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Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo apresentar os percursos de uma pesquisa realizada no 

contexto da Atenção Primária em Saúde, tendo como um dos seus elementos a realização 

de trabalho de campo em uma Unidade de Saúde da Família, localizada no município de 

Guarulhos, São Paulo. Utilizando de etnografia (e aportes teóricos oriundos do trabalho de 

Marilyn Strathern e Annemarie Mol), o intuito da investigação foi explorar a existência 

ontológica no campo da atenção primária do indivíduo, da família e da comunidade 

enquanto objetos de conhecimento e unidades de intervenção para as profissionais de 

saúde. Assim como, os modos em que a atenção primária mobiliza essas unidades para 

produzir um conhecimento e intervenção sobre “o todo” (a pessoa-como-um-todo, por 

exemplo). 

Palavras-chave: Práticas de conhecimento; Atenção primária à saúde; Etnografia; Saúde 

da família. 

Abstract:  

The following article aims to present the development of a research project carried on the 

context of Primary Health Care, including as one of its features the execution of fieldwork in a 

Family Health Care Facility in Guarulhos, São Paulo. Employing ethnography (and engaging 

with theoretical approaches from the work of Marilyn Strathern), the goal of the inquiry was to 

explore the ontological existence in the primary health care field of the individual, the family 

and the community as objects of knowledge and units of intervention for the health 

professionals. As well as the ways in which such primary health care professionals may 

assemble those units as a way to produce knowledge about and actions towards “the whole” 

(the person-as-a-whole, for example).  

Keywords: Knowledge practices; Primary health care; Ethnography; Family health care. 
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É Clifford Geertz quem nos adverte que o que fazem as antropólogas e os 

antropólogos em campo não é estudar as aldeias, mas estudar nas aldeias (2008, p. 16). O 

interesse do autor era em descrever o que, afinal, constitui a disciplina da antropologia e 

para isso é importante explicitar o que suas praticantes fazem: o que elas fazem de mais 

importante, Geertz argumenta, é escrever textos. Essa consideração acerca da feitura da 

antropologia me parece bastante interessante por dois motivos. Com um certo cinismo, 

poderíamos dizer que a antropologia já estava se preparando para o que seria a emergência 

das “culturas de auditoria” (STRATHERN, 2000a; 2004b) nas universidades (notadamente 

europeias e norte-americanas) no final do século XX. Nesse contexto, antropólogas e 

antropólogos (assim como demais acadêmicas) se deparam com uma crescente 

necessidade de tornar seu trabalho “avaliável” (accountable, no mundo anglófono), sendo 

que isso é feito, geralmente, através da escrita: relatórios dos mais variados tipos são 

produzidos para que outros possam avaliar o que foi feito. De fato, Geertz estava certo. 

Antropólogas2 escrevem e, cada vez mais, precisam escrever sobre o que escreveram em 

uma outra forma. 

Mas não são apenas antropólogas (e demais acadêmicas) que precisam escrever 

para tornar suas práticas avaliáveis. E aqui reside o segundo motivo para achar a 

caracterização de Geertz sobre a antropologia interessante. No campo da Atenção Primária 

à Sáude (APS), mais especificamente em uma Unidade de Saúde da Família (USF)3, muito 

do que as profissionais da saúde fazem é escrever. Frequentemente, minhas interlocutoras 

e amigas, a grande maioria auxiliares de enfermagem, comentavam com um tom de 

frustração que elas perdiam muito tempo lidando com papéis, tempo este que poderia ser 

destinado a atividades que elas consideravam mais práticas. Na verdade, a enorme 

quantidade de papéis que elas precisavam preencher muitas vezes nem era considerado, 

por elas e pelas usuárias da USF, como trabalho. Trabalho era apenas os procedimentos 

que elas realizavam, a escrita era apenas uma atividade secundária que consumia tempo e 

energia. Como antropólogas, elas escreviam (e muito). Mas o escrever não era o que as 

                                                 
2 Faço a opção por utilizar os termos no feminino, ao invés do convencional uso do masculino genérico. 
3 Esse artigo é fruto de uma pesquisa de iniciação científica realizada entre 2014-2015 com bolsa do PIBIC-
CNPq/UNIFESP, sob orientação da Profª. Drª. Valéria Mendonça de Macedo. Todas as traduções de citações 
em idioma estrangeiro foram realizadas pelo autor. O trabalho de campo foi realizado em uma Unidade de Saúde 
da Família (USF) em um bairro de periferia do município de Guarulhos. Realizei o campo durante um período de 
cerca de quinze meses, indo à USF de uma a duas vezes por semana, permanecendo por lá de 6 a 7 horas por 
dia de campo. Frequentemente, permanecia na sala de medicação, junto às auxiliares de enfermagem, ou na 
sala de vacinação. Mas durante todo o trabalho de campo circulei por alguns outros espaços acompanhando 
diversas campanhas (de vacinação, teste rápido de DST/AIDS, acolhimento de dengue, etc.), reuniões de equipe, 
algumas atividades das enfermeiras (consultas de pré-natal, acolhimentos, escrita de relatórios) e almoços com 
as trabalhadoras da USF. 
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auxiliares de enfermagem faziam, segundo suas próprias análises acerca de suas ações. 

Escrever não era o que elas faziam, porque escrever não parecia estar diretamente 

conectado com o interesse da maior parte das profissionais da saúde4: produzir gente com 

saúde.  

O que se considerava como intervindo na saúde das usuárias, ou como tendo um 

efeito sobre ela, eram os procedimentos — medição de pressão arterial, administração de 

medicamentos, consultas, exames clínicos e de laboratório, etc. Mas como etnógrafo em 

uma Unidade de Saúde da Família, assim como as profissionais de saúde, eu escrevia. 

