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RESUMO 
 

Pretendo refletir sobre os desafios de desenvolver pesquisa etnográfica no local 

onde exerço atividade profissional. O campo de estudo empírico de minha tese de 

doutorado é o Hospital de Câncer II (INCA/Brasil), onde trabalho como psicóloga.  

Tenho, portanto, o duplo desafio de produzir um olhar de estranhamento para uma 

realidade previamente conhecida, e realizar observação distanciada da minha 

formação original, de forma a produzir um saber/fazer na Antropologia da Saúde. 

Considero que desenvolvi formas de compreender o processo de adoecimento e um 

certo saber sobre o câncer e as formas de tratamento, resultantes do meu 

pertencimento profissional, que precisam ser relativizados para dar espaço à 

surpresa.  O diálogo com a Antropologia instiga as necessárias tarefas de estranhar 

o familiar, colocar-se sensível às afetações do campo, desestabilizar as referências 

e certezas e produzir apreciação crítica sobre a própria prática. Além disso, fornece 

indicações sobre as peculiaridades do fazer etnográfico e as dificuldades e 

potências dessa perspectiva teórico-metodológica. Considero que quando o campo 

de pesquisa é o local de trabalho, existe uma violação que se dá por certa quebra de 

cumplicidade com os valores e finalidades da inserção na instituição. Isso faz com 

que o pesquisador se torne uma espécie de estrangeiro na própria terra natal. No 

entanto, a ação de relativizar as noções de distância e proximidade torna possível 

observar o familiar e estudá-lo sem a ilusão de produzir um saber imparcial e neutro, 

uma vez que há muitas áreas de sombra nessas experiências supostamente 

próximas. 

 
Palavas-chave: Antropologia da Saúde; etnografia; metodologia; câncer de colo de 

útero. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em minha primeira semana de trabalho no Hospital de Câncer II (HC II), do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), presenciei a 

morte de cinco mulheres por câncer de colo do útero. Trabalhava em Saúde Pública 

havia 24 anos quando ingressei naquela instituição, em busca de maior valorização 

profissional e da possibilidade de integrar assistência, pesquisa e ensino, em um 

centro de referência nacional no cuidado ao câncer. Apesar de minha longa 

experiência profissional era a primeira vez que me deparava com a morte, 

acompanhava de perto as reações dos familiares no momento em que perdiam seus 

entes queridos e dos profissionais diante do inexorável e do limite de suas 

expertises.   

Fui afetada também por outras características do hospital e do adoecimento 

das mulheres por câncer ginecológico. A visão das mulheres emagrecidas, a 

expressão de sofrimento em suas faces, gritos, choros, odores dos corpos tomados 

pela doença eram experiências sensórias que se associavam à escuta de relatos 

singulares.  

O discurso das mulheres a quem eu prestava assistência psicológica à beira 

do leito, não se centrava no relato de suas questões subjetivas ou problemas nos 

relacionamentos familiares. Em geral, tais temas surgiam apenas depois da 

continuidade das abordagens (quando surgiam). No lugar disso, falavam das dores 

físicas; sangramentos; frequência e características de suas excreções; dores 

lombares resultantes do longo período acamadas; da medicação; do incômodo pelos 

procedimentos invasivos; da qualidade do cuidado recebido, por parte da equipe de 

enfermagem e dos médicos.  

O trabalho no ambulatório, realizado em grupos ou individualmente, tanto com 

pacientes quanto com familiares, revelava algo que já conhecia bem, mas com as 

peculiaridades próprias do câncer. Trata-se da precariedade e ineficiência do 

sistema público de saúde, com as quais lidei em toda a trajetória profissional. Muitas 
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mulheres relatavam múltiplas idas a hospitais ou UPA1, onde recebiam atendimento 

para conter as hemorragias, e recomendação de que procurassem ginecologista, 

sem referenciamento formal. Na Atenção Básica, o acesso ao ginecologista era 

difícil, pois o exame preventivo era colhido por técnicos de enfermagem e a 

presença do sangramento impedia sua realização. Segundo muitos relatos, o 

agendamento para consulta médica só poderia ser efetivado após a realização do 

exame. Também eram frequentes relatos de demora ou resultados falso-negativos 

em exames preventivos.   

Os temas de culpa e punição eram recorrentes nos relatos das pacientes. 

Estes incluíam tanto discursos morais quanto biomédicos. Muitas mulheres faziam a 

clássica pergunta “por que eu?”, na tentativa de atribuir significado à experiência do 

adoecimento. Essa indagação continha forte carga moral, no sentido de considerar 

que a doença era decorrente da realização de abortos ou pelo número de parceiros 

sexuais2, por exemplo. A doença seria, então, punição para tais atos. A culpa surgia 

também a partir da perspectiva biomédica, quando as mulheres se penalizavam por 

não haverem cuidado adequadamente da própria saúde, terem estilos de vida 

diferente do prescrito como saudável ou não realizarem com regularidade os 

exames de rastreamento. 

