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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a situação do diálogo entre duas 

das formas de se pensar o processo saúde-doença: a medicina tradicional e a medicina 

científica, sendo essa última representada pelo Sistema Único de Saúde, mais 

especificamente por uma Equipe de Saúde da Família. Partindo do questionamento 

“qual o papel de cada sistema de saúde no que concerne aos males da saúde e na 

prevenção de doenças?”, quer-se verificar se há a realização da “Ecologia dos Saberes”, 

discutida por Santos (2007), nessas duas maneiras de se pensar e fazer saúde, onde cada 

uma, com suas (im)possibilidades, age diretamente no cotidiano do locus da pesquisa: o 

Distrito de São João do Abade, no Município de Curuçá/PA, e a Equipe de Saúde da 

Família Abade, localizada nesse Distrito. Esse estudo foi realizado a partir de 

instrumentos de coleta de dados como a pesquisa de campo, observação direta e 

entrevistas semi-estruturadas (HAGUETTE, 1997) e aportada teoricamente em alguns 

dos conceitos-chave mais utilizados pelas Epistemologias do Sul, onde destacamos a 

“Ecologia dos Saberes” (SANTOS, 2007); o “trabalho de Tradução” (SANTOS, 2008); 

a “Sociologia das Ausências e Sociologia das Emergências” (SANTOS, 2004); o 

conceito de “Saúde-Doença” (MINAYO, 1988); e discussões acerca dos “Saberes da 

Tradição” (ALMEIDA, 2010; RAMALHO e ALMEIDA, 2011). A Estratégia Saúde da 

Família foi pensada através dos olhares de Guedelha (2008) e Vilar et al. (2011), onde a 

essa permeará a discussão sobre o conceito de “Medicina Comunitária” 

(DONNANGELO e PEREIRA, 1976) como auxílio importante na busca da “Ecologia 

de Saberes” na Estratégia Saúde da Família. 

 

Palavras-Chave: Medicina Tradicional. Medicina Científica. Diálogo dos Saberes. São 

João do Abade. Estratégia Saúde da Família. 
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RÉSUMÉ 

 

Le present travail a pour objectif, discuter le dialogue entre deux des formes de penser 

le processos santé-maladie: la médécine traditionnelle et celle scientifique. Et cette 

dernière représentée par le Système Unique de Santé, particulièrement par une Équipe 

de Santé de la Famille. Partant du questionnement “quel est le rôle de chaque système 

de santé dans les problèmes sanitaires ainsi que dans la prévention des maladies?”, il 

s‟agit de vérifier si l‟ ”Écologie des Savoirs” discutée par Santos (2007) a été appliquée 

dans les deux manières de penser et pratiquer  les politiques de santé; tenant em compte 

que chacune d‟elles ayant son champ de possibilites et d‟impossibilités agit directement 

sur le quotidien des aires géographiques concernés par la recherche: le District de São 

João do Abade dans le Municipe de Curuçá/PA et l‟Équipe de Santé de la Famille 

Abade localisée dans ce même district. Cette étude fut réalisée à partir d‟instruments de 

collecte de données comme la recherche de terrain, l‟observation directe et les 

interviews semi-structurés (HAGUETTE, 1997) e apports théoriques à partir de certains 

des concepts clés les plus utilisés par les Épistémologies du Sud où nous mettons en 

relief l' “Écologie des Savoirs” (Santos, 2007); le “travail de Traduction” (SANTOS, 

2008); la “Sociologie des Absences et la Sociologie des Émergences” (SANTOS, 

2004); le concept de “Santé-Maladie” (MINAYO, 1988); ainsi que les discussions autor 

des “Savoirs de la Tradition” (ALMEIDA, 2010; RAMALHO et ALMEIDA, 2011). La 

stratégie “Santé de la Famille fut pensée à travers la vision de Guedelha (2008) et Vilar 

et al. (2011) où à partir de cette dernière la discussion sur le concept de “Médécine 

Communautaire” (DONNANGELO e PEREIRA, 1976) comme recours importante 

dans la recherche de l‟ “Écologie des Savoirs” dans la Stratégie Santé de la Famille a été 

possible. 

 

Mots-clés : Médécine Traditionnelle. Médécine Scientifique. Dialogue des Savoirs. São 

João do Abade. Stratégie de Santé de la Famille. 
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RIASSUNTO 

 

Questo lavoro  ha come obiettivo quello di  riflettere sulla situazione del dialogo tra due 

delle forme di pensare al  processo salute-malattia: la medicina tradizionale e la 

medicina scientifica, essendo quest'ultima rappresentata dal  “Sistema Unico della 

Salute”, più specificamente da  un Gruppo di  “Salute della Famiglia”. Iniziando con la 

domanda "qual è il ruolo di ciascun sistema sanitario per quanto riguarda i mali della 

salute e la prevenzione delle malattie?", si deve verificare  se si ha la  realizzazione 

"dell'ecologia della conoscenza",  presa in considerazione da Santos (2007),  in questi 

due modi di pensare e fare salute, dove ognuna, con le proprie (im)possibilità, agisce 

direttamente nel quotidiano del locus della ricerca: il Distrito (Distretto) di Sao Joao do 

Abade, nella città di Curuça/PA, e il gruppo di  salute della famiglia Abade, si trova in 

questo Distretto. Questo studio è stato fatto tramite strumenti di collezione di  dati come 

la ricerca su  campo, osservazione diretta e interviste semi-strutturate (HAGUETTE, 

1997) e teoricamente apportata  in alcuni dei concetti chiave maggiormente utilizzati 

dalle Epistemologie del Sud, dove si evidenziano l'"Ecologia della conoscenza" 

(SANTOS, 2007); "Il lavoro della traduzione" (SANTOS, 2008); la " Sociologia delle 

assenze  e la  Sociologia  delle emergenze" (SANTOS, 2004); il concetto di "salute-

malattia " (MINAYO, 1988); e discussioni sulle/sui  "conoscenze/saperi della 

Tradizione " (ALMEIDA, 2010; RAMALHO e ALMEIDA, 2011). La Strategia “Salute 

della Famiglia” è stata concepita attraverso gli occhi di Guedelha (2008) e Vilar et al. 

