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Prefácio
Cynthia Sarti

Sabemos que a saúde e a doença como objetos da reflexão antropológica 
têm uma longa história, já que em todas as sociedades e em todos os 
tempos se estabelecem fronteiras classificatórias entre a “saúde” e a 
“doença”, que demarcam de diferentes formas o estado de alterações, 
aflições e perturbações em relação ao sistema de normas sociais 
identificado com a saúde.  A antropologia da saúde e da doença, assim, 
pensa as alterações nos estados mentais e corporais e as formas de seu 
cuidado em sua articulação com os sistemas simbólicos nos quais se 
constituem e são nomeados como experiências sociais, configurando 
um campo clássico de estudos dentro da disciplina.  

Esse campo temático adquiriu significativa amplitude e diversidade 
teórica nos últimos anos, com inúmeras publicações que, para além de 
suas significativas contribuições, estão longe de esgotar a questão de que 
tratam, infinitamente recolocada, diante dos problemas da doença, da 
dor, do sofrimento e da morte intrínsecos à condição humana (como 
a dos outros seres vivos).  Ao contrário de se exaurirem, essas publica-
ções revelam em sua vitalidade o quanto o estudo da diversidade das 
concepções e práticas em torno do que se entende por saúde e doença, 
na perspectiva antropológica, é relevante não apenas no interior da dis-
ciplina, mas tem um impacto decisivo também nas práticas terapêuticas 
que lhes são associadas e nos atores sociais envolvidos nessas práticas, 
tanto quem padece quanto quem cuida dessas perturbações. 

É dentro desse complexo universo relacional que se move a reflexão 
proposta por esta coletânea cujos autores adentram os mais diversos 
serviços de saúde e contextos institucionais para fazer etnografia. Trata-
-se efetivamente de etnografias em serviços de saúde, título sugestivo do 
conteúdo do livro, como se evidencia na apresentação dos trabalhos feita 
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por Soraya Fleischer e Jaqueline Ferreira, organizadoras da coletânea. 
Como em muitas publicações da área, os artigos que compõem essa 
coletânea beneficiaram-se das possibilidades de intercâmbio propiciadas 
por encontros acadêmicos nos quais ficou clara a afinidade entre eles, 
originando a ideia desta publicação.

Com o olhar e todos os sentidos atentos, os autores entram no interior 
dos locais e contextos onde se situam os serviços de saúde, em suas salas 
de atendimento ou de espera, nos corredores, nas filas, nos balcões, nos 
anfiteatros ou salas de reuniões e em outros eventuais espaços onde algo 
pode ser visto, ouvido e revelado sobre como os agentes envolvidos na 
saúde – profissionais e “doentes” – entendem e vivem a saúde e a doença, 
seguindo rigorosamente os passos do ofício do etnógrafo. 

O conjunto de artigos aqui apresentados tem como característica 
comum a análise etnográfica de serviços de saúde resultantes das orien-
tações do SUS (Sistema Único de Saúde), em saúde física e mental, mas 
também de ações de saúde ligadas a instituições não governamentais 
humanitárias ou mesmo integrantes do sistema privado de saúde. Neste 
ponto estabelece-se uma marca distintiva da coletânea que, ao tomar 
como objeto comum da reflexão as políticas de saúde em ato, no nível 
local e concreto de suas manifestações, nas Unidades Básicas de Saúde, 
nos hospitais públicos ou em ações de saúde que derivam da orienta-
ção geral da política pública no país, por meio do recurso à etnografia, 
permitem evidenciar, por trás da normatização e uniformização do 
atendimento segundo as diretrizes do SUS, onde e como aparecem 
as tensões, ambiguidades, conflitos e injunções em meio aos quais se 
montam as peças do cuidado em saúde, revelando quão heterogêneo e 
surpreendente pode ser esse universo.  