A tragédia representada pelo surgimento quase sempre inesperado da 

doença misturava-se aos dramas dos problemas sociais e relativos à sobrevivência. 

Em alguns casos, o sofrimento era amenizado pela ativação de redes sociais de 

apoio ou pela (re)ativação de vínculos afetivos. 

A afetação com o que encontro no trabalho cotidiano, fez com que o câncer 

de colo do útero se tornasse um objeto privilegiado de estudo. Meu projeto de 

doutorado, desenvolvido sob orientação da Prof.ª Dra. Maria Luiza Heilborn, no 

IMS/UERJ, parte das inquietações e afetações suscitadas pela escuta de narrativas 

das mulheres a quem atendo, como psicóloga, desde fevereiro de 2011, no HC II. 

Trata-se de pesquisa no campo das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, mais 

especificamente na Antropologia da Saúde. Terei, portanto, o duplo desafio de 

																																																													
1	 As	 Unidades	 de	 Pronto	 Atendimento	 -	 UPA	 24h	 são	 os	 estabelecimentos	 de	 saúde	 de	 complexidade	
intermediária	 situados	 entre	 a	 Atenção	 Básica	 à	 Saúde	 e	 a	 Rede	 Hospitalar,	 onde	 em	 conjunto	 com	 esta,	
compõe	 uma	 rede	 organizada	 de	 Atenção	 às	 Urgências.	 http://www.saude.rj.gov.br/servicos-assistencia-em-
saude/upas-unidades-de-pronto-atendimento-24h.html.	Acesso	em	01/11/2014.	
2	A	referência	à	multiplicidade	de	parceiros	sexuais	como	fator	de	risco	para	o	câncer	de	colo	do	útero	é	
encontrado	no	material	de	divulgação	sobre	a	doença.	
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produzir um olhar de estranhamento para uma realidade previamente conhecida e 

realizar trabalho com referencial analítico diferente da minha formação original. 

No campo das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, ocorre uma 

aproximação com os saberes biomédicos e psicológicos uma vez que os temas da 

dor, sofrimento, corpo e doença atravessam as fronteiras disciplinares por 

corresponderem a dimensões da existência humana tomadas como objeto de 

pesquisa nessas diferentes áreas de conhecimento (SARTI, 2010).  No entanto, o 

estudo relativo à saúde, tem sido colonizado pela biomedicina e pelos reducionismos 

fisicalistas, por isso é importante um esforço metodológico e conceitual para romper 

com as lógicas naturalizante e universalizante, que estão na base da produção do 

conhecimento biomédico (DUARTE, 1998; SARTI, 2010). Duarte (1998) adverte que 

a aproximação com os saberes biomédicos pode ser tanto enriquecedora quanto 

enrijecedora e restritiva, o que decorre da possível oposição entre a perspectiva 

pragmática e interventiva, presente do campo biomédico, e aquela mais reflexiva ou 

relativizadora, típica dos saberes sociológicos.  

Inicio esse texto apresentando o objeto de estudo, com dados sobre como o 

câncer de colo de útero constitui problema de saúde pública e como é possível, a 

partir dele, refletir sobre as inequidades em saúde e, em tempos de Saúde Global, 

sobre os contrastes Norte/Sul. Faz-se necessário enfatizar a importância do 

exercício fundamental de produzir um saber local, específico sobre os países do Sul. 

Na pesquisa, busco analisar as tensões entre a perspectiva reguladora da 

biomedicina e o ideal de autonomia do paciente, analisando como este se 

materializa nas práticas biomédicas para o tratamento do câncer de colo do útero.  

Em seguida, reflito sobre minha afetação com o campo de trabalho e abordo 

as implicações da realização de pesquisa no local da própria atividade profissional, 

especialmente pelo desafio de produzir um estranhamento do familiar, necessário ao 

fazer antropológico. 

 
Construção do objeto de estudo: o câncer de colo de útero sob o olhar das 
Ciências Sociais 
 

As pesquisas relacionadas ao campo da saúde e da biomedicina sob a 

perspectiva das Ciências Sociais e Humanas têm crescido significativamente nas 

últimas décadas, nos Estados Unidos e Europa (NUNES, 2006), assim como no 
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Brasil (SARTI, 2010), desenvolvendo grande diversidade disciplinar, temática, 

epistemológica, teórica e metodológica. 