(2011), dove permearràla discussione sul concetto di " Medicina di Comunità(medicina 

comune)" (DONNANGELO e PEREIRA, 1976) come un importante aiuto nella ricerca 

di "Ecologia della conoscenza" nella Strategia Salute della Famiglia. 
 
Parole chiave: Medicina tradizionale. Medicina scientifica. Dialogo della Conoscenza. 

São João do Abade. Strategia Salute della Famiglia. 
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1 UMA INTRODUÇÃO PARA JUSTIFICAR AS IDEIAS 

 

Ao iniciar a escrita desta introdução, momentos marcantes retornaram a minha
1
 

mente. Todas as dificuldades do percurso de mestrado. A chegada em Natal e a busca 

pelo desconhecido; o início conflituoso das orientações onde eu buscava, porém não 

queria, relutava, o novo; novas perspectivas teóricas e metodológicas; as dificuldades na 

pesquisa e no processo de escrita. Enfim, tudo isso faz parte do rito de passagem que é o 

mestrado. 

1.1 Sobre a experiência da mudança 

 Ao relembrar das experiências vividas em dois anos e alguns meses de moradia 

em Natal, percebo o quanto valeu a pena ter me privado, muitas vezes, do conforto 

cotidiano que deixei para trás ao buscar esse outro desconhecido. Tais concepções as 

quais eu estava vinculado como leis gerais se tornaram maleáveis. O mundo se 

agigantou perante aos meus olhos, porém, para que eu o enxergasse minimamente, fez-

se necessário que eu soltasse as mãos de minhas certezas e embarcasse em minhas 

dúvidas. Não era mais o norte que eu estava procurando, já que a esse somos ensinados 

desde crianças a caminhar em busca, mas sim eu precisava enxergar o novo, o outro, ou 

como inquieta Walter Benjamin (1991), aqueles que ficaram esquecidos na memória da 

história oficial.  

Foi preciso, então, que eu não mais me norteasse, pois esse caminho já foi 

esgotado pela “civilização”, mas sim buscasse me sulear (FREIRE, 1991) perante 

minhas perspectivas e concepções. Tive de permitir que meus sentidos se deslocassem 

em direção aos excluídos do sistema, ou melhor, aos esfarrapados do mundo (FREIRE, 

1978). É suleando nossas idéias que conseguiremos nos enxergar enquanto colonizados 

e é a partir disso que poderemos “construir paradigmas endógenos enraizados em nossas 

realidades, invertendo a lógica que foi historicamente determinando o destino de nossos 

povos de fora para dentro” (STRECK e ADAMS, 2012, p. 248), ou seja, o sulear 

entendido como o ato de fazer com que o nosso processo construtor do conhecimento 

seja enraizado “em nossas próprias circunstâncias que reflitam a complexa realidade 

que temos e vivemos” (COSTA, 2008, p. 18). 

Paulo Freire (1976), em Educação como prática da liberdade, defende que os 

países atingidos por processos colonizantes devem se repensar enquanto autônomos, 

                                                
1
 Faremos uso da primeira pessoa do singular quando nos referirmos às experiências pessoais do 

autor.  



19 

 

criadores e próprios, independentes dos modelos alienantes importados ou impostos. 

Nessa discussão, as Epistemologias do Sul (SANTOS & MENESES, 2010) propõem 

uma nova construção paradigmática, dialógica e processual de outros paradigmas da 

vida, baseada na justiça, solidariedade e respeito à diversidade desde a ótica 

dos condenados da terra (FANON, 1979). 

1.2 Apresentação da pesquisa 

Com base nisso, o estudo ora apresentado discorre sobre a situação do diálogo 

entre duas das formas de se pensar o processo saúde-doença, nomeadamente a medicina 

tradicional e a medicina científica, sendo essa última representada pelo Sistema Único 

de Saúde, mais especificamente por uma Equipe de Saúde da Família.  

Partindo do questionamento “qual o papel de cada sistema de saúde no que 

concerne os males da saúde e na prevenção de doenças?”, quer-se verificar se há a 

realização da “Ecologia dos Saberes”, discutida por Santos (2007), nessas duas 

maneiras de se pensar e fazer saúde, onde cada uma, com suas (im)possibilidades, age 

diretamente no cotidiano do lócus da pesquisa: o Distrito de São João do Abade, no 

Município de Curuçá/PA, e a Equipe de Saúde da Família Abade, localizada nesse 

Distrito.  

A pesquisa foi realizada através de instrumentos de coleta de dados como a 

pesquisa de campo, observação direta e entrevistas semiestruturadas (HAGUETTE, 

1997) e aportada teoricamente em alguns dos conceitos-chave mais utilizados pelas 

Epistemologias do Sul, onde destacamos a “Ecologia dos Saberes” (SANTOS, 2007), 

que se refere “ao reconhecimento da infinita pluralidade dos saberes e da necessidade de 

conjugações específicas desses saberes para realizar determinadas ações” (SOBREIRA, 

OLIVEIRA & ARGOLO, 2013, p. 74); o “trabalho de Tradução” (SANTOS, 2008), 

onde “esse incide tanto sobre os saberes como sobre as práticas e os seus agentes” 

assumindo a forma de “uma hermenêutica diatópica, que consiste no trabalho de 

interpretação entre duas ou mais culturas com vistas a identificar as diferentes respostas 

que fornecem para elas” (CARVALHO, 2006, p. 8); a “Sociologia das Ausências e 

Sociologia das Emergências” (SANTOS, 2004), onde Pimentel & Fordes (2011) 

afirmam que “a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada do 

que a tradição científica ou filosófica ocidental conhece e considera importante e que 

essa riqueza social está sendo desperdiçada” (p. 21), logo,  

A sociologia das emergências é a investigação das alternativas 

que cabem no horizonte das possibilidades concretas. Enquanto 
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a sociologia das ausências amplia o presente, juntando ao real 

existente o que dele foi subtraído pela razão metonímica, a 

sociologia das emergências amplia o presente, juntando ao real 

amplo as possibilidades e expectativas futuras que ele comporta 

(SANTOS, 2004, p. 796). 