O foco inicial da coletânea são os modelos de atenção à saúde mental, 
com textos que analisam, sob distintos prismas, esses modelos polariza-
dos entre a atenção de base hospitalar e o modelo de atenção psicossocial, 
de base ambulatorial, produto justamente da luta antimanicomial crítica 
ao tratamento hospitalar para a saúde mental e da consequente Reforma 
Psiquiátrica Brasileira, na qual se incluem políticas de atenção ao usu-
ário de drogas.  Dentro deste segundo modelo de atenção, inserem-se, 
no âmbito da atenção básica à saúde, os CAPs (Centros de Atenção 
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Psicossocial), que se instituíram no país como alternativa às concepções 
hospitalocêntricas de atendimento. Diante da relevância de uma atenção 
psicossocial em saúde mental, reconhecida pelos autores, e da necessida-
de da crítica ao modelo hospitalar, os textos discutem a heterogeneidade 
das concepções e valores em torno do que constitui a atenção à saúde 
mental, mesmo entre os profissionais e as tensões e injunções morais que 
atravessam suas práticas e visões sobre os usuários e sobre o sentido de 
seu trabalho. Os textos mostram igualmente, em meio às contradições 
e dificuldades enfrentadas nesses serviços, as possibilidades abertas aos 
“usuários” – e também aos profissionais – nesse modelo de atenção.

Entre tantas questões, os artigos falam, ainda, das construções morais 
como operadoras das ações e concepções e permitem mostrar, sempre 
em ato, através da descrição in loco dos mecanismos pelos quais as 
pessoas e as instituições atuam, as peculiaridades da regulamentação 
tanto dos medicamentos pela “vigilância sanitária”, como a construção 
de um modelo de regulamentação da ética em pesquisa no Brasil, cujo 
sistema (sistema CEP/CONEP) foi concebido nos mesmos moldes que 
o modelo de representativo de controle social do SUS, compreendido 
como um processo “natural” de redemocratização da sociedade.

A diversidade de olhares possibilitou a análise das ações do SUS 
em vários âmbitos, em torno das noções de gênero, família e pobreza, 
da inclusão de terapias alternativas distintas do modelo biomédico 
hegemônico e práticas coletivas não previstas no desenho original do 
SUS, desdobramentos de sua vida ativa, e que revelam que os serviços 
são um espaço privilegiado para a apreensão de noções de cuidado 
entre a população atendida, que ultrapassam os objetivos e intenções 
do sistema de saúde e suas referências biomédicas. Práticas de cuidado 
e políticas do corpo em hospitais e âmbitos de cuidado privado à saúde 
mostram igualmente a pluralidade semântica em torno da noção de parto 
natural e humanizado, reformulando velhas dualidades como a natureza/
cultura ou corpo/mente. Oposições que marcam a prática médica – como 
aquelas entre tratamento/cuidado, profano/técnico, físico/moral – são 
postas em questão, pelas características dos pacientes, quando estes se 
encontram nos mais baixos escalões da hierarquia social, os “excluídos”, 
como mostra o trabalho realizado junto à organização Médicos do 
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Mundo (Médecins du Monde) em um centro de atendimento, em Paris 
(França). Conversas de balcão em uma farmácia, quando da venda de 
um anticoncepcional que evita a gravidez após o ato sexual sem uso de 
preservativos, permitiram, ainda, uma rica apreensão das concepções 
de gênero. 

Tal diversidade de questões se apresenta ao longo da coletânea reve-
lando simultaneamente a perspectiva comum do trabalho etnográfico 
implicado nas questões da saúde. Podemos dizer que uma marca dis-
tintiva dos estudos antropológicos sobre corpo, dor, sofrimento, saúde 
e doença é sua necessária aproximação com os saberes biomédicos e 
psicológicos, uma vez que esses objetos de pesquisa atravessam fronteiras 
disciplinares, por envolverem dimensões da existência humana reivindi-
cadas como próprias de áreas específicas do saber, que correspondem à 
fragmentação disciplinar que marca o campo científico. Essa interface, 
ao mesmo tempo em que aproxima, confronta campos do conhecimento 
cujos olhares transformam o corpo e a doença em objetos radicalmente 
diferentes, porque construídos a partir de referências epistemológicas 
distintas, fazendo do diálogo interdisciplinar uma tarefa difícil.

Situando as concepções e as práticas de saúde no contexto social que 
lhes dá o sentido relativo, a partir de cuidadosas etnografias, sensíveis 
aos problemas colocados pela atenção à saúde, essa coletânea apresenta 
respostas possíveis às questões que a saúde traz para o campo da 
antropologia e, ao mesmo tempo,  abre a possibilidade do diálogo com 
o campo científico da saúde.  Esperamos que a publicação renda bons 
frutos e encontre um amplo espaço de escuta para as relevantes questões 
que anuncia e trata.
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Apresentação
Soraya Fleischer e Jaqueline Ferreira

Abrindo as cortinas
A ideia desse livro nasceu de um processo de reflexão entre 

pesquisadores, professores e estudantes dos campos antropológico e 
da saúde a partir de uma série de encontros que foram se somando e 
propositalmente criando um adensamento na discussão sobre a saúde 
pública, as instituições de saúde e o Sistema Único de Saúde como um 
todo. Vale aqui resgatar essa trajetória tanto para ressaltar como temos 
investido nesse tema nos últimos anos quanto para revelar como uma 
rede de pesquisadores da Antropologia tem procurado conviver e 
construir juntos uma reflexão sobre os meandros dos serviços destinados 
a oferecer práticas e cuidados em saúde à população brasileira. 