 Nunes (2006) adverte sobre a importância de alargar essa discussão e incluir 

questões próprias dos países do Sul3, em geral secundarizadas ou negligenciadas. 

Nesse sentido, destaca que é necessário dar ênfase aos eixos temáticos e 

orientações de pesquisa que permitam integrar as reflexões sobre o Norte e o Sul. 

Dentre eles inclui os temas da biomedicalização, biossocialidade e biopoder; a 

“velha” e a “nova” saúde pública; o público e o privado; ação coletiva e participação 

e, finalmente, saúde e direitos humanos. Inspirada pela provocação de Nunes, 

busco pensar as questões referentes ao câncer de colo do útero a partir das ciências 

sociais e da literatura crítica da biomedicina, na tentativa de produzir um saber 

sensível às questões do Sul. 

As mortes por câncer do colo de útero evidenciam falhas na linha de cuidado 

à doença e estão ligadas ao que Nunes (2006) denomina “velha” saúde pública, 

relativa às condições precárias de acesso aos cuidados em saúde e à disseminação 

de doenças preveníveis e tratáveis. Nesse aspecto, são relevantes as desigualdades 

entre o Norte e o Sul. No ano de 2012, 86% das 265 mil mortes pela doença 

ocorreram em países “em desenvolvimento” (INCA, 2014). Segundo a literatura 

médica, esse tipo de tumor é mais frequente nos países menos desenvolvidos e com 

um sistema de saúde pouco organizado, porque a doença é passível de prevenção, 

uma vez que é decorrente da infecção persistente pelo vírus HPV, e as lesões 

precursoras são detectáveis por exames de rastreamento. (LORENZATO, 2008; 

SAKARANARAYANAN et al, 2008). Tais lesões só produzem doença maligna após 

cerca de 10 anos de infecção. Quando diagnosticada precocemente, as chances de 

cura são de quase 100% (INCA, 2011). 

Os programas de rastreamento em larga escala e, nos últimos anos, a 

vacinação contra o HPV, têm sido apontados como responsáveis pela redução 

significativa da doença nos países desenvolvidos da Europa, América do Norte, 

Japão, Austrália e Nova Zelândia (SAKARANARAYANAN et al, 2008). Essas 

políticas receberam críticas por terem se baseado no pânico criado acerca da alta 

taxa de mortalidade pela doença. Alguns autores discutiam a perspectiva prescritiva, 

																																																													
3	Nunes	destaca,	a	partir	de	referência	a	Boaventura	de	Sousa	Santos,	que	[o	Sul]	“não	designa	apenas	um	lugar	
geográfico,	mas	é	também	uma	metáfora	para	todas	as	situações	de	opressão,	de	violência,	de	privação	e	de	
sofrimento	que	são	indissociáveis	da	globalização	neoliberal”	(Nunes,	2006,	p.24).	
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normativa e de gênero que continham e a desconsideração dos aspectos subjetivos, 

culturais e sociais envolvidos (McKIE, 1995; CLARKE & CASPER, 1996; KAUFERT, 

2000; BOONMONGKON, 2002; GREGG, 2003; MOSCUCCI, 2005). A despeito das 

críticas que possam ser feitas, a redução da mortalidade é uma evidência que não 

pode ser desprezada.  

No Brasil, desde a década de 1980, o câncer de colo do útero é considerado 

problema de saúde pública e foram criadas várias políticas centradas na prevenção 

e diagnóstico precoce. Apesar da profusão de projetos, eram estimados, para ano 

de 2014, 15.590 casos novos e cerca de 5.000 mortes pela doença no Brasil. Dentre 

os diferentes tipos de neoplasias, é o terceiro mais incidente na população feminina, 

atrás apenas do câncer de mama e de cólon e reto, excluídos os cânceres de pele 

não melanomas. (INCA, 2014). 

O mapa da desigualdade social evidencia-se nas diferenças de incidência da 

doença entre as regiões brasileiras, pois ela é maior nas áreas mais empobrecidas e 

com rede de saúde mais precária. Esse tipo de câncer é o mais incidente na região 

Norte (23,57/ 100 mil); e o segundo mais frequente nas regiões Nordeste (18,79/ 100 

mil) e Centro Oeste (22,19/ 100 mil). Na região Sudeste (10,15/100 mil) é o quarto e, 

na região Sul (15,87 /100 mil), é o quinto mais frequente (INCA, 2014). 