Contudo, o que eu escrevia parecia formar uma imagem da USF diferente daquela que 

minhas interlocutoras formavam quando descreviam a mim o que faziam. Os procedimentos 

e a produção de documentos sobre esses procedimentos em minhas anotações de campo 

seguiam, na medida do possível, uma continuidade; nos relatos das profissionais da saúde, 

por sua vez, essas duas práticas eram radicalmente distintas, sendo que, na verdade, a 

produção de documentos dificilmente era considerada uma prática. Como disse, elas a 

consideravam um fardo.  

Isso não quer dizer que elas não julgavam que os documentos que elas produziam 

eram sem importância. Eles eram uma garantia para problemas que pudessem ocorrer no 

futuro. De fato, sempre que perguntava para o que serviam os documentos, elas me 

respondiam que eles deixavam registrado que elas tinham realizado tudo de acordo com as 

normas, e serviriam, dessa forma, como prova de boa conduta caso houvesse alguma 

queixa por parte de usuárias e usuários da USF. Certamente, os documentos eram e 

poderiam ser utilizados como uma forma de tornar o trabalho das profissionais da saúde 

passível de avaliação exterior, assim como escrever um relatório de pesquisa pode tornar o 

trabalho de uma antropóloga avaliável para terceiros. E boa parte dos relatórios produzidos 

em uma USF são destinados a avaliar e contabilizar o trabalho que acontece no 

estabelecimento5. 

                                                 
4 Grande parte das minhas relações em campo se deram com auxiliares de enfermagem, mas uso de modo 

genérico a expressão “profissionais da saúde” para caracterizar as diferentes pessoas que em uma Unidade de 
Saúde da Família têm como objetivo contribuir para a recuperação/manutenção/promoção da saúde das 
usuárias e usuários. Essas profissionais incluem não somente pessoas oriundas de treinamento na área da 
saúde, como médicas, enfermeiras e auxiliares de enfermagem, mas englobam, no espírito de trabalho 
multidisciplinar, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogas, psicólogas, agentes comunitários, etc. A 
expressão também me ajuda na retórica do meu argumento, tornando distintas as perspectivas das profissionais 
da saúde da minha própria perspectiva, oriunda do meu engajamento com a antropologia.  
5 De fato, poderíamos inclusive argumentar que considerar a grande maioria dos documentos como formas de 
tornar o trabalho avaliável e contabilizável torna as práticas de produção de documentos distintas do “trabalho de 
verdade”.  
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Contudo, isso não me parecia ser a única coisa que os documentos faziam na USF. 

Se eles poderiam ser arquivados para que em algum momento posterior pudessem ser 

consultados, a vida deles era muito mais ativa fora do arquivo, enquanto circulavam pelas 

diferentes salas da Unidade. Eles eram muito mais interessantes enquanto uma maneira de 

fazer procedimentos e pessoas circularem por essas salas na forma de conhecimento. Foi 

assim que comecei a me interessar pelas práticas de conhecimento na APS/USF, 

observando (e escrevendo) como os documentos podem se tornar interessantes quando 

vemos o que eles fazem na prática, não apenas o que as pessoas que cotidianamente se 

enfadonham com eles dizem sobre ação deles.  

Meus interesses pareciam ser simetricamente inversos aos das profissionais de 

saúde. A divisão que elas criavam entre os procedimentos e os documentos dirigia seus 

interesses para os primeiros, enquanto para mim, cada vez com mais intensidade, o 

interesse se voltava para os documentos. Isso fez me afastar da (auto) descrição de meu 

trabalho como sendo um trabalho de antropologia da saúde (ou, num idioma mais 

estadunidense, antropologia médica) e me mover, caso as subdisciplinarizações ainda 

sejam importantes, para uma antropologia do conhecimento. É claro que tal forma de 

subdisciplinarizar reflete as inspirações teóricas que incidiram sobre a minha pesquisa, 

notadamente o trabalho de duas autoras: Marilyn Strathern e Annemarie Mol. 

Por antropologia do conhecimento tenho em mente um conjunto de trabalhos 

etnográficos inspirados pela preocupação de Marilyn Strathern com as práticas de 

conhecimento, ou as maneiras pelas quais as pessoas “tornam evidentes para si mesmas” 

aquilo que elas sabem. A frase destacada entre aspas vem da própria Strathern (1992, p. 5) 

e o idioma da produção da “auto-evidência” figura em seus trabalhos pelo menos desde O 

gênero da dádiva (2006), se intensificando a partir de então. Tal interesse pelos modos que 

as pessoas tornam o conhecimento visível (ou evidente) foi fundamental para o primeiro 

momento da pesquisa. Isso se deu devido ao encontro de duas personagens: os xamãs 

ameríndios e Michel Foucault (mediados por Strathern). Dos xamãs6, aprendi sobre as 

práticas de objetificação das curas, isto é, os processos pelos quais o xamã torna visível, 

para a pessoa doente e demais espectadores, a doença que ele retirou do corpo enfermo (cf. 

por ex. LÉVI-STRAUSS, 2012; COELHO DE SOUZA, 2010). De Foucault (2013), por outro 

lado, aprendi através de sua belíssima descrição das transformações do saber médico no 

                                                 
6 Entre 2013 e 2014, realizei com bolsa PIBIC-UNIFESP uma pesquisa intitulada “Noções de corpo, saúde e 
doença entre populações ameríndias”. É daí que provém meu contato com o xamanismo. 
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final do século XVIII sobre as mudanças nas “formas de visibilidade” que, alterando o próprio 

olhar médico, fizeram aparecer, por exemplo, a doença no corpo do indivíduo. 