O primeiro destes encontros foi realizado ainda em 2009 em Natal/
RN na II Reunião Equatorial de Antropologia (REA), quando o Grupo 
de Trabalho “Antropologia e saúde pública” foi proposto por uma das 
organizadoras desse livro, Soraya Fleischer, e sua colega da Universidade 
Federal de Pernambuco, Marion Quadros. Na ocasião, Paula Sandrine 
Machado e Pedro Nascimento, ambos autores do presente livro, bem 
como Susi Tornquist, da Universidade do Estado de Santa Catarina, 
atuaram como debatedores do grupo. Em 2010, na outra ponta do país, 
no II Encontro Internacional de Ciências Sociais, realizado em Pelotas/
RS, Soraya Fleischer e Susi Tornquist, na companhia do saudoso colega 
Valentin Wawzyniak (Universidade Estadual de Londrina), elaboraram 
a primeira versão do Grupo de Trabalho “Hospitais e instituições de 
saúde: um espaço inspirador para as Ciências Sociais”. Essa ideia foi 
replicada dois anos depois, como se verá adiante. Em 2011, na III 
Reunião Equatorial de Antropologia, que aconteceu em Boa Vista/RR, 
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o GT “Antropologia e saúde pública” foi reeditado em nome de Pedro 
Nascimento, Marion Quadros e Susi Tornquist. Soraya Fleischer foi uma 
das debatedoras. Também em 2011, em São Paulo, no V Congresso de 
Ciências Sociais e Humanas da ABRASCO (Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva), foi organizado o GT “Etnografias nos serviços de saúde”, 
coordenado por uma das organizadoras da presente obra, Jaqueline 
Ferreira, e por uma das autoras, Daniela Riva Knauth. Em Teresina em 
2012, no XV Encontro Norte e Nordeste de Ciências Sociais (CISO), o 
GT “Hospitais e instituições de saúde: Um espaço inspirador para as 
pesquisas em Ciências Sociais” foi reeditado por Soraya Fleischer e Pedro 
Nascimento. Fernanda Bittencourt Ribeiro, da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, foi uma das debatedoras. Em 2013, 
Fleischer, Nascimento e Ednalva Neves, da Universidade Federal da 
Paraíba, organizaram em Fortaleza/CE o Grupo de Trabalho “As relações 
entre pessoas/pacientes, serviços/instituições de saúde e antropólogos”, 
na IV Reunião Equatorial de Antropologia. Rosamaria Carneiro e 
Pedro Nascimento, autores desse livro, e Marilyn Nations, antropóloga 
médica da Universidade de Fortaleza que tem atuado diretamente na 
interface entre antropologia e serviços de saúde, foram os debatedores 
do GT. Várias das outras autoras desse livro estiveram presentes ao longo 
desses encontros, como painelistas ou participantes ouvintes.1 Para além 
das ideias trocadas, contatos e sociabilidade têm acontecido entre nós, 
inclusive criando condições afetivas para que brotassem novas iniciativas, 
como foi exatamente o caso desse livro, que nasceu de uma bela conversa 
regada a cerveja gelada no CISO de Teresina, em 2012.

A grande procura pelos referidos GTs bem como a diversidade de 
temas e cenários dos papers apresentados nesses eventos já indicavam o 
potencial do debate. Tornou-se evidente que a contribuição da pesquisa 
etnográfica nesses cenários, tanto para o campo da saúde como para o 
próprio fazer antropológico, poderia e deveria se tornar mais visível, 
na esperança de se tornar útil para um público amplo e, muitas vezes, 

1 Optamos, aqui, pelo plural feminino, já que a grande parte do elenco que compõe esse livro é 
composto por mulheres. Para além de uma licença poética, essa medida visa a demarcar uma postura 
política em relação à produção científica na academia, que por tantas vias, inclusive a linguística, tem 
invisibilizado a participação feminina. 
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produtor direto dos serviços de saúde em questão. Dessa forma, orga-
nizamos uma chamada de artigos para compor essa obra e, ao mesmo 
tempo, honrar o esforço cumulativo ao longo desses eventos nos últimos 
anos. Quase quatro dezenas de manuscritos de excelente qualidade nos 
foram enviados, ilustrando a um lado como o SUS e outros sistemas de 
saúde despertam a reflexão antropológica e, de outro, reforçando mais 
uma vez a potencialidade desse campo. 