Apesar de estar situado numa região que conta com uma rede de saúde 

relativamente organizada, o HC II recebe frequentemente mulheres em estágio 

avançado de doença, quando já apresentam graves sintomas4.	Tenho observado na 

prática clínica, que para alcançar a cura ou remissão de sintomas tão dolorosos e 

desconcertantes, de uma doença estigmatizada e socialmente considerada como 

ameaçadora (SONTAG, 2007), quase todo o tipo de intervenção biomédica torna-se 

aceitável para aqueles que cuidam e para as mulheres que demandam os cuidados. 

O tratamento protocolar para o câncer de colo de útero é um processo 

agressivo e doloroso, em alguns casos até mais que a própria doença. Este inclui a 

cirurgia, quimioterapia e radioterapia.	 Os efeitos adversos decorrentes da 

enfermidade e do tratamento podem ocorrer em curto ou longo prazo, alguns são 

permanentes e, em geral resultam em mudanças significativas na vida das 

mulheres. 

																																																													
4		Os	sintomas	são:	sangramento	vaginal	intermitente	ou	após	a	relação	sexual,	secreção	vaginal	anormal	e	
intensa	dor	abdominal,	associada	a	queixas	urinárias	ou	intestinais,	nos	casos	mais	avançados.	
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Embora as políticas brasileiras para o tratamento da doença contenham em 

suas proposições a abordagem de atenção integral à saúde, o que observo na 

prática ainda é a centralidade da perspectiva biomédica. Esse modelo se baseia no 

uso intensivo de medicamentos e exames complementares (muitos deles 

sofisticados e caros) e há pouca valorização da relação médico-paciente. É também 

escassa a escuta do profissional sobre a experiência de adoecimento (CAMARGO 

JR., 2005). Os aspectos relacionais, simbólicos, culturais e subjetivos associados à 

doença, em geral, não são considerados nas prescrições biomédicas. 

O modelo biomédico organiza suas práticas a partir da imposição de 

normativas e prescrições, com parca possibilidade de participação da paciente nas 

decisões referentes ao tratamento e, em muitos casos, sem a compreensão plena 

sobre a modalidade de tratamento proposto e seus possíveis efeitos. Valores, 

crenças, temores, concepções e sentimentos da pessoa em relação à doença 

tendem a ser desconsiderados pelos profissionais de saúde, mas têm grande 

impacto sobre a “adesão ao tratamento” e a diminuição ou intensificação do 

sofrimento. 

Contrastando com as perspectivas reguladoras, existe contemporaneamente 

um apelo social para que a paciente assuma o autocuidado e a autovigilância e 

tenha suas decisões e escolhas respeitadas pelas equipes de saúde. No caso do 

câncer de colo do útero, tal agência é fundamental porque as políticas públicas 

contemporâneas para o enfrentamento da doença se baseiam em estratégias 

preventivas, como a regularidade da realização dos exames de rastreamento e, mais 

recentemente, a vacinação para o HPV. 

A autonomia tem sido objeto privilegiado de preocupação contemporânea nos 

cuidados em saúde, tendo ensejado a formulação de um novo campo profissional - a 

Bioética - e a criação de instrumentos que buscam garantir a participação e 

anuência do paciente nos processo de tratamento. A aplicação dos termos de 

consentimento informado (TCLE) para procedimentos e tratamentos, especialmente 

aqueles mais invasivos ou que potencialmente colocam a vida em risco, é 

considerada, nos dias atuais, uma boa prática.  A literatura sobre o tema destaca 

duas condições básicas para o exercício da autonomia: a informação e a capacidade 

do sujeito para o exercício da escolha. 

Os procedimentos biomédicos, no entanto, integram conhecimentos 

altamente específicos e sofisticados e utilizam vocabulário próprio, diferente da 
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linguagem leiga. Em razão disso, para que o paciente possa exercer escolha livre 

sobre os tratamentos, torna-se necessária a transmissão das informações médicas e 

a tradução dos conceitos envolvidos, em uma linguagem suficientemente clara, de 

forma a permitir a plena compreensão por parte do sujeito que utiliza o serviço. Uma 

barreira importante para esse princípio refere-se à baixa escolaridade e profundas 

desigualdades de acesso aos bens culturais, por parte dos pacientes das regiões e 

comunidades mais empobrecidas. 

Outro pressuposto da autonomia é a capacidade do sujeito para exercer seu 

direito de livre escolha. Além dos limites legais como idade e sanidade mental, a 

doença pode resultar em restrições, seja em razão de efeitos orgânicos limitadores 

(coma, desorientação, etc.), seja pela fragilização emocional decorrente da 

experiência da doença.  