 

Logo, tal discussão pode ser coerentemente articulada com o conceito de “Saúde-

Doença” (MINAYO, 1988), onde esse, conceituado em seu artigo Saúde-doença: uma 

concepção popular da etiologia, que trata sobre as representações sociais de saúde-

doença em um segmento da classe trabalhadora que vive em favelas do Rio de Janeiro, a 

partir de duas perspectivas: a médica e a popular.  

Enquanto para os médicos saúde-doença são, acima de tudo, 

fenômenos físicos, para esse segmento da população, saúde-

doença são relações que se expressam no corpo mas que o 

ultrapassam indiscutivelmente (p. 370). 

 

  Já as discussões acerca dos “Saberes da Tradição” (ALMEIDA, 2010; 

RAMALHO & ALMEIDA, 2011), sendo que eles  

devem ser dialogados com a ciência, principalmente por estarem 

abertos para as várias interpretações e várias leituras dos 

fenômenos e acontecimentos ao seu redor a partir de uma escuta 

sensível da natureza discorrendo (RAMALHO & ALMEIDA, 

2011, p. 7). 

  

E A Estratégia Saúde da Família foi pensada através dos olhares de Gadelha 

(2008) e Vilar et al. (2011), onde para dar embasamento a esse trabalho, também, 

permeará essa discussão o conceito de “Medicina Comunitária” (DONNANGELO e 

PEREIRA, 1976) como auxílio importante na busca da “Ecologia de Saberes” na 

Estratégia Saúde da Família. 

 Justificamos a escolha de uma Equipe de Saúde da Família, pois essa, sendo 

regida por diretrizes básicas através da Estratégia Saúde da Família (ESF), tem como 

fundamento básico “a conquista da saúde como direito legítimo de cidadania”, 

despontando “com uma alternativa ao modelo curativo individualista” (GADELHA, 

2007, p. 15). Jacqueline Gadelha também nos mostra que, segundo o Guia Prático do 

Programa Saúde da Família do Ministério da Saúde, dentre as atribuições do Programa 

está uma que justifica minha opção pelo lócus, que é “a abordagem integral da família”, 

onde  

entende-se, por esta última, uma abordagem que considere a 

família em seu contexto socioeconômico e cultural, com ética, 
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compromisso e respeito. Assistir com integralidade inclui 

conceber o homem como sujeito social capaz de traçar projetos 

próprios de desenvolvimento [...] A construção de ambientes 

saudáveis no espaço familiar envolve o reconhecimento das 

potencialidades terapêuticas presentes nas relações familiares 

(BRASIL, 2007, p. 15). 

 

Ou seja, a ESF vai além do que inicialmente o sistema de saúde brasileiro alcançava. 

Sua relação é muito mais do que o ato de simplesmente curar. Sua proposta é prevenir a 

partir das particularidades e necessidades do seu público-alvo. E dentro dessas 

demandas locais estão as medicinas tradicionais, que caminham muitas vezes em 

paralelo ao sistema de saúde oficial. 

 Justificando a localidade escolhida, se considerou o fato de que projetos 

anteriores já foram realizados no Distrito de São João do Abade, causando não um 

esgotamento em relação a esses estudos, mas sim mais curiosidades acerca de suas 

particularidades. Os estudos realizados entre os anos de 2009 e 2011, pelo Programa 

Interinstitucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Museu Paraense Emílio 

Goeldi (MPEG) e para o Trabalho de Conclusão de Curso, permitiram-nos ter acesso a 

uma gama de dados, e, consequentemente, a questionamentos outros, referentes a essa 

localidade. Essas etapas tiveram um enfoque quase que exclusivo nas populações locais 

(GALVÃO, 1955; YOUNG, 1976; ARAÚJO, 1979; MAUÉS, 1990; CARDOSO, 2000; 

DIEGUES & SALDANHA, 2002). 

 Enquanto que na primeira etapa da pesquisa, entre os anos de 2000 e 2011, 

enfocamos os moradores do Distrito, além de 03 (três) profissionais de saúde da USF 

Abade, que já não trabalhavam mais na Unidade quando realizada a etapa seguinte. 

A segunda etapa da pesquisa ocorreu no ano de 2014, no mês de janeiro, onde o 

enfoque exclusivo foi a Unidade de Saúde da Família Abade, localizada no referido 

distrito. Inicialmente, além dos profissionais atuantes na Unidade, objetivava-se 

entrevistar o Secretário de Saúde de Curuçá, porém, após inúmeras tentativas, o mesmo 

não se mostrou interessado em tal.  