Os capítulos foram selecionados tendo em vista a articulação de 
uma etnografia densa com os cenários de saúde tradicionais e outros 
inusitados, além dos temas que contemplassem a diversidade do cam-
po. A etnografia em serviços de saúde está em constante construção 
e reformulação. Não é possível padronizá-la, ao contrário, devemos 
aceitar o seu caráter inesperado, para que seus riscos e desafios possam 
sempre nos surpreender. Todos os capítulos aqui reunidos seguem os 
preceitos éticos do “Código de ética do antropólogo e da antropóloga”, 
criado pela Associação Brasileira de Antropologia, em sua Gestão de 
1986/1988 e alterado e atualizado na gestão de 2011/2012. Também 
passaram pela revisão ética de Comitês de Ética em Pesquisa de suas 
respectivas instituições.

Cenários consolidados e inusitados
A partir do olhar etnográfico, principal critério de atração e depois 

seleção dos capítulos, as pesquisadoras aqui reunidas passaram meses 
e meses explicando suas intenções às autoridades que lhes concederam 
o acesso, depois convivendo com os sujeitos que faziam e pensavam os 
serviços de saúde e por fim registrando e elaborando suas impressões em 
diários de campo, correspondências, fotografias e também nos capítulos 
aqui reunidos. As pesquisas se deram em várias regiões brasileiras, como 
Porto Alegre/RS, Joinville/SC, Campinas/SP, outra cidade média do 
interior paulista, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Maceió/AL, 
Brasília/DF e, em um contexto internacional, Paris/França.

Os espaços de saúde são “bons para etnografar” não só porque 
permitem vislumbrar noções de corpo, saúde e doença, como também 
contextos mais amplos evidenciando, muitas vezes, fatos sociais totais. 
Foram estudados alguns cenários já consolidados e um pouco mais 
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evidentes de “serviços de saúde”: Unidades Básicas de Saúde (Pedro 
Francisco Guedes do Nascimento e Ariana Cavalcante), Ambulatórios de 
terapias alternativas (Rodrigo Toniol) e Centros de Atenção Psicossocial 
e CAPs Álcool e Drogas (Marcos Castro de Carvalho; Priscila Farfan 
Barroso, Daniela Riva Knauth e Paula Sandrine Machado; Ana Paula 
Müller de Andrade e Sonia Maluf). Mas esse livro também explorou 
espaços inusitados como o balcão de farmácia (Sabrina Paiva e Elaine 
Brandão), oficinas de criatividade de um hospital psiquiátrico (Mário 
Eugênio Saretta), grupos de ginástica voltados para idosos (Soraya Fleis-
cher e Monique Batista), comitês de ética em pesquisa (Ruy Harayama), 
centro de saúde humanitário (Jaqueline Ferreira), grupos de preparação 
para o parto humanizado (Rosamaria Carneiro) e a Agência Nacional 
de Vigilância em Saúde (Rosana Castro), chamando a atenção para a 
“polissemia” da ideia de “serviços de saúde”. Salas de espera, corredores, 
quintais, bastidores, balcões, escritórios, lanchonetes, salas de reunião, 
estacionamentos, pouco convencionais, talvez funcionem como vestíbu-
los liminares de outros lugares mais formais, mas também como focos 
alternativos de micro-resistência, onde novidades podem ser criadas 
para pensarmos no que consiste um “serviço de saúde”. 