Os tratamentos para o câncer de colo do útero são ancorados em protocolos 

que trazem diferentes graus de morbidade e existem poucas opções de tratamento 

alternativas no campo da biomedicina.  Dessa forma, muitas vezes, a única escolha 

possível, tanto para as pacientes quanto para os profissionais, refere-se a tratar ou 

não tratar. Essa última opção, em geral, só ocorre nos estágios mais avançados da 

doença, nos casos considerados incuráveis ou quando as comorbidades ou idade 

avançada da paciente representam importante risco de vida. Da mesma forma, as 

escolhas relativas às técnicas utilizadas obedecem à racionalidade biomédica, à 

qual o profissional também está submetido e que em geral é desconhecida pela 

paciente.  

As práticas em saúde, portanto, implicam em relações de saber e poder que 

modelam as escolhas tanto dos profissionais quanto dos pacientes, o que torna 

complexa a análise do tema. Em geral, tal debate ocorre na área acadêmica ou 

teórica, e é escassa a pesquisa de campo. 

A pesquisa que realizo propõe analisar o exercício da autonomia nas 

situações cotidianas e singulares, onde as decisões e escolhas são efetivamente 

exercidas (ou não) por profissionais e pacientes. O projeto é intitulado	“Regulações 

biomédicas e autonomia da paciente acometida por câncer de colo do útero”. As 

questões que inicialmente levo para a pesquisa são relativas ao próprio conceito de 

autonomia do paciente, as representações das pacientes sobre saúde/doença e sua 

percepção sobre a possibilidade de autonomia e agência no processo de tratamento. 

Em relação aos profissionais, busco identificar se a temática da autonomia do 
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paciente esteve presente em sua formação profissional, sua compreensão sobre as 

potencialidades e dificuldades relativas à transmissão das informações sobre a 

doença e tratamento, e sua percepção sobre as possibilidades de agência e 

autonomia das mulheres no processo. A indagação estende-se aos processos de 

trabalho e regulações estabelecidas pelo serviço de ginecologia do HC II, em 

especial os que visam propiciar a participação das pacientes nas tomadas de 

decisão sobre seu tratamento. 

Trata-se de pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir de 2 eixos: análise 

documental e pesquisa etnográfica. Esta última é composta por observação 

participante e entrevistas em profundidade, realizadas nas modalidades de 

assistência denominadas “Recepção Integrada” e “Mesa Redonda da Ginecologia”. 

É importante ressaltar que minha rotina de trabalho não inclui essas atividades, o 

que pode representar um aspecto favorecedor para o distanciamento necessário 

para a etnografia. No entanto, trabalho cotidianamente com os profissionais 

envolvidos e realizo atendimento com a mesma população, sendo, dessa forma, 

próxima a esse universo. 

 
Sobre minhas implicações no campo e a pesquisa antropológica 
 

Sentir-se afetado é condição fundamental para a produção de pesquisa 

etnográfica. Em primeiro lugar, é preciso refletir sobre o lugar do afeto na produção 

do conhecimento antropológico. Favret-Saada (2005) afirma que, em geral, ele é 

negado ou ignorado e, quando reconhecido, é considerado produto de uma 

construção cultural ou pertencente ao registro da representação. Acrescenta que 

existe algo na dimensão afetiva, no entanto, que escapa a esses registros e remete 

à sensibilidade.  

A construção da ideia de sensibilidade na sociedade ocidental moderna traz 

em suas origens a centralidade dos sentidos e da experiência para a razão humana. 

A origem dessa concepção remonta aos séculos XVII e XVIII, quando se produziu o 

que Luiz Fernando Duarte, numa paráfrase ao dispositivo de sexualidade 

foucaultiano, chama de “dispositivo da sensibilidade” (DUARTE, 1999). O autor 

chama atenção para três aspectos interligados entre si e relacionados a essa 

sensibilidade nascente: a perfectibilidade, a experiência e o fisicalismo. A 

perfectibilidade refere-se à ideia da capacidade humana de aperfeiçoar-se 
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indefinidamente. O fisicalismo decorre da separação radical entre corpo e espírito, 

que considera a existência de uma lógica própria na corporalidade humana. A 

experiência está relacionada ao empirismo, que sustenta que a razão humana 

depende dos sentidos, da percepção e da experiência no mundo para seu 

funcionamento. Contudo, o que é despertado pelos sentidos não se restringe ao 

aspecto gnosiológico, mas também às emoções e às paixões. Assim, a ideia de 

sensibilidade compreende tanto uma acepção fisiológica quanto afetiva (DUARTE, 

1999).  

No que se refere à produção do conhecimento científico, em geral, a 

sensibilidade é abolida e compreendida como indesejável. Afirma-se que o 

pesquisador deve olhar imparcialmente a realidade e evitar envolver-se com seu 

objeto de estudo, pois isso poderia interferir em seus julgamentos e conclusões. 