O encontro gerou o interesse pelos regimes estéticos que estão presentes no campo 

da saúde (ameríndio ou euro-americano). Novamente, esse conceito de estética é oriundo 

do trabalho de Marilyn Strathern e é usado para descrever “formas (convencionais) que 

servirão como evidência de que as relações foram assim ativadas” (STRATHERN, 2006, p. 

273) ou então, para se referir ao “poder de persuasão da forma, ou a elicitação de um senso 

de adequação [appropriateness]” (STRATHERN, 2004, p. 10). Annelise Riles (2006, p. 2ss) 

foi quem me forneceu a possibilidade de seguir os documentos a partir de sua dimensão 

estética, reconhecendo-os enquanto “artefatos paradigmáticos do conhecimento moderno” e, 

portanto, habilitando-os para serem objetos de escrutínio etnográfico. Assim, tratei os 

documentos a partir de suas capacidades performativas e seus aspectos estéticos (HULL, 

2012). A maneira com a qual lidei com eles foi como agentes nas redes de relações que 

fazem coisas (aspecto performativo) e apresentam formas eficazes e que exercem algum 

tipo de persuasão acerca de seu preenchimento e apreciação (aspecto estético). 

Mas o que gostaria de “ver” seguindo os documentos? Na verdade, a questão 

poderia ser colocada de outra forma: o que é revelado pelos documentos e o que no 

processo é ocultado? (cf. STRATHERN, 2000b; 2013) Tomei como foco da investigação três 

unidades/elementos que orientam a intervenção das profissionais da saúde no campo da 

APS com a adoção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) como elemento reorganizador 

da atenção primária, pela Política Nacional da Atenção Básica (PNAB):  

por [ela] favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior 
potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 
básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das 
pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-
efetividade. (BRASIL, 2012, p. 54) 

Essas unidades de intervenção 7  são o indivíduo, a família e a comunidade. Na 

enorme lista de atribuições das profissionais de saúde da atenção básica, seja as 

atribuições comuns ou as específicas de cada categoria, essas diferentes unidades 

recorrentemente aparecem como o foco das práticas dessas profissionais. Vejamos, por 

exemplo, a primeira das atribuições que orienta a participação delas no “processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias 

e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades” (BRASIL, 2012, p. 43). Aqui temos 

explicitamente que grupos, famílias e indivíduos são unidades a serem discriminadas, isto é, 

                                                 
7 Designei tais elementos como unidades de intervenção pois eles geralmente figuram nos discursos sobre a 

APS/ESF, seja das profissionais da saúde ou de documentos e publicações oficiais, como sendo o foco da 
atenção à saúde. 
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identificadas durante o processo de territorialização, isto é, adscrição da 

comunidade/população que será atendida pelo estabelecimento de saúde da atenção básica 

— a Unidade de Saúde da Família. 

É interessante notar que tais objetos poderiam facilmente ser descritos como 

objetos 8  da antropologia social. No entanto, seria difícil encontrar antropólogas que 

concordem com uma única definição, digamos, de família. Encontraríamos inclusive 

algumas que proporiam que o conceito de família deveria ser de vez abandonado das 

descrições etnográficas. Mas mesmo assim esses conceitos parecem ter uma vida bastante 

estável no campo da Atenção Primária em Saúde, assim como em diferentes campos da 

nossa vida social. Portanto, umas das minhas tentativas com a pesquisa foi de “tornar 

estranho o familiar” (cf. Wagner, 2009), fazendo uma pergunta um tanto simples e no limite 

bastante ingênua: o que são esses objetos? 

Aqui encontramos a influência dos trabalhos de Annemarie Mol, que apontei acima 

como uma segunda fonte de inspiração ao lado de Marilyn Strathern. De fato, a questão 

acerca do que é o indivíduo, a família e a comunidade tem o intuito de possibilitar entrever o 

que Mol chama de política ontológica, isto é, a realização de “como o ‘real’ está implicado no 

‘político’ e vice-versa”.  

Política ontológica é um termo composto. Se refere à ontologia — que no 
idioma filosófico comum define o que pertence ao real, as condições de 
possibilidade com que vivemos. A combinação dos termos “ontologia” e 
“política” nos sugere que as condições de possibilidade não são dadas de 
antemão. Que a realidade não precede às práticas mundanas nas quais 
interagimos com ela, antes sendo modelada por essas práticas. O termo 
política, portanto, permite sublinhar este modo ativo, este processo de 
modelação, bem como o seu carácter aberto e contestado. (MOL, 1999, pp. 
74-5, grifos da autora) 

 
Portanto, para entender as políticas ontológicas que engendram os objetos, Mol se 

propõe a fazer uma filosofia empírica (ou praxiografia) — empreendimento que objetiva 

trazer para o primeiro plano as práticas nas quais os objetos são criados/manipulados. 

Dessa forma, para a autora, “conhecimento não é entendido como uma questão de 

referência, mas uma questão de manipulação” (2002, p. 5), isto é, ela não busca fazer um 

relato epistemológico na tentativa de descobrir as condições para a aquisição de 

conhecimento verdadeiro, mas revelar o processo de produção dos objetos que é sempre 

                                                 
8  Falar em objetos ao se falar em indivíduo, família e comunidade parece um tanto escandaloso de uma 
perspectiva (euramericana moderna) que se esforça em não misturar pessoas e coisas (STRATHERN, 2015, 
especialmente a Parte II; cf. LATOUR, 1994). Mas aqui, objeto é usado para indicar que algo foi objetificado, isto 
é, assumiu uma forma que pode ser apreciada — se tornou “objeto” de pensamento para alguém. Contudo, 
permanece em aberto questões acerca da forma assumida durante a objetificação, que pode ser tanto a forma 
de coisa (reificação) ou de pessoa (personificação) (cf. STRATHERN, 2006; 2014). 
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localizável em conjuntos de práticas bem situadas. O que acontece durante o 

empreendimento de uma filosofia empírica (poderíamos substituir por antropologia) é: 