Grupos de preparação para o parto, os caminhos ao redor da cidade, 
uma oficina de arte para ex-internos de um manicômio, as calçadas do 
Centro de medicina humanitária ou os grupos de ginástica para idosos, 
retratados por Rosamaria Carneiro, Ana Paula Andrade/Sonia Maluf, 
Mário Saretta, Jaqueline Ferreira e Soraya Fleischer/Monique Batista, 
respectivamente, talvez sejam “menos biomedicalizad[os], bem menos 
verticalizad[os] e talvez, aventamos, um pouco mais eficiente[s] em ter-
mos de grupo e também de apoio” (Fleischer e Batista). Nesses espaços, 
ao que parece, havia outra relação com os serviços quando a presença dos 
participantes era mais ou menos voluntária, em contraste com as consultas, 
retornos e exames. Ali, proximidade, cumplicidade, solidariedade, desa-
bafo e escuta, amizade e humor parecem ter um pouco mais de espaço 
para se desenvolver, face à austeridade esperada dentro das instituições. 
“Não havia ninguém medindo o corpo, perscrutando sinais de desvio ou 
desobediência. Havia, por outro lado, pessoas exercendo agência ao esta-
belecerem seus objetivos” (Fleischer e Batista), como, por exemplo, parir 



15

como se planejou em Campinas, escolher circular por certos bairros em 
Florianópolis ou comunicar sua arte em Porto Alegre. Mesmo os encontros 
clínicos propriamente ditos, embora menos presentes, aparecem de forma 
provocadora no livro. Jaqueline Ferreira, que etnografou a organização não 
governamental Médicos do Mundo, lembra que “a interação com esses 
pacientes [os imigrantes africanos sans papiers e os franceses moradores 
de rua ou desempregados em fase final do auxílio desemprego] colocava 
constantemente em xeque a prática clínica clássica”. 

Três capítulos revelam a produção do serviço de saúde em lon-
gas “reuniões”, outro espaço inesperado do ponto de vista de nossas 
etnografias, mas bastante corriqueiro no cotidiano dos serviços. Ao 
apresentar interessantes diálogos presenciados nessas reuniões, Marcos 
Castro Carvalho acompanhou a implantação do Conselho Gestor em 
um CAPS, Rui Harayama seguiu as atividades mensais de um Comitê 
de Ética em Pesquisa de uma Secretaria Municipal de Saúde e Rosana 
Castro acompanhou audiências na ANVISA e no Congresso Nacional. 
Esferas programáticas, um pouco insípidas e rotineiras, são pouco 
documentadas na antropologia da saúde e talvez mais presentes na 
antropologia do Estado ou das instituições. Contudo, se tomadas como 
“etnografia dos debates”, essas esferas se tornam fundamentais para 
conhecermos onde os serviços em saúde nascem para depois ganharem 
vida nas pontas, como hospitais, salas de acolhimento e farmácias, por 
exemplo. Rosana Castro atentou para a especificidade desse tipo de 
serviço de saúde, por exemplo: 

Tendo o debate regulatório circulado entre diferentes esferas 
de participação, discussão ou deliberação, foi necessário estar 
especialmente atenta à relação entre a troca de lugares, atores e ênfases 
argumentativas dos participantes das discussões e as transições nos 
rumos decisórios sobre os medicamentos para emagrecer. 

Dessa forma, é bom lembrar que entre os espaços mais ou menos 
convencionais das instituições de saúde, havia brechas e também 
movimentos. Ana Paula Andrade e Sonia Maluf, ao focar na Reforma 
Psiquiátrica em Joinville/SC, 
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acompanh[aram] os sujeitos da pesquisa em seus movimentos 
ordinários e extraordinários pela cidade (...) (nas idas e vindas aos 
serviços e outras atividades cotidianas), em visitas feitas às suas casas, 
nas caminhadas que fizemos juntos a passeio ou na saída de reuniões. 

Estas etnógrafas em movimento nos alertam de que “não cabiam 
nem o gravador (abdicado logo no início do trabalho de campo), nem 
salas, portas, enfim, necessitavam espaços para sua fruição”. A cidade 
– como cenário – faz com que a etnografia assuma os contornos do 
urbano a exemplo de Collete Pétonnet em sua “observação flutuante” 
nos cemitérios parisienses (2008). Além das nuances metodológicas 
envolvidas, a pesquisa nos oferece novas oportunidades para pensarmos 
a saúde e Andrade e Maluf nos lembram que encontraram “fragmentos/
resíduos do manicômio em práticas, discursos e também na maneira de 
perceber a loucura em tal realidade” e outras formas de cuidado tão ou 
mais eficazes que as psiquiátricas. Parece que os espaços convencionais, 
mesmo que abalados, ultrapassados e recriados, permanecem nas 
relações e nas memórias. Ou, como lembra Mário Saretta, “o velho 
hospício ainda dá rasteiras: sua estrutura de um hospital-que-foi-hospício 
enquanto é um hospício-que-virou-hospital ainda está ali ao derrubar 
seus internos”. As rasteiras, como seu capítulo nos sugere, não são apenas 
no plano locomotor. 