Nesse sentido, os métodos quantitativos seriam mais valorizados, por supostamente 

garantirem tal neutralidade e imparcialidade (VELHO,1978).  

Ocorre, no campo da saúde, uma hegemonia de estudos quantitativos, de 

forma que frequentemente é necessário justificar filosoficamente a escolha da 

abordagem qualitativa, enquanto tal justificativa é inexistente nos estudos 

quantitativos (CAMARGO JR, 2008). Isso parece contraditório, especialmente 

quando se considera que a clínica, base do moderno conhecimento em saúde, é 

uma prática essencialmente qualitativa. A busca por um modelo de cientificidade que 

persegue a mensuração e a generalização resulta na predominância da perspectiva 

quantitativa, seja na produção acadêmica, seja na formação e prática profissional, 

com a consequente busca por subtrair a singularidade e a subjetividade do 

pesquisador e do sujeito de pesquisa/paciente (CAMARGO JR, 2008). Na área da 

saúde, não há dúvida que tais ideias são consideradas fundamentais. Estudos como 

os de Fleck (2010) sobre a construção do fato científico, os estilos e coletivos de 

pensamento e os de Latour (1983) sobre as práticas no laboratório, no entanto, 

evidenciam o quanto é enganosa a ideia de neutralidade científica. 

A busca pela objetividade empirista não é privilégio das chamadas “ciências 

duras”, mas também está presente na Antropologia. Crapanzano (2010) a identifica 

em uma vertente da Antropologia norte-americana, diferenciando-a da tradição 

britânica e francesa. Destaca que o treinamento recebido pelo pesquisador 

repercute em sua sensibilidade e nos resultados que encontra. Afirma, então, a 
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necessária reflexividade e apreciação crítica sobre a prática em campo. Esse 

trabalho faz parte de minha adesão a essa convocação. 

No texto At the heart of the discipline, Crapanzano (2010) apresenta doze 

observações gerais, algumas desdobradas em corolários, sobre a constituição do 

campo de pesquisa. Apresento aqui algumas dessas observações, por considera-las 

pertinentes para a reflexão sobre minha perspectiva de pesquisar no mesmo lugar 

de trabalho. O primeiro aspecto analisado refere-se aos encontros que ocorrem no 

campo de pesquisa. O autor afirma que tais encontros determinam, em parte, quais 

dados serão coletados, como serão enquadrados, interpretados e generalizados. Em 

geral, ignoramos e desprezamos o que se encontra fora do enquadre e da própria 

experiência de campo.  

Crapanzano chama atenção para o fato de que ao habitarmos o campo, 

temos pré-entendimentos, que podem se constituir como pontos cegos. Não é 

apenas a familiaridade no campo, no entanto, que os produz. Os próprios 

pressupostos teóricos também criam tais áreas de sombra. A disciplina com os 

procedimentos e materiais de pesquisa é apontada pelo autor como forma de 

restringir tais influências, embora alerte para o fato de que a própria disciplina pode 

produzir estruturas defensivas.	No campo de pesquisa há uma luta, consciente ou 

não, entre a abertura para o novo e o exótico, e o conforto assegurado por nossas 

referências e certezas. Em nossas coletas de dados sempre há um compromisso 

entre essas duas dimensões. 

Outro aspecto relevante é que na pesquisa de campo há sempre o encontro 

com a alteridade. Esses “outros” trazem também seus próprios conceitos e 

preconceitos, inclusive sobre o valor relativo ao que expor e ao que ocultar.  Assim, 

ocorre o que o autor caracteriza como “mini-drama of plays of power, desire, and 

imagination” (CRAPANZANO, 2010, p. 58). Existe sempre uma opacidade entre 

pesquisador e informantes, no sentido do desconhecimento sobre o que se passa na 

mente de ambos os lados da interação, o que produz “shadow dialogues”, nos 

termos do autor (CRAPANZANO, 2010, p. 63).  Neste diálogo, ao mesmo tempo em 

que olhamos para o informante somos olhados por ele, ou seja, somos, a um só 

tempo, sujeitos e objetos de conhecimento. 

Segundo Crapanzano, sempre há algo de violação no campo de pesquisa e o 

antropólogo é uma espécie de hóspede indesejado. Considero que quando o campo 

de pesquisa é o local de trabalho, essa violação não se dá pela presença 
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indesejada, mas pelo fato de haver certa quebra na cumplicidade com os valores e 

finalidades da inserção na instituição. Tal situação faz com que o pesquisador se 

torne uma espécie de estrangeiro na própria terra natal. 