 

Se as práticas são trazidas ao primeiro plano não há mais um objeto 
passivo e singular no meio, esperando para ser visto a partir de um ponto 
de vista de uma série aparentemente infinita de perspectivas. Pelo contrário, 
objetos vêm à existência — e desaparecem — com as práticas nas quais 
eles são manipulados. E desde que o objeto de manipulação tende a diferir 
de uma prática para a outra, a realidade se multiplica. O corpo, a paciente, a 
médica, a técnica [technician], a tecnologia: todos esses são mais que um. 
Mais que singular. Com isso surge a questão de como eles são 
relacionados. Pois mesmo que estes objetos difiram de uma prática à outra, 
há relações entre essas práticas. Então, longe de necessariamente se 
fragmentarem, objetos múltiplos tendem a ficar juntos de algum modo. 
Voltar-se para a multiplicidade da realidade abre a possibilidade de estudar 
esta notável realização. (Mol, 2002, p. 5) 
 

Se objetos diferem conforme diferem as práticas que os enactam9, estudar a feitura 

dos objetos depende que sejamos capazes de nos atentar para a situacionalidade das 

práticas das quais eles dependem. O termo situacionalidade é um neologismo para traduzir 

o conceito situatedness de Donna Haraway (1988) que, na minha leitura do trabalho de Mol, 

é útil para diferenciar a proposta da autora de situar as práticas e objetos de uma tentativa 

de contextualizá-los. Para uma boa compreensão do empreendimento praxiográfico da 

autora é preciso não confundir contexto com situacionalidade, que indica mais do que o 

local/ponto de referência em que emerge um objeto, mas também dos materiais que 

depende tal emergência, dos modos específicos desse objeto se deslocar e de suas 

possibilidades de transformação. E os documentos que circulam nas redes da USF são 

preciosos para tal empreendimento, como veremos. 

Ao tratar os documentos como agentes nas redes de relações da USF, foi possível 

escapar à imaginação que os vê como representando uma entidade anterior e exterior a 

eles. Meu interesse se direcionou para os tipos de entidades que os documentos contribuem 

para trazer à existência. Assim, os documentos puderam ser seguidos a partir de sua função 

de indexação dos processos de translação/tradução dos objetos (cf. LATOUR, 2011). Eles 

não só tornavam possível “ver” certos objetos, mas também permitiam que fossem 

visualizados os modos como tais objetos se transformavam ou permaneciam os mesmos, 

resistiam ou desapareciam do campo de atenção dos demais atores na USF. E, igualmente 

                                                 
9 Utilizo o neologismo para traduzir o termo enactment, derivado do verbo “to enact”. Em inglês, “perform” e 
“enact” muitas vezes são usados como sinônimos, mas como indica Annemarie Mol (2002), o termo “perform” e 
seus derivados traz consigo uma bagagem bastante pesada, por isso a preferência por “enact” e seus derivados. 
Esse último termo indica o processo através do qual algo é “trazido à existência”. 
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importante, como as materialidades que emergiam implicavam modos específicos de 

socialidades também emergentes e vice-versa (LAW & MOL, 1995). 

Então, o que pude realizar a partir de tais traçados? Talvez o mais importante 

“resultado”, que já está de certa forma contido na proposta da filosofia empírica de Mol, é 

reconhecer que o indivíduo, a família e a comunidade não são um único e inequívoco objeto, 

mas, pelo contrário, eles se apresentam, nas práticas efetuadas na USF, como múltiplos e, 

muitas vezes, os múltiplos objetos enactados por ali não coincidem entre si formando a 

existência de um todo.  

Tomemos inicialmente o indivíduo e alguns dos diferentes documentos que parecem 

tentar trazê-lo à existência: a ficha de cadastro individual, a folha de evolução clínica e a 

carteira de vacinação. Cada um dos indivíduos enactados por cada um desses papéis é 

diferente do outro. Para ilustrar, vamos abordar o tipo de temporalidade que tais indivíduos 

têm em cada caso.  

A ficha de cadastro individual é um documento repleto de informações que, reunidas 

em duas páginas e dispostas através de uma organização um tanto específica, buscam 

efetuar uma descrição de uma usuária na forma de um indivíduo com uma identificação 

particular, um perfil sociodemográfico e uma situação de saúde10. Trata-se de uma descrição 

extremamente atemporal. De fato, apenas as informações sociodemográficas e algumas das 

informações sobre as condições e situações de saúde podem ser alteradas posteriormente 

após o envio da ficha na forma de dados informacionais no Sistema de Informação em 

Saúde da Atenção Básica. Esse é um indivíduo que não vive no tempo e nas possibilidades 

de alteração que uma existência temporal desdobra. As informações sociodemográficas 

contextualizam o indivíduo do cadastro individual. Elas o situam em aspectos que, apesar de 

não diretamente relacionados ao processo saúde-doença, reconhece-se alguma influência 

sobre tal processo. O que elas fazem é coletivizar o indivíduo singular do conjunto de 

informações de identificação do usuário/cidadão. E por isso elas são alteráveis. O modo 

euramericano moderno de discriminar entre o dado e o construído é refratado para a 