Também, verificar-se-á que as entrevistas foram realizadas, apenas, com 01 (um) 

profissional de cada área (Agente Comunitário de Saúde, Técnica de Enfermagem, 

Enfermeira e Médica), pois esses foram os únicos que, no período em que estive nesse 

Município, mostraram-se acessíveis para a pesquisa.   
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 Através de uma bolsa no Projeto RENAS III (Populações Tradicionais 

Haliêuticas
2
 - Impactos Antrópicos, Uso e Gestão da Biodiversidade em Comunidades 

Ribeirinhas e Costeiras da Amazônia Brasileira) do Laboratório de Antropologia dos 

Meios Aquáticos (LAMAq) do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), obtivemos 

experiências do valor dos conhecimentos tradicionais locais para a Estratégia de 

Atenção Primaria à Saúde, e da Estratégia Saúde Familiar, através das Unidades de 

Saúde. Tal projeto visava estudar as populações e o seu cotidiano voltado para as águas, 

tanto interiores quanto litorâneas, no que concerne economia, religião, política, relações 

de gênero, saúde-doença, etc. A mim coube estudar a relação saúde-doença no distrito 

de São João do Abade, pertencente ao município de Curuçá. 

Realizamos os trabalhos intitulados Animais e Plantas Medicinais em Quintais 

Domésticos na Zona Costeira do Estado do Pará: Um Estudo Etnográfico de sua 

Aplicação por Famílias da Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá 

(CHÊNE NETO, 2010) e Uma Etnografia do Uso de Animais Nas Práticas Sociais Nos 

Quintais Domésticos da Reserva Extrativista Marinha Mãe-Grande de Curuçá/PA: 

Significados e Qualidade de Vida (CHÊNE NETO, 2011), onde a partir desses 

constatamos que apesar da presença da medicina científica, através dos postos de saúde, 

há uma enorme tradicionalidade em suas terapias e essa não nega o conhecimento da 

ciência douta, médica, mas sim a complementa. 

O saber local dessa população como algo prático, ou seja, 

auxiliando ou, muitas vezes, servindo de sustentação à 

manutenção da saúde ou prevenção de enfermidades da 

população da RESEX Marinha, pois como ressaltado 

anteriormente, o sistema de saúde local não atende as demandas 

desses atores em sua totalidade, como preconizadas pelo 

Sistema Único de Saúde brasileiro (CHÊNE NETO, FURTADO 

& CARDOSO, 2011, p. 15). 

 

Os moradores da referida localidade almejam melhores condições de vida, nos moldes 

oficiais dessas, porém, não querem deixar que se percam seus costumes e, em virtude 

disso, relutam em realizar algumas das terapias indicadas pelo serviço público de saúde.  

Percebe-se, diante disso, que as noções de saúde-doença são permeadas por 

elementos culturais, sociais e econômicos, compreendidas e vivenciadas diferentemente 

pelos vários atores que dela participam. A interpretação das doenças recobre um 

contexto pluridimensional: natural, sobrenatural, psicológico e socioeconômico. A 

                                                
2
 Haliêutico se refere a “arte da pesca”. 
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definição de saúde-doença não se refere apenas à origem de um mal, mas a uma imagem 

do mundo dos seres humanos, da natureza e das relações sociais e investigar a relação 

entre os conhecimentos populares, ou como conceitua Almeida (2010), os “saberes da 

tradição”, representados pela medicina tradicional, e a medicina científica, na promoção 

da saúde e prevenção de doenças e na cura delas é uma tarefa importante das Ciências 

Sociais. 

Pesquisas acerca de temas ligados à saúde e à medicina têm assumido, nas 

últimas três décadas, cada vez mais importância no universo das Ciências Sociais e 

Humanas. O crescimento das contribuições nesse campo foi acompanhado de uma 

significativa diversificação temática, disciplinar, epistemológica, teórica e 

metodológica, ocorrendo, muitas vezes, no cruzamento com outros domínios da 

pesquisa tanto na área da saúde como em ciências sociais e humanas (NUNES, 2005). 

Trabalhos como os de Maués (1990), Alves & Minayo (1994), Gadelha (2007), 

Soares Silva (2008), Vilar, Germano & Germano (2011), Santos & Gico (2013), entre 

outros, abordam a dimensão social do processo saúde-doença e as formas que esse 

processo é pensado sócio-culturalmente. Daí a relevância de quando Minayo (1991) 

afirma que ao considerarmos o fenômeno saúde-doença somente com os instrumentos 

anátomo-fisiológicos da medicina ou, simplesmente, com medidas quantitativas da 

epidemiologia clássica, constituímos “uma miopia frente ao social e uma falha no 

recorte da realidade a ser estudada” (p. 234). “A doença é tanto um fato clínico quanto 

fenômeno sociológico” (p. 133). 

“Pensar a doença”, dizem Santos & Gico (2013), implica na “necessidade do 

rompimento com a visão que se pretende única” (p. 31). Levar em conta que a 

biomedicina não consegue dar cabo a todas as demandas sociais é um passo deveras 

importante para que se possa enxergar a polissemia presente no nesse campo. Para que 

seja possível o diálogo efetivo entre todos os saberes presentes na experiência humana, 

o reconhecimento e a copresença (SANTOS, 2011) são características fundantes na 

consolidação desse processo. O texto desse trabalho, então, foi pensado de forma a 

explorar a pesquisa expondo o trabalho de campo e a teorização a partir desse campo, 

logo, foi dividido em dois capítulos, mais introdução e conclusão. 

Em Uma Introdução para justificar as ideias, não se pretende somente como 

apresentação do tema, mas sim, também, uma aproximação do leitor com o que vai ser 

discutido posteriormente.  
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A parte seguinte discorre acerca do Lócus, de modo a localizar o contexto o qual 

a pesquisa foi realizada. 

O capitulo I, chamado A Estratégia Saúde da Família, apresenta na sua primeira 

parte o contexto sociopolítico, a partir do período em que o Brasil estava se 

redemocratizando, em que foi pensada a proposta de uma política de saúde voltada para 

o modelo preventivista. A feitura de tal contextualização se fez necessária para 

entendermos o percurso de implementação da Estratégia Saúde da Família, que é o tema 

da segunda parte desse capítulo. Nesse momento irá se apresentar, mais 

especificamente, os prolegômenos à implantação da Estratégia Saúde da Família, desde 

a discussão global até as discussões em âmbito brasileiro. 