As etnografias aqui reunidas descortinam não só o cotidiano das 
interações presentes, as vicissitudes e os consensos entre os discursos 
e as práticas, mas igualmente as políticas de saúde envolvidas. Ou seja, 
mais do que espaços, o livro faz um grande “esforço por tornar uma 
política de saúde seu objeto de interesse empírico” (Rodrigo Toniol), 
em variadas configurações práticas. O autor nos lembra que a “força da 
etnografia na compreensão do político (e isso inclui políticas de Estado) 
reside justamente no fato de poder dirigir-se a ele como objeto de análise, 
assim como, enquanto contexto de observação”. Por isso, o título do 
livro pretende guardar a riqueza da preposição “em”, já que sugerimos 
revelar a diversidade de se fazer etnografias no SUS e etnografias do SUS. 
Poderíamos até pensar em etnografias com o SUS, na esperança de que haja 
desdobramentos felizes e aplicados a partir dos capítulos aqui reunidos. 
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A diversidade dos atores 
Pensar em serviços de saúde, a partir da mirada antropológica 

proposta pelo livro, é considerar vários dos atores envolvidos em seu 
funcionamento seguindo a perspectiva de Cardoso de Oliveira de 
“transformando esse informante em interlocutor, uma nova modalidade 
de relacionamento pode – e deve – ter lugar” (1998: 23). 

Por isso, os capítulos são compostos pelas perspectivas de frequentadores 
de clínicas de saúde mental, de terapias alternativas ou de planejamento 
familiar, por exemplo. Privilegiaram as vozes historicamente contidas, 
inverteram a prioridade de escuta, impregnaram o texto com a polifonia. 
Na pesquisa de Sabrina Paiva e Elaine Brandão, os balconistas da farmácia 
percebiam as moças consumidoras da contracepção de emergência 
como desprovidas de “informação direit[a], moradoras da comunidade, 
meninas perdidas”. Resumiam sua opinião da seguinte forma: “Essas 
meninas não querem saber de nada, de responsabilidade, dormem sem 
calcinha e acordam direto na drogaria”. Pedro Nascimento e Ariana Melo 
encontraram exatamente a mesma ideia, de que as “mulheres pobres não 
querem saber de nada”. Imperava nos dois centros de saúde etnografados 
pela dupla em Maceió uma ideia de “sexualidade desregrada” e também 
de “descuido” com a saúde, reprodução, filiação etc. Destituir o outro de 
capacidade e autonomia é supor ser possível substituí-lo na gerência da 
sua vida. Não é fortuito que a ideia de “controle” seja tão recorrentemente 
empregada nas diferentes políticas de saúde, desde o planejamento 
familiar ao tratamento para a hipertensão arterial, por exemplo. De modo 
semelhante, pode ser notada a ideia de “saudável”, que vem ganhando 
contornos autoritários e prescritivos de comportamentos. 

Assim, os capítulos procuraram “empreender uma simetrização 
com as pessoas pesquisadas”, sobretudo “aqueles que [foram] objetos 
dos tratamentos e desconsiderados em sua condição de sujeito”, como 
evidencia Saretta, na perspectiva de “estabelec[er] um diálogo horizontal 
entre os discursos nativo e científico”, como sugerem Ana Paula Andrade 
e Sonia Maluf. As narrativas miúdas, silenciadas e locais se tornaram 
relevantes porque, primeiro, tencionam as “grandes narrativas” sobre 
os processos históricos estruturantes e oficiais e, depois, reforçam nosso 
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pleito de que os serviços precisam ser compreendidos também a partir 
de quem os utiliza cotidianamente. 