                                                 
10 A Ficha de Cadastro Individual se divide em informações de identificação/sociodemográficas e informações de 
condições de saúde autorreferidas. O primeiro conjunto de informações se divide em mais dois conjuntos: 
identificação do usuário/cidadão e informações sociodemográficas, cada um agrupando em si (através de um 
retângulo de lados arredondados) uma série de informações. A identificação do usuário ou cidadão compreende 
as seguintes informações: número do cartão do SUS, responsável familiar, nome completo, nome social, data de 
nascimento, sexo, raça/cor, número NIS (PIS/PASEP), nome completo da mãe, nacionalidade, telefone celular, 
município de nascimento, e-mail. Já as informações sociodemográficas englobam informações sobre a relação 
de parentesco com o responsável familiar, ocupação, escolaridade, situação no mercado de trabalho, o 
responsável pelo cuidado/monitoramento no caso de ser uma criança até 9 anos de idade, utilização de cuidador 
tradicional, participação em grupos comunitários, inscrição em plano de saúde privado, pertencimento a povo ou 
comunidade tradicional, orientação sexual/identidade de gênero e deficiência.  
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discriminação entre indivíduos e sociedade, particular e coletivo. É convencional pensarmos 

que os indivíduos possuem traços particulares que são dados e que através de um processo 

de socialização eles adquirem novos traços construídos, que os tornam hábeis na vida em 

coletivo. Mudar o que nos singulariza é tomado como tarefa impossível, ou no mínimo, 

pouco possível e cheia de riscos (psicológicos, por exemplo), portanto, o que pode ser 

mudado, o que de fato muda, são os contextos coletivos/sociais em que o indivíduo está 

inserido (WAGNER, 2009). Por esse motivo, proporia, é que os softwares para a digitação 

das informações do cadastro individual só possibilitam mudanças de informações 

sociodemográficas e de algumas situações ou condições de saúde (aquelas que são 

reversíveis, preferencialmente por procedimentos cientificamente reconhecidos). 

A folha de evolução clínica, por sua vez, é menos codificada que a ficha de cadastro 

individual. Na parte superior dela, há um pequeno cabeçalho de três linhas que solicita o 

preenchimento de informações de identificação da usuária ou usuário: a primeira solicita o 

segmento, a área e a microárea da usuária (que a localizam no território da USF); a 

segunda, seu nome; e a terceira, seu número de matrícula. O restante da folha é preenchida 

por uma caixa de texto onde serão inscritos os procedimentos realizados na usuária pelas 

profissionais de saúde. A inscrição tem uma forma convencional. Inicia-se anotando a data, 

na mesma linha comumente se insere a idade da pessoa e logo abaixo o procedimento 

realizado. Geralmente, uma folha de evolução clínica é isso: uma sequência cronológica e 

progressiva de procedimentos que foram realizados em uma pessoa (usuária) por outra 

pessoa (a profissional da saúde). Aqui, o indivíduo é um amontoado de procedimentos que 

se sucedem no tempo. Diferentemente do indivíduo agenciado com a ficha de cadastro 

individual, o indivíduo da folha de evolução clínica tem, ao menos um passado, uma história 

anterior (na forma de procedimentos já realizados) que pode ser acessada pela leitura de tal 

papel. 

Um outro indivíduo agenciado na USF, mais especificamente no interior da sala de 

vacina, é realizado pelas inscrições efetuadas na carteira de vacinação. Esse é um 

documento que não precisa de apresentações, já que provavelmente todos têm a sua 

própria carteira de vacinação para dar uma olhada. Poderíamos descrever a carteira de 

vacinação como uma antecipação virtual de uma trajetória temporal. A cada nova 

manipulação dela por uma profissional de saúde, essa temporalidade é duplamente recriada. 

Primeiro através de uma atualização da situação vacinal da criança (através de uma 

inscrição a caneta), e segundo através de uma virtualização da situação vacinal da criança 

em um momento posterior (através de uma inscrição a lápis). A própria diferenciação das 
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inscrições a caneta e a lápis parece revelar algo sobre a temporalidade da criança/indivíduo 

da sala de vacinação: o passado não é passível de mudança, mas o futuro antecipado, sim 

(inscrições a lápis podem ser apagadas facilmente, as a caneta não). Na sala de vacinação 

ocorre, assim, constante atualização e virtualização do futuro da criança: o futuro parece ser 

o tempo privilegiado, pois até que a criança complete sua situação vacinal, ele é recriado (é 

virtualizado) quando se torna passado (é atualizado). Assim, temos um indivíduo que 

simultaneamente, ao menos quando criança, tem um passado e um futuro. Esse 

agenciamento singular do indivíduo permite, por exemplo, a existência de crianças 

atrasadas. A carteira de vacinação permite ver o atraso ou não da criança.  A sala de 

vacinação e os documentos de vacinação, destarte, fazem emergir um indivíduo singular 

que parece “correr” para acompanhar seu futuro, pelo menos até o momento em que não 

haverá mais futuro11 para ser perseguido. 

As três figurações do indivíduo que esbocei acima não coincidem entre si. Se 

mantemos a dimensão temporal delas, podemos inclusive dizer que elas apresentam 

objetos diferentes. Mas isso não quer dizer que a realidade do indivíduo em uma USF é 

fragmentada: na verdade, uma pessoa singular pode aparecer a partir de cada uma 

daquelas três formas e continuar sendo uma pessoa. Isso se dá porque todos os 

documentos da USF podem ser ditos como tendo um dono, e é a indivisibilidade da 

pessoa/corpo-dono de tais documentos que permite que cada uma das figurações seja 

apenas uma instanciação de uma única usuária.  