O capítulo II, intitulado Combatendo as ausências: por uma Sociologia das 

Emergências da tradição, é dividido em três partes. A primeira, de nome Os saberes da 

população, apresenta dados referentes às pesquisas realizadas entre os anos de 2009 e 

2011, com as populações do Distrito de São João do Abade. Tais pesquisas tinham o 

enfoque de identificar as formas de uso de animais e plantas no cotidiano de famílias 

desse Distrito. Na parte seguinte, intitulada Os profissionais da saúde e os saberes da 

tradição, destacam-se duas pesquisas realizadas, no ano de 2011 e 2012, onde se 

apreendeu os discursos dos profissionais da saúde da Equipe Saúde da Família Abade, 

enquanto representantes da medicina oficial.  

Faz-se importante ressaltar que os nomes dos interlocutores da pesquisa foram 

preservados, sendo eles denominados como “moradora A”, “moradora B”, “enfermeiro 

A”, “enfermeiro B”, etc., pois de acordo com Fiorentini & Lorenzato (2009): 

O pesquisador, ao relatar os resultados de sua pesquisa, precisa 

também preservar a integridade física e a imagem pública dos 

informantes. Por isso, geralmente, omite os verdadeiros nomes, 

usando pseudônimos escolhidos pelo pesquisador ou pelos 

próprios informantes (p. 199). 

 

Na última parte desse capítulo, de título Em busca de uma Ecologia de Saberes, 

analisam-se os discursos apresentados, da população e dos profissionais da saúde, e 

como, a partir deles, se é possível ir à busca de uma efetiva “Ecologia de Saberes”. Para 

além dos discursos apresentados.  

Por fim, têm-se as conclusões, onde serão apresentados os resultados 

encontrados e os articularão com outras perspectivas que não foram abordadas ao longo 

dos capítulos, em virtude dos objetivos desse trabalho, porém, valem a pena ser 

ressaltadas. Também, as perspectivas de retorno dessa pesquisa à comunidade. 
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2 LÓCUS 

Curuçá (vide Figura 1) foi criado em 14 de maio de 1895 e pertence à 

Mesorregião do Nordeste paraense e a microrregião do Salgado. A sede municipal se 

encontra nas Coordenadas: 00° 43‟ 48” de latitude Sul e 47° 51‟ 06” de longitude a 

Oeste de Greenwich, onde se limita com os Municípios de São Caetano de Odivelas, 

Marapanim, Castanhal e com o Oceano Atlântico. De acordo com a última contagem do 

IBGE, a estimativa do número de habitantes de Curuçá é de 34.490 habitantes (IBGE, 

2010). 

Figura 1: Vista de Satélite do Município de Curuçá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens, 2011. 

 

O nome Curuçá tem origem indígena o termo “curu” que significa seixos e 

cascalhos e “ça” (ou melhor “çaba”) que quer dizer em que, logo o significado deste 

topônimo seria o “lugar em que há seixos e cascalhos” (FERREIRA, 2006). A sua 

fundação data das antigas reduções dos jesuítas, no século XVII, quando instalaram 
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uma fazenda que denominaram de Curuçá, às margens do rio do mesmo nome, onde 

existia uma importante feitoria de pesca. 

 

Em 1757, no governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

logo após a expulsão daqueles religiosos do domínio português, a 
localidade adquiriu categoria de Vila com o nome de Vila Nova D'El-

Rei. Entretanto, no período da Revolução da Cabanagem, em 1833, 

foi extinta, ficando o seu território incorporado ao do Município de 
Vigia, donde restabeleceu-se, em 1850, com a primitiva 

denominação
3
. 

 

 Atualmente o Município de Curuçá está integrado pelos distritos de Curuçá 

(sede), São João do Abade, Lauro Sodré, Murajá e Ponta de Ramos. O rio Mocajuba é 

um dos mais importantes rios no Município, formado pelo Igarapé Pimenta e outros 

tributários sem grande expressão, servindo de limite natural a Oeste separando os 

Municípios de São João da Ponta e São Caetano de Odivelas do Município de Curuçá, 

corre em direção a Sudeste-Noroeste formando meandros, para depois toma a direção 

norte, desaguando no Oceano Atlântico. Recebe vários afluentes, sendo os da margem 

direita os de maior importância, para o Município. O rio Curuçá é o segundo mais 

expressivo do Município, sendo que, no seu afluente, rio Baunilha, pela margem 

esquerda, se encontra a sede municipal.  

 
Figura 2: Vista panorâmica da Rua 7 de Setembro - principal rua de Curuçá. Ao fundo, o Bosque 

da Igualdade.  

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2015. 

 

 

 

                                                
3
 Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=150290

>.  Acesso em: 12 AGO 2013. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=150290
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=150290
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Figuras 3 e 4: Rua 7 de Setembro. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: CHÊNE NETO, 2015. 

 

A população local possui hábitos do cotidiano tradicional, contudo, “suscetível a 

qualquer transformação engendrada pelo consumismo e competitividade da 

racionalidade moderna” (SOUZA, 2010, p. 96). Nesse contexto, o município de Curuçá 

assemelha-se ao espaço vivido em diversas localidades ribeirinhas da Amazônia, na 

qual as relações são produtos de um cotidiano marcado pela apropriação da natureza 

pelo homem, principalmente o rio. De acordo com Figueiredo (2007) quando é criada 

qualquer perturbação nessa apropriação, provoca alterações irreversíveis na estabilidade 

dos recursos naturais, e consequentemente nas relações sociais.  