Por outro lado, não queremos reforçar que os “usuários” dos serviços 
se oponham necessariamente às “equipes profissionais” ou vice-versa. 
Ouvir os primeiros não quer dizer que estejamos deliberadamente pre-
terindo os segundos. Fica claro, portanto, que nem os “usuários” nem 
tampouco as “equipes” são mônadas apartadas. De forma clara, os grupos 
podiam assumir contornos internos bem heterogêneos. Rosana Castro, 
por exemplo, demonstra como a ANVISA, os médicos especializados em 
emagrecimento, as sociedades médicas, as pesquisas científicas, a mídia 
e alguns parlamentares figuraram intensamente nos debates públicos so-
bre a regulamentação de fármacos anorexígenos no país – e os usuários 
apareceram apenas indiretamente, tendo sua voz capturada e traduzida 
pelos doutores. Nem sempre os contornos dos antagonismos ficaram 
muito claros, nem sempre os mesmos argumentos foram utilizados para 
liberar os medicamentos. Evidências científicas e prática clínica, por 
exemplo, tiveram pesos distintos ao longo da controvérsia, conforme 
o medicamento em questão. Rui Harayama notou que pesquisadores e 
membros do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que a princípio estariam 
ambos na ponta empoderada dos serviços, nem sempre se entendiam. 
Ao observar estas reuniões, cujo objetivo maior era proteger o sujeito de 
pesquisa como um sujeito de direitos, o autor nos remete ao que Thomas 
Kuhn já havia nos dito em Estrutura das revoluções científicas – que os 
processos burocráticos e de normatização da ciência não são isentos de 
julgamentos morais e subjetivos e nem que os mecanismos de regulação 
(muito presentes nos CEPs) são isentos de relações assimétricas. Da mesma 
forma, os profissionais que atendiam pessoas que faziam uso do crack, 
segundo a pesquisa de Priscila Farfan, Daniela Knauth e Paula Sandrine 
Machado em um hospital e num CAPS-AD no interior do Rio Grande 
do Sul, tinham entendimentos diferentes da primeira fase, a “desintoxi-
cação”. No hospital, através da internação, essa fase era vista como uma 
oportunidade de “limpeza física e moral”. No CAPS, o acolhimento (e não 
necessariamente a ênfase na desintoxicação química), era a forma de atrair 
e manter os pacientes regrados e comprometidos com o tratamento. Nas 
definições dos serviços a serem oferecidos, ficava claro como os pacientes 
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eram percebidos, com maior ou menor autonomia de tocar sua própria 
vida, com mais ou menos confiança em sua palavra sobre o não uso do 
crack. Marcos Castro de Carvalho, ao apresentar a dinâmica de reuniões 
num CAPS paulista, em que profissionais da saúde, funcionários gerais, 
representantes da Secretaria de Saúde, representantes administrativos e 
usuários participavam, mostra que havia status desiguais entre os parti-
cipantes e também que “os funcionários compartilha[vam] valores, visões 
de mundo e percepções da subjetividade que se aproxima[vam] mais do 
universo dos usuários e familiares do que do universo dos profissionais 
de saúde”. A proximidade entre funcionários gerais com os usuários 
e suas famílias colocava à prova os limiares entre “sãos” e “loucos” e, 
analogamente, embaralhava as fronteiras entre “equipe” e “clientela”. 
Ainda segundo o autor, os profissionais de nível superior “estavam mais 
propensos a aderir aos ideais propagados pela Reforma Psiquiátrica” do 
que aqueles de nível médio. Dessa forma, é impossível pensarmos que as 
“equipes” de todos esses serviços eram homogêneas. Aprofundar nessas 
especificidades e dissensos é fundamental para evitarmos qualquer tipo 
de reificação dos grupos. 

Importante contribuição, portanto, é apresentar as imagens que os 
diferentes atores têm sobre os “outros” imediatamente envolvidos nos 
mesmos serviços de saúde. Como os usuários veem os profissionais de 
saúde? Como os especialistas veem as copeiras? Como os seguranças 
veem as diretoras? Como os administradores veem os gestores? Como 
as famílias veem os antropólogos? E assim por diante. Um primeiro con-
junto dessas imagens é a do SUS como o “plano de saúde para o pobre”, 
claramente discutida por Ariana Cavalcante e Pedro Nascimento. Essa 
ideia não é unilateral, já que também as usuárias, «diante dos obstáculos 
para conseguir atendimento e realizar exames, buscam por clínicas po-
pulares”, numa clara divisão de serviços “ruins para pobres” e “bons para 
ricos”. De fato, não podemos perder de vista que há uma equivalência 
representacional entre SUS e pobreza, em que o valor “para pobres” ou 
“para ricos” embala os relacionamentos diários dentro das instituições 
de saúde. De toda forma, trazer à tona tantas visões nos ajuda a entender, 
mais e mais, como falar de serviços de saúde é falar de política, corpo, 
gênero, poder, classe social e raça – e também de saúde. 
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Outro conjunto de imagens é a valorização de preceitos individualistas 
como norteadores das práticas terapêuticas. Rodrigo Toniol, que 
estudou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, 
identificou que 

se na medicina alopática a universalidade dos corpos é o fundamento 
garantidor de que as mesmas doenças sejam iguais para todos, nas 
terapias alternativas/complementares os corpos que adoecem são 
manifestações de uma conduta não saudável que o próprio doente 
deve identificar e reorientar. 