A estratégia de descrição que utilizei para organizar minha experiência etnográfica, e 

que tentei replicar acima em uma versão reduzida, foi de separar os enactamentos (ou 

agenciamentos) do indivíduo, da família e da comunidade, de tal modo que o efeito foi uma 

certa reificação de cada um desses objetos. Tal efeito pode gerar a impressão de que esses 

enactamentos ocorrem de maneira separada, mas, ao contrário, às vezes eles ocorrem de 

modo simultâneo. Foi a partir do reconhecimento desse efeito (não como algo negativo, mas 

como algo que me possibilitou fazer certas coisas, ao invés de outras) que tenho embarcado 

num engajamento com o idioma da integralidade e humanização em saúde. Na verdade, 

poderia dizer que meu foco se direcionou para o modo como as profissionais da saúde se 

interessam em lidar com totalidades: a pessoa como um todo, a doença como um todo e a 

saúde como um todo. 

                                                 
11 Após os 4 anos de idade, a pessoa só retorna para se vacinar aos 15 anos (ou caso fará alguma viagem que 
seja necessária tomar vacina de febre amarela, ou então, se for uma menina, de 11 a 13 anos, em “busca” da 
vacina de HPV). Após aos quinze anos, a pessoa retorna em espaços de tempo grande para tomar reforços de 
algumas vacinas. Contudo, os profissionais da USF “acompanham de perto” apenas a situação vacinal de 
crianças de até 4 anos e de gestantes.  
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Abordar algo como um todo é equivalente, ao menos é o que aparenta, a abordar 

cada um dos fenômenos levando em consideração seus contextos socioculturais, proposta 

instituída pela PNAB. Mas como os contextos socioculturais aparecem na atenção básica? 

Eles aparecem através da atenção que não se restringe — termo “nativo” — apenas ao 

indivíduo, mas que se estende também à família e à comunidade, eixos da intervenção em 

saúde na ESF. É exatamente na capacidade de conectar esses diferentes domínios que um 

efeito de todo parece poder emergir na APS. Assim, as pessoas, as doenças e a saúde 

podem ser vistas como um todo. 

Ao apresentar como unidades de intervenção da atenção básica o indivíduo, a 

família e a comunidade, a PNAB não simplesmente oferece uma forma de contextualizar o 

indivíduo em outras unidades de maior tamanho, isto é, a questão não é apenas dizer que o 

indivíduo pertence à uma família que está inserida em uma comunidade que apresenta 

especificidades “socioculturais”; mas também, a PNAB busca garantir que cada um desses 

objetos retenha sua especificidade. Mesmo que um possa conter o outro, eles se contêm 

apenas parcialmente. Esse modo de conectar unidades é uma forma bastante comum entre 

euramericanos modernos, se seguirmos o argumento de Marilyn Strathern (1992) acerca da 

maneira que o modelo procriativo do parentesco moderno 12  produz sua auto-evidência 

através do modo pelo qual as pessoas traçam analogias entre diferentes partes da vida 

social e do mundo. Ela diz que “conexões podem ser feitas entre partes de tal modo que se 

mantenha a individualidade de cada” (p. 72). Esse tipo de conexão, chamada pela autora de 

merográfica, parece ser o tipo presente entre as unidades apresentadas na PNAB: cada 

objeto não é completamente parte de um todo, pois ele sempre poderá ser parte de outra 

coisa assumindo uma outra perspectiva. Assim, partes podem formar todos, mas também 

serem em si mesmos todos singulares. 

O efeito das conexões merográficas para nossos modos de conhecimento é que o 

conhecimento se torna algo infinito: sempre haverá algo de novo para se conhecer a partir 

de uma nova perspectiva. Essa característica da infinitude do conhecimento produzido 

através de conexões merográficas e a multiplicidade dos componentes (indivíduo, família e 

comunidade) que formam um “todo” me inquietam acerca, precisamente, do que de fato, isto 

é, do que nas práticas relacionais no campo da APS se constitui como uma totalidade. 

De antemão, tendo em vista o exposto no parágrafo anterior, poderíamos dizer que 

as totalidades, na realidade, não existem; são uma ficção das pessoas preocupadas em 

                                                 
12 Marilyn Strathern comenta especificamente acerca do parentesco inglês em meados do século XX, mas 
acredito que podemos expandir o argumento da autora para o modo euramericano moderno de traçar conexões.  

121



REVISTA pensata | V.5 N.2  NOVEMBRO DE 2016 

 

 

produzir gente com saúde. Mas isso é fugir do problema, ou melhor, negar que o problema 

existe. As profissionais da saúde e, a partir desse momento incorporo ao meu trabalho 

também as pesquisadoras em saúde, realmente acreditam — reconheço que este não é o 

melhor termo — que todo fenômeno já é, desde o início, um todo. Portanto, investigar 

etnograficamente o que é, digamos, uma pessoa como um tudo requer que reconheçamos a 

possibilidade de efetuação de tal “existente”. Mas fazer um todo não é uma tarefa fácil, pois 

envolve uma política ontológica um tanto séria e pesada: se há, como afirmei múltiplos 

agenciamentos do indivíduo, da família e a da comunidade, quais desses agenciamentos de 

fato são propostos como constituintes de uma pessoa como um todo ou de uma doença 

como um todo?  

O mesmo pode ser dito do efeito das conexões merográficas que torna o todo 

sempre passível de estar incompleto de uma outra perspectiva. Em que momento se 

interrompe a proliferação de conexões para que um todo se estabilize? Será que de fato a 

infinitude possível do conhecimento da totalidade é um problema no campo da saúde? Digo 

isso pois se o todo é sempre frágil diante de novas perspectivas, essa sua instabilidade 

parece permitir que as pessoas sempre se surpreendam com uma nova faceta da totalidade; 

os debates acerca da humanização e integralidade em saúde, debates que por si parecem 

não ter fim, sempre envolvem a possibilidade de que as pessoas descubram que há mais 

alguma peça importante para completar o todo13. 