Como resultado desses intensos encontros, o campo de pesquisa pode 

provocar emoções, agradáveis ou indesejadas, tanto no pesquisador quanto em 

seus informantes. Tais afetos podem produzir tanto reações de resistência e 

afastamento, quanto encantamento e afetação. (CRAPANZANO, 2010). 

O breve e instigante texto “Ser afetado”, de Favret-Saada (2005), ilustra um 

encontro de encantamento e afetação. A autora relata sua pesquisa sobre a feitiçaria 

no Bocage, que, segundo afirma, representou não apenas uma experiência pessoal, 

mas tornou-se uma “operação de conhecimento” (FAVRET-SAADA, 2005, p. 158). 

Em seu relato, algumas experiências vivenciadas eram tão complexas que 

impossibilitavam a rememoração e o registro. Em outros momentos, a escrita 

ocupava a função de acalmar a angústia da intensidade do engajamento.  

Deixar-se afetar no campo, enfatiza a autora, não significa empatia à distância 

e menos ainda identificar-se e fundir-se com o outro. No lugar disso, ser afetado 

significa mobilizar o “próprio estoque de imagens” (FAVRET-SAADA, 2005, p. 159). 

Essa afetação permite um encontro e uma comunicação com o nativo, que seria 

impossível de outra maneira. Seu fazer etnográfico revela uma “opacidade essencial 

do sujeito frente a si mesmo” que, segundo a autora, deve ser colocada no centro de 

nossas análises. (idem, p. 161). 

Favret-Saada (2005) destaca quatro traços distintivos do fazer etnográfico. 

Em primeiro lugar, questiona a comunicação etnográfica ordinária, por considerá-la 

pobre, especialmente por não dar conta dos aspectos involuntários e não verbais da 

comunicação, sendo esses últimos justamente os mais relevantes, em sua acepção. 

O segundo traço destacado é a capacidade do pesquisador de tolerar a afetação, 

compreendê-la e fazer dela objeto de conhecimento. Em terceiro lugar, destaca que 

o momento de maior afetação é o mais difícil de ser traduzido em palavras e que o 

tempo da análise ocorre mais tarde. O quarto traço distintivo se refere à densidade 

do material colhido por esse modo de produzir saber, que desafia as certezas 

científicas.  

O diálogo com esses autores da Antropologia me confronta com a necessária 

tarefa de estranhar o familiar e de me por sensível às afetações do campo. Além 
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disso, dá indicações sobre as peculiaridades do fazer etnográfico e das dificuldades 

e potências dessa perspectiva teórico/metodológica. 

Desenvolvi ao longo do tempo de trabalho no HC II, formas de compreender o 

processo de adoecimento e certo saber sobre o câncer e as formas de tratamento a 

ele destinadas, resultantes de meu pertencimento profissional, que precisam ser 

relativizadas para que eu possa me surpreender com a pesquisa e seus resultados. 

Compartilho com os colegas de trabalho, assim como com as pacientes, algumas 

experiências e conhecimentos sobre a doença nas sociedades contemporâneas, 

especialmente sobre a centralidade da biomedicina como principal recurso para o 

restabelecimento da saúde, uma vez que esta se tornou “nossa referência cultural 

para cuidar de nossas próprias dores e sofrimentos” (SARTI, 2010, p. 201), No 

entanto, estou certa de que há muito de  desconhecido e exótico,  e muitas áreas de 

sombra nessas experiências supostamente próximas. 

  Cabe refletir sobre as ideias de familiaridade e distância, lembrando que “o 

que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente 

conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico, mas, até certo 

ponto, conhecido” (VELHO, 1978, p. 126, grifos do autor). Neste texto, Velho 

descreve cenas cotidianas que vê da janela de seu apartamento, destacando que, 

embora sejam familiares, não são necessariamente conhecidas e, quando o são, tal 

conhecimento se dá de forma muito diferenciada. Em outro trecho, relata a 

proximidade possível entre habitantes de diferentes regiões do mundo, quando 

compartilham conhecimentos comuns. Desta forma, chama atenção para a 

dimensão de hierarquia e poder presente nesses reconhecimentos e 

desconhecimentos e para o fato de que a realidade é permanentemente negociada 

entre os atores sociais. Familiaridade, portanto, não coincide com conhecimento, 

mas um aspecto fundamental ressaltado por Velho é o fato de que pode constituir-se 

em impedimento para tal, se não for relativizada e não constituir objeto de reflexão 

sistemática. 

Outro aspecto ressaltado por Velho (1978) é a dimensão de subjetividade 

envolvida no trabalho antropológico, que faz com que a realidade seja sempre 

filtrada a partir do olhar do observador, o que não inviabiliza o trabalho científico, 

mas evidencia a premência de percebermos a “objetividade relativa” da realidade 

que percebemos (VELHO,1978, p.129). Assim, a ação de relativizar as noções de 

distância e proximidade é o que torna possível observar o familiar e estudá-lo sem a 
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ilusão de produzir um saber imparcial e neutro, assim como nos torna modestos na 

construção do conhecimento. 