Figura 5: Pescadores navegando nas águas de Curuçá.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Figueiredo, 2007. 
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Figura 6: Descarregamento do peixe no Igarapé Ipupura, em Curuçá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2015. 

 

Em termos econômicos, as principais atividades são a pesca artesanal e a 

mariscagem, no entanto o sistema de agricultura itinerante vem sendo utilizado para 

produção de subsistência. De acordo com Galdino (2007) é frequente a incidência de 

queimadas no município, devido à falta de informação, as épocas de secas prolongadas 

e a ausência de aceiros ao queimar. Por fim, o extrativismo continua bastante 

tradicional, embora existam casos de uso de insumos químicos, fertilizantes e 

defensivos, porém, com pouca mecanização das técnicas.  

São João do Abade (vide Figura 7) é uma antiga vila de pescadores que se 

localiza no Município de Curuçá, situado na Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande, 

na região nordeste do Estado do Pará. Localiza-se no estuário amazônico, na foz do rio 

Muriá, o que a torna propícia à pesca. 

Figura 7: Vista de Satélite do Município de Curuçá e do distrito de São João do Abade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens, 2011. 
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São João do Abade é a área mais importante depois da sede de Curuçá em 

virtude de ser considerado um dos entrepostos pesqueiros de maior importância no 

nordeste paraense e essa grande produção pesqueira é de fundamental para a economia 

do município e do Estado do Pará. Não existem informações oficiais sobre a 

porcentagem de habitantes que vivem na vila, porém, boa parte da população que vive 

no local tem a sua base de subsistência nos recursos aquáticos da região. O número de 

habitantes de São João do Abade está inserido na contagem da população de Curuçá 

(FIGUEIREDO, 2007). 

Figura 8: Imagem do porto de São João do Abade, localizado na frente do Distrito.  

 
Fonte: CHÊNE NETO, 2015. 

 
Figura 9: Imagem da comercialização de pescado no Porto do Mercado na frente do Abade.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIGUEIREDO, 2007. 



No que diz respeito à saúde, o município conta com serviços de baixa e média 

complexidade
4
. Os concernentes à alta complexidade são encaminhados para o 

município de Castanhal, a 64 km de Curuçá e 68 km de Belém. Possui 11 (onze) 

Equipes de Saúde da Família, 01 (uma) Equipe de Agentes Comunitários de Saúde 

(Quadro 1) e (nove) Unidades de Saúde da Família, além de 02 (dois) Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família (Tabela 1).  

Tabela 1: Estabelecimento de Saúde do Município: CURUÇÁ5. 

Estabelecimento CNES CNPJ Gestão 

CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E 
AVALIACAO DE CURUCA 

6744672 - M 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CURUCA 

CAPS I 
6665268 - M 

FARMACIA POPULAR DO BRASIL CURUCA 5491754 - M 

FISIOCENTER 7003056 14167540000179 M 

NASF DE CURUCA 7005970 - M 

NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA KM 50 7005393 - M 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA 2621096 - M 

UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARAUA 2311984 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE ARAQUAIM 2621126 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ABADE 2311852 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CURUPERE 5542685 - M 

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA KM 50 2621118 - M 

UNIDADE MISTA DE CURUCA 2311992 - M 

USB 304 DE CURUCA 7168209 - M 

USF BAIRRO NOVO 5462916 - M 

USF BOA VISTA DE IRIRITEUA 5462940 - M 

USF CARATATEUA 5462894 - M 

USF MURAJA 5462991 - M 

USF SAO PEDRO 5462975 - M 

Fonte: DATASUS, 2013. 

 

Quadro 1: Equipes de Saúde da Família do Município de Curuçá. 
Nome da Equipe Enfermeiro/a Médico/a Dentista Agente 

Comunitário 

de Saúde 

Auxiliar em 

Saúde 

Bucal/Técnico 

em Saúde 

Bucal 

Técnico de 

Enfermagem
6
 

Agente 

de 

Saúde 

Pública 

PACS/EACS- 1 0 0 13 0 1 0 

                                                
4
 A organização dos serviços de saúde à população é dividida em três níveis de complexidade: 

atenção básica ou baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. A atenção 

básica ou a baixa complexidade são os serviços oferecidos pelas unidades básicas de saúde 
(UBS). O Atendimento secundário ou de média complexidade atende casos de urgência e de 

emergência. A atenção terciária ou de alta complexidade atende os casos mais graves, incluindo 

internações, cirurgias, partos de risco, especialidades e assistência em unidade de terapia 

intensiva (UTI). 
 
5
 Disponível em: 

<http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=15&VCodMunicipio=150290&N

omeEstado=PARA>. Acesso em 20 SET 2013. 
 
6
 Em algumas Equipes existe ainda há a presença de Auxiliar de Enfermagem. 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502906744672&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502906744672&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502906665268&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502906665268&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502905491754&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502907003056&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502907005970&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502907005393&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502902621096&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502902311984&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502902621126&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502902311852&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502905542685&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502902621118&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502902311992&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502907168209&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502905462916&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502905462940&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502905462894&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502905462991&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=1502905462975&VEstado=15&VCodMunicipio=150290
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=15&VCodMunicipio=150290&NomeEstado=PARA
http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=15&VCodMunicipio=150290&NomeEstado=PARA
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EQUIPE DE 

AGENTES 

COMUNITARIOS 

DE SAUDE 

PSF ARAQUAIM 1 1 1 7 1 1 1 

ESF DA ILHA DE 

FORA  

1 1 1 9 1 2 0 

PSF ABADE 1 1 1 12 1 1 0 

ESF KM 42 1 1 0 10 0 1 0 

PSF KM 50 1 1 2 7 1 1 0 

ESF BAIRRO 

NOVO 1 

1 1 0 12 0 1 1 

ESF BAIRRO 

NOVO 2 

1 1 2 12 2 1 1 

ESF BOA VISTA 

DO IRIRITEUA 

1 1 0 12 0 1 0 

ESF MAE 

GLORIA 

(CARATATEUA) 

1 1 0 6 0 1 0 

ESF MURAJA  1 1 1 8 1 1 1 

ESF SAO PEDRO 1 1 1 7 1 1 1 

TOTAL 12 11 9 115 8 13 5 

Fonte: DATASUS, 2013. 