De fato, no dia-a-dia da USF, se intervir no todo (ou no idioma convencional da 

atenção à saúde: cuidar de modo integral e humanizado) é uma preocupação das 

profissionais com quem pude conviver, o fato de que o todo sempre escapa às tentativas de 

apreensão é sempre mascarado (no sentido semiótico utilizado por Roy Wagner, 2009) pela 

enunciação de que elas estão fazendo o que é possível: “a gente faz o que pode!”. 

Tudo isso ainda são algumas hipóteses de trabalho, pois essa última orientação da 

pesquisa em direção às “políticas ontológicas da totalização” é um desdobramento recente 

da pesquisa com a qual iniciei: aquela sobre as formas do indivíduo, da família e da 

comunidade na USF. Contudo, ainda vale apresentar mais uma especulação sobre a qual 

tenho me debruçado neste contexto. Para isso é preciso apresentar uma outra personagem. 

                                                 
13 O conjunto bibliográfico acerca da humanização na saúde é extenso. Meu contato com o tema é relativamente 
recente e se constitui no que venho trabalhando atualmente a partir dos desdobramentos da etnografia na USF 
que compõe o pano de fundo deste artigo, como explico no texto. Portanto, indico o site da Rede Humaniza SUS 
(http://www.redehumanizasus.net/) como uma fonte para que o leitor possa conferir como os interesses em torno 
da humanização podem gerar práticas e reflexões que possibilitam conectar uma miríade de diferentes 
elementos, produzindo sempre uma nova perspectiva do que pode ser lidar com os fenômenos como um todo de 
modo humanizado.  
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Essa personagem é uma pessoa comum, pode ser eu ou você, ou algum familiar. 

Mas imaginemos que essa personagem é uma senhora. Ela tem um cadastro aberto na USF, 

portanto, ela já teve uma composição de si na forma da ficha de cadastro individual, na ficha 

de cadastro domiciliar (importante para fazer as famílias) e, certamente, através de sua 

localização no território adscrito à Unidade, podemos encontrar seu prontuário no arquivo 

que fica localizado, no caso da USF onde realizei o trabalho de campo, atrás da recepção. 

Vale notar que os prontuários não são individuais, eles são familiares: todos os moradores 

de uma residência (pertencentes a um núcleo familiar14) estão dentro do mesmo prontuário, 

na forma de folhas de evolução clínicas e outros documentos individualizados. 

Suponhamos agora que a senhora, um tanto quanto simpática, chega à USF para 

realizar a medição da pressão arterial, sob recomendação de uma médica que a atendeu 

em uma consulta na semana anterior, que suspeitava que as queixas apresentadas por ela 

naquele momento eram devido a um quadro de hipertensão não controlada. Ela passa 

primeiro pela recepção para que o prontuário com sua folha de evolução seja separado e 

possa ser pego por uma auxiliar de enfermagem na sala de medicação. Com o prontuário 

em mãos, a auxiliar chama o nome da senhora e esta pode, então, adentrar na sala de 

medicação. “O que a senhora veio fazer?”, pergunta a profissional e é geralmente assim que 

a interação com a usuária começa. Quando a senhora, sentada, responde que precisa fazer 

o acompanhamento da pressão arterial, a auxiliar de enfermagem pede que coloque seu 

braço sobre um apoio, e um instrumento — o aparelho de medir pressão arterial — é 

conectado ao braço dela, junto com a ponta de um estetoscópio que sintoniza o interior de 

seu corpo à própria auxiliar de enfermagem. 

A bolsa elástica que se encontra na braçadeira do aparelho é inflada pela auxiliar 

através de uma bombinha. Não se ouve som algum e é apenas ao abrir a válvula, 

permitindo que o ar saia da braçadeira, que em algum momento se começa a ouvir as 

pulsações da artéria braquial pelo estetoscópio e se escuta até que se atinja novamente o 

silêncio. O aparelho de pressão tem uma espécie de medidor, e é ele que auxilia a 

profissional a traduzir os sons que ela escuta na forma de números, que na verdade são 

medições em milímetros de mercúrio (mmHg). O primeiro som audível no estetoscópio e seu 

respectivo número no medidor é a pressão sistólica (ou máxima), o último som, antes do 

silêncio, e seu respectivo número no medidor é a pressão diastólica (ou mínima). Assim, 

sons e ponteiros que se movimentam se tornam uma inscrição na folha de evolução da 

usuária na forma: P.A. 170x80 mmHg. 

                                                 
14 Há uma equivalência na APS entre família e residência/casa que não poderei discorrer neste artigo. 
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Após algumas visitas à USF para medir a pressão, a senhora marca um retorno com 

a médica que havia solicitado esse acompanhamento. Na consulta, a médica olha a versão 

folha de evolução clínica da usuária e vê um amontoado de pressões arteriais na forma de 

números. Mas ali, acontece outra coisa: esse amontoado vira ou uma pressão alta e ruim ou 

uma pressão boa. Digamos que esteja confirmada a hipertensão da simpática senhora. Ela 

agora é uma pessoa hipertensa. A médica certamente conversará sobre as mudanças que 

deverão ocorrer nos hábitos de vida da senhora e, arrisco a dizer que, neste momento, a 

senhora não será apenas um indivíduo, mas ela também terá uma família que deverá 

assumir o papel de co-cuidadora da saúde dela. De fato, não só os hábitos individuais, mas 

os familiares também deverão sofrer alterações: principalmente os que dizem respeito à 

alimentação. 