A realização de pesquisa sobre tema com que se está familiarizado não é 

novidade nas ciências sociais. Como exemplos, os trabalhos de Tornquist (2007) e 

Lerner (2008). Ambos realizaram pesquisa com temática sobre a qual estavam 

pessoalmente envolvidos e evidenciaram como seus pontos de vista iniciais foram 

colocados em perspectiva e transformados ao longo do trabalho.  

O tema de interesse de Tornquist foi o “parto humanizado”. A autora relata 

como sua afinidade inicial com os ideais desse campo e sua afetação subjetiva com 

a temática foram postos em perspectiva a partir de sua pesquisa etnográfica. 

Segundo a pesquisadora, a afetação com o campo precisa ser elaborada por 

procedimentos de distanciamento e de produção de estranhamento, que incluem a 

construção da narrativa oral, a interlocução com colegas e orientadores nos espaços 

acadêmicos e a elaboração do diário de campo. 

Outra faceta do envolvimento com o objeto de pesquisa se refere à 

pertinência de sua realização no local em que se trabalha. Em estudo fundamentado 

na análise institucional, Lerner (2008) tomou o local em que trabalhava como objeto 

de estudo. Tratava-se de instituição de atendimento clínico e educacional, ligada a 

uma universidade da cidade de São Paulo, que atendia crianças diagnosticadas 

como autistas, psicóticas e neuróticas graves. O autor compunha o corpo clínico da 

instituição e desenvolveu sua análise sobre o discurso de agentes institucionais do 

serviço a respeito de uma das crianças.  

Lerner (2008) destaca a dificuldade referente à sua imersão nos mecanismos 

de reconhecimento e desconhecimento da instituição, definindo o primeiro termo 

como “a percepção da realidade tal como antecipada no discurso” e o segundo 

como “a não-percepção de que a realidade é montada prestando-se ao exercício do 

poder”. (LERNER, 2008, p. 234).  Sinaliza que, como membro da equipe, estava 

submetido à produção de verdades do discurso institucional e que como 

pesquisador precisava adotar um “estranhamento forçado” (ibidem) de tal discurso. 

Assim como Tornquist, afirma a importância da interlocução com a orientadora e 

com os pares do grupo de pesquisa para superar as dificuldades da empreitada. 

Outro aspecto que aproxima os dois pesquisadores é o desconforto no 

reconhecimento da própria implicação com ideias que passaram a questionar.   
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Os trabalhos aqui discutidos destacam a importância da construção de novas 

sensibilidades que permitam ir além das naturalizações, racionalizações, 

idealizações e produções de verdades, frequentes nas produções científicas. 

Propõem, então, o exercício da reflexividade do pesquisador para que se possa 

manter aberto às afetações do seu campo, estranhando o familiar e deixando-se 

surpreender pelos resultados da pesquisa.  

 
Considerações finais 
 

A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem 
têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos 
preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, 
pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos desse outro lugar 
(SONTAG, 2007). 

 

 A construção do objeto de pesquisa impõe desafios que precisam ser 

abordados a partir de uma atitude reflexiva sobre o próprio fazer do pesquisador. No 

vasto campo da Antropologia da Saúde, trilhas e sinalizações evidenciam que este é 

um território em permanente (re)construção. Esse fazer se produz pela afetação; 

estranhamento do familiar; pelo reconhecimento da alteridade e da violência 

representada pela entrada no campo; desafio às certezas e conforto pelo que é 

considerado como conhecido; pela ação de relativizar as noções de distância e 

proximidade; pela compreensão de que a realidade é permanentemente negociada 

pelos atores sociais; pelo alerta sobre a importância da disciplina e cuidado com o 

método e materiais de pesquisa; pela valorização da interlocução com o orientador e 

com os colegas no espaço acadêmico e pela fundamental observância à ética. 

 Na pesquisa que desenvolvo, os estudos da literatura crítica sobre o câncer 

de colo de útero e acerca da abordagem à doença na biomedicina contemporânea, 

constituem mapas e cartas de navegação nessa terra estrangeira onde me tornei 

nativa. Não se trata de mera denúncia das desigualdades, violação da dignidade 

humana e do direito fundamental à saúde. Pretendo identificar os movimentos de 

vida e saúde presentes nas redes vivas de cuidado e na agência das mulheres que 

habitam a cidadania onerosa do reino dos doentes. 
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