 

Nota-se, então, que o Município conta com uma rede primária satisfatoriamente 

distribuída, quando comparada a outras pertencentes à mesma microrregião. Já no que 

concerne à média e alta complexidade, resta aos pacientes encaminhamentos ao 

Município de Castanhal, que serve de apoio para tais situações. 
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3 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

3.1 Contextos sócio-históricos da Estratégia Saúde da Família 

Para entender de maneira mais aprofundada o modo como uma política pública 

age numa sociedade, tem-se a necessidade de se conhecer o período onde ela está 

inserida. No Brasil, a história das políticas públicas de saúde reflete diretamente o seu 

contexto histórico e é isso que o artigo de Bertolozzi & Greco (1996), intitulado As 

políticas de saúde no Brasil: reconstrução histórica e perspectivas atuais, nos 

apresenta. As autoras, através de revisão bibliográfica, pretenderam uma releitura sobre 

a questão das políticas públicas de saúde no Brasil, compreendendo 

[...] as articulações entre os processos econômicos, políticos e as 

práticas de saúde, a partir do conhecimento das raízes históricas 

das políticas de saúde que foram sendo implantadas ao longo da 

constituição do Estado brasileiro (p. 380). 

 

Entretanto, o período a ser abordado aqui será o concernente ao processo da segunda 

redemocratização do Brasil (1985), com o fim do Regime Militar, e as suas influências 

no pensamento sanitário brasileiro. 

A segunda metade da década de 1980 foi marcada pela “tentativa” de 

reorganização política no país. Através da Aliança Democrática
7
, foi possível a eleição, 

através da Câmara, de Tancredo Neves, como presidente da República, e José Sarney 

com vice. Porém, após a morte daquele, Sarney assume a cadeira de presidente, dando 

início à chamada “Nova República” (a partir de 1985). Sarney, na tentativa de conter a 

crise econômica vivenciada pelo país, propôs vários planos que tiveram pouco efeito na 

realidade socioeconômica brasileira.  

Nesse governo a saúde foi afetada por diferentes medidas que objetivavam 

alterar o quadro de privilégios dados ao setor privado em detrimento ao público. O 

marco desse período, para o campo da saúde, foi a VIII Conferência Nacional da Saúde
8
 

(1986), desencadeada através do processo de reforma sanitária, manifestado por 

                                                
7
 A Aliança Democrática foi um pacto promovido entre políticos de vários partidos para tentar 

vencer a eleição presidencial brasileira de 1985, mais especificamente entre a agremiação Frente 

Liberal (FL) e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). O pacto foi bem-

sucedido, resultando na eleição indireta da chapa Tancredo Neves – José Sarney para 
presidente e vice-presidente da República, respectivamente. 
8
 Segundo Luz (2000, p. 302) “a intensa movimentação da sociedade civil teve um papel muito 

importante para a aceitação, na política oficial, das propostas da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, em grande parte consubstanciadas no SUS”. E foi esse marco que representou uma cisão 
inédita com a história que se tinha, até o momento, das políticas sociais brasileiras, quando 

garantiu o acesso à saúde como direito social universal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agremia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Liberal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Liberal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/PMDB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_vice-presidentes_do_Brasil
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intelectuais e profissionais do Movimento Sanitário
9
. A grande importância dessa 

Conferência foi o fato de que, diferentemente das outras que discutiam questões 

eminentemente técnicas, nela se discutiram demandas de vários setores. Desde aquelas 

correspondentes à participação da sociedade civil nos processos decisórios até 

discussões que envolveram partidos políticos e sindicatos. 

Esse momento colocou em evidência as políticas de saúde como construção 

coletiva, definindo, a partir de então, um programa para a Reforma Sanitária. Outro 

importante, e o mais significativo, fato foi que através dessa Conferência foi proposta a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), representando um avanço técnico-político e 

um pacto político pela saúde. As diretrizes do SUS são, até hoje, a universalidade, a 

integralidade das ações e a participação social, “além de ampliar o conceito de saúde, 

colocando-o como um direito dos cidadãos e um dever do Estado” (BERTOLOZZI & 

GRECO, 1996, p. 392). 

O Estado, entretanto, antecipou-se à criação do SUS e criou, por decreto, o 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que  

 

[...] incluía a redução da máquina previdenciária em nível 

estadual, a transferência dos serviços de saúde para os estados e 

municípios e o estabelecimento de um gestor único da saúde em 

cada esfera de governo. Além disso, a implementação do SUDS 

dependia do grau de compromisso dos governantes 

(BERTOLOZZI & GRECO, 1996, p. 392). 
 

 A mobilização social entorno da vida política do país continuou com a 

elaboração da nova constituição democrática, onde um capítulo inédito foi aprovado. 

Esse capítulo versa sobre a saúde, refletindo em grande parte o pensamento e a luta do 

movimento sanitário. 

 Entretanto, ainda que se tenham tido avanços, questões importantes 

permaneceram indefinidas. O financiamento da saúde, a política de medicamentos e as 

ações no âmbito da saúde do trabalhador, além do que o paradigma assistencial baseado 

na figura do médico continuou intocável. 