Mas a feitura da senhora enquanto uma pessoa hipertensa não termina por aí. Toda 

hipertensa precisa ser cadastrada no Hiperdia (o sistema está em fase de transição para o 

e-SUS). Ela vai ter que assumir uma outra forma, pois nem a senhora simpática, nem o 

amontoado de procedimentos, nem a “consulta” que fez sua hipertensão têm uma forma 

apropriada que dá para, falando como minhas interlocutoras, “jogá-la no sistema”. Não vou 

descrever essa forma específica, mas é uma forma que facilmente se transforma em 

informação em sistemas informatizados. Ao se transformar em informações, ou numa 

linguagem mais contemporânea, em dados, ela vai compor diferentes arranjos estatísticos 

para o Ministério da Saúde, como o “Número de diabéticos, hipertensos e diabéticos com 

hipertensão por sexo, tipo e risco”. Aqui a senhora-informação compõe o que será tomado 

como conhecimento do perfil da comunidade pertencente à USF, e ela se torna, então, 

“parte” de uma comunidade. 

A hipertensão ou uma senhora desencadeia uma série de processos que vão trazer 

à existência não só indivíduos, mas famílias e comunidades também. Lidar com o todo, 

nesse caso, é ser capaz de manter no campo do cuidado todos esses objetos, nas 

diferentes escalas que eles se apresentam. Essa é uma das formas de atingir a 

integralidade e a humanização da atenção à saúde. E como deve ser possível perceber pelo 

relato, para lidar com o fenômeno como um todo, é primeiro preciso separá-lo em partes. A 

senhora entra na USF como um todo, qualquer profissional da saúde reconhecerá isso. Mas 

para que ela possa ser o foco de uma intervenção “integralizada e humanizada”, é preciso 

que ela seja decomposta em todas as dimensões significativas da APS: indivíduo, família e 

comunidade. 
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Mas falar, seja na pessoa como um todo, ou na doença como um todo, ou ainda na 

família como um todo, adquire uma característica muito interessante quando o todo é 

formado por conexões entre aquelas três unidades de intervenção. Pois, tanto a pessoa, a 

doença e a saúde se tornam análogas entre si. Tanto faz se falamos em pessoa, doença ou 

saúde, se as tratamos como totalidades cada uma já está contida na outra. O que é a 

hipertensão como um todo equivale à senhora como um todo. Por serem compostos das 

mesmas partes (indivíduo, família e comunidade), os todos (a pessoa, a doença e a saúde) 

são composições análogas umas as outras. Esse me parece o efeito (hipotético, ainda) mais 

interessante das políticas ontológicas de totalização que podem ter como consequência o 

que Michel Foucault (2010) designou de medicalização indefinida, isto é, o fato de que com 

o avanço do século XX a medicina vem perdendo seu exterior, isto é, o conjunto de objetos 

não medicalizados e não medicalizáveis que permaneciam longe do olhar autoritário de um 

médico15. A intervenção médica deixa de estar vinculada exclusivamente à existência de 

doenças e à demanda dos doentes e passa a se dirigir à um campo “cada vez mais amplo 

da existência individual ou coletiva” (FOUCAULT, 2010, pp. 181). 

Por fim, sinto que já me alonguei de modo demasiado e tornei o artigo carregado de 

informações e pontos que, certamente, poderiam ser apresentados em discussões mais 

detalhadas e mais claras. Contudo, apresentei de maneira muito resumida o que foi o 

primeiro momento dessa pesquisa e busquei apontar alguns dos desdobramentos que ainda 

considero e que correspondem aos caminhos atuais dessa mesma incursão. Então, para 

concluir, deixe-me voltar à distinção que minhas interlocutoras faziam entre a prática e a 

escrita, bem como ao interesse dessa questão para a prática da escrita etnográfica. A 

separação parecia ter como fundo a necessidade de se fazer algo que fosse útil para 

produzir gente com saúde. A escrita que elas realizam, e que compõe grande parte de sua 

jornada diária de trabalho, simplesmente não tinha um efeito reconhecido (por elas) na 

saúde das usuárias. O que fazer então com o conhecimento antropológico que é, 

reconhecidamente, ele mesmo um conhecimento escrito, um texto, como apontaria Geertz?  

Minha tentativa de escapar à questão sobre a produção de gente com saúde foi a de me 

                                                 
15 Aqui devo anunciar um pequeno ponto de discordância com Foucault. De fato, concordo que a ampliação do 
conceito de saúde e da incorporação no processo saúde-doença de determinantes sociais aumenta o domínio da 
biomedicina, mas ao mesmo tempo, me parece haver um deslocamento da prática médica. O próprio trabalho de 
Foucault (2013) é minha inspiração para formular tal argumento. Ao colocar no centro do nascimento da 
medicina científica o surgimento/produção do indivíduo doente, me parece que Foucault nos permite considerar 
os limites da medicina nesse contexto de medicalização indefinida, em que a doença localizada no corpo do 
indivíduo não tem a predominância. Proponho que apesar de um novo domínio se abrir ao olhar médico, o 
campo de atuação da medicina também se abriu a todo um conjunto de outros profissionais/disciplinas antes não 
presentes na produção de pessoas com saúde, como pode ser visto nos debates acerca da importância da 
interdisciplinaridade na área da saúde para a garantia de um atendimento à saúde integralizado e humanizado. 
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mover para o que chamei de antropologia do conhecimento. Mas a “sabedoria nativa” 

parece sempre ter um jeito de contra-atacar: é predominante entre as profissionais da saúde 

com as quais trabalhei que todo conhecimento precisa ser, ao mesmo tempo, uma 

intervenção. Conhecimento que não gera uma boa intervenção não é bom conhecimento. 

Então, lidar etnograficamente com conhecimento no campo da saúde já é uma forma de 

lidar com a feitura de gente com saúde. A questão que fica é a de se é possível, em vista 

disso, reabilitar a escrita —- aquilo que fazem antropólogas e antropólogos durante o 

trabalho etnográfico (e as próprias profissionais da saúde em seu trabalho) —- como uma 

forma de prática ou de intervenção. 
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