Um dos médicos entrevistados pelo autor percebia a “diabetes (assim 
como qualquer outro tipo de adoecimento) [como] a manifestação 
somática de um determinado modo de se relacionar com o mundo” 
e, por isso, “reconhec[ia] no próprio diabético a causa e a cura de sua 
doença”. Priscila Farfan e suas colegas gaúchas mostram como a dupla 
“desintoxicação”, tanto do crack quanto dos medicamentos alopáticos 
prescritos para controlar a “fissura” e as “recaídas”, era percebida pelos 
profissionais do CAPS como responsabilização dos pacientes. Soraya 
Fleischer e Monique Batista recorreram ao trabalho de Simone Teixeira, 
estudiosa do “tempo livre”, para pensar a organização dos grupos de 
atividades físicas, artísticas ou lúdicas para idosos: são individualmente 
culpabilizados aqueles “idosos que não têm motivação e dinheiro para 
adotar esse novo estilo de vida ativo, participativo e produtivo, assim 
como os auto-responsabiliza pelo controle dos efeitos do envelhecimento 
e por seu bem-estar físico e emocional” (Teixeira, 2007: 180-181). Esses 
cenários, de alguma forma, isentam o Estado e seus funcionários de 
encontrarem soluções um pouco mais criativas para as pessoas que 
não se identificam com as formatações individualizantes. Nestes casos, 
sugerimos que a responsabilidade do indivíduo só poderia ser invocada 
depois que fossem descartadas outras causas determinantes, como 
políticas e programas mal concebidos ou falta de acesso à saúde. 

As etnógrafas em cena 
O fazer antropológico contém atos cognitivos que assumem 

natureza epistêmica. Esse é um dos aspectos candentes nesse livro. 
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Assim, relatar o processo de inserção e interação em campo foi um 
compromisso das autoras. Da mesma forma buscou-se assumir o 
que Roberto Cardoso de Oliveira preconizou: “O autor não deve se 
esconder sistematicamente sob a capa de um observador impessoal, 
coletivo, onipresente e onisciente, valendo-se da primeira pessoa do 
plural: nós” (1998: 30). As razões pessoais, institucionais, estruturais 
ou conjunturais que determinam a escolha do campo, geralmente são 
parte integrante da pesquisa e as autoras aqui procuraram dar ênfase 
à sua inserção em campo e o percurso etnográfico seguido, como a 
contextualização de conversas ou entrevistas, permitindo que se vislum-
bre conexões e movimentos da pesquisa. Dessa forma, corroboramos 
o fato de que as teorias e métodos antropológicos contribuem para 
as reflexões e práticas no âmbito das práticas em saúde (como pôde 
ser visto, por exemplo, em Minayo, 1992; Nakamura, 2011; Schimidt, 
2008) e ao mesmo tempo aportam reflexões críticas para o interior da 
própria disciplina da Antropologia. 

Mas como as autoras foram compreendidas nesses espaços todos? 
A tendência, como já registrado em outras pesquisas correlatas, é que 
as etnógrafas fossem encapsuladas pelas categorias profissionais locais. 
Mário Saretta, Marcos Carvalho e Jaqueline Ferreira, na condição de 
estudantes universitários, foram enquadrados no “grupo dos estagiários”. 
O primeiro, de forma deliberada, assim se identificou de antemão. O 
segundo, foi assim classificado pelos partícipes da pesquisa à medida que 
foi entrando no CAPS, a ponto de passar “a ser um integrante da equipe”. 
Por um lado, nessas condições, corremos o risco de sermos afastadas 
dos “usuários” ou as pontas menos prestigiadas das equipes. No entanto, 
esta inserção progressiva permitiu que Marcos Carvalho participasse de 
todos os meandros das relações: 

Foi devido a essa inserção que pude observar conflitos internos ao 
próprio grupo, assim como ouvir confissões de opiniões pessoais – 
envolvendo frustrações, contentamentos, dissidências, incertezas e 
receios – acerca dos usuários (e seus respectivos familiares), de suas 
próprias atuações profissionais, da atuação de seus companheiros de 
trabalho e das funções do serviço como um todo. 