 O contexto das eleições de 1989 foi marcado por uma crise econômica sem 

precedentes, culminando na eleição de Fernando Collor de Melo para a presidência do 

                                                
9
 A Reforma Sanitária Brasileira foi um que teve como suporte intelectual a construção de um 

saber militante calcado em grandes marcos teóricos, privilegiando as instituições e a 

organização do aparato institucional da saúde em detrimento do movimento real da sociedade. 
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Brasil. Com uma postura claramente neoliberal para a saúde, Collor adotou políticas 

que pregavam a desvalorização da moeda, a liberalização do comércio exterior, a 

redução do déficit público, a redução do emprego público, a privatização, etc., sendo 

essas últimas as que mais afetaram o setor saúde. O resultado disso foi o retrocesso 

aquilo que o movimento sanitário tanto combateu: a discriminação na oferta dos 

serviços de saúde. O retorno à seletividade na prestação de serviços de saúde de acordo 

com a condição social dos cidadãos. 

 Diferentemente do quadro político de anos anteriores, onde a sociedade teve 

ampla participação nos processos decisórios, apesar da situação de crise apresentada, 

não houve reação da sociedade civil. A derrota do Partido dos Trabalhadores (PT) nas 

eleições de 1990 significou um enfraquecimento da articulação dessas forças 

combativas ao modelo neoliberal ora apresentado no país. Aqueles que estavam 

preocupados e comprometidos com o SUS se sentiram enfraquecidos com a derrota do 

PT. 

 Apesar do momento impróprio para o movimento em prol da saúde, conseguiu-

se realizar a IV Conferência Nacional de Saúde, sendo essa considerada por muitos 

como mais abrangente em relação a VIII. Dentre os temas discutidos, a implementação 

do SUS foi o alvo maior das discussões. Ao fim dessa Conferência se exigiu que as 

diretrizes aprovadas na VIII Conferência fossem operacionalizadas. É importante frisar 

que essa edição da Conferência ocorreu sob grande comoção social a qual o país estava 

inserido por conta dos escândalos de corrupção do governo Collor. 

 A grande movimentação política presente nesse período, exigindo a queda de 

Collor, não foi o suficiente para que grandes mudanças ocorressem na saúde. O que se 

tem entre o fim da década de 1980 e o início dos anos 1990 é o conflito entre o 

neoliberalismo e a necessidade da presença de um Estado democrático para gerir as 

políticas de ajuste estrutural e as desigualdades sociais. 

 Ao mesmo tempo em que os avanços tecnológicos impulsionam “saúdes caras”, 

a enorme medicalização e a distribuição desigual de profissionais de saúde no território 

brasileiro corroboram para a situação de crise ora apresentada, porém, a partir de 1994 

se começa a pensar numa alternativa a esse momento crítico para o sistema de saúde 

brasileiro. 
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3.2 A Estratégia Saúde da Família (ESF) 

Para se falar em Estratégia Saúde de Família, tem-se a necessidade de abordar 

seus prolegômenos a fim de contextualizar sua criação e tudo começa a partir da década 

de 1940, nos Estados Unidos, onde a seletividade da medicina científica, determinada 

por suas características estruturais, constitui-se em óbice para estendê-la a amplos 

segmentos da população, dificultando o cumprimento de sua função legitimadora. A 

compreensão da saúde como um direito humano fundamental e a pressão das classes 

trabalhadoras por políticas de Bem-Estar Social a serem implantadas pelo Estado, impôs 

a redefinição de modelos de assistência à saúde, logo, surgiram propostas alternativas ao 

modelo hegemônico. 

Dentre as propostas apresentadas por diversas organizações sociais, destaca-se o 

modelo patrocinado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), que foi a Medicina Comunitária. 

 A Medicina Comunitária foi um modelo assistencial concebido nos Estados 

Unidos, na década de 60 do século passado, e que chegou ao Brasil no início da década 

de 1970, no rastro do modelo assistencial da Medicina Integral e Preventiva. Difundido 

por agências internacionais como a Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-

americana de Saúde, esse modelo se implementou como uma prática complementar de 

assistência a saúde, oferecida à parcela excluída do acesso à medicina flexneriana
10

, 

encontrando grande respaldo nas universidades como projetos-piloto (ARANTES, 

1999). 

 A Medicina Comunitária, juntamente com o movimento preventivista
11

, 

desenvolveu–se nas universidades por meio das propostas de Integração Docente 

Assistencial – IDA, como parte de um grande esforço para a reformulação do ensino em 

                                                
10

 De acordo com Pagliosa & Das Ros (2008), “O adjetivo „flexneriano‟ é aplicado, geralmente 

com caráter pejorativo, aos currículos que apresentam uma divisão clara entre um período ou 
ciclo inicial de disciplinas básicas, seguido de outro dedicado aos estudos clínicos” (p. 493) 
11

 Nunes (1994, p. 6-7, grifo do autor) discorre sobre o projeto preventivista afirmando que 

“projeto preventivista latino-americano, que tem suas origens na segunda metade dos anos 50, 
com as célebres e conhecidas reuniões que se realizaram no Chile e México, o que já se 

diagnosticava era a crise de uma determinada medicina, tanto em sua teoria, como em sua 

prática (...) o grande saldo desse período é a inclusão, no curso de graduação em medicina, de 
disciplinas e temas associados à epidemiologia, ciências da conduta, administração de serviços 

de saúde, bioestatística (...) A citada integração bio-psicossocial tem aqui as suas origens, e o 

modelo da medicina integral, numa apropriação da expressão ‘comprehensive medicine’, 

aparece na versão latino-americana, colocando ênfase na medicina de família „integrada‟ no 
plano da comunidade (...) o projeto preventivista se expressa na chamada ‘medicina 

comunitária’ e seus desdobramentos nos programas extra-muros”. 
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saúde, sobretudo da educação médica, vinculando-se a programas de extensão de 

cobertura e expansão da rede básica de serviços (MARSIGLIA & SPINELLI, 1985). 

Donnangelo & Pereira (1976, p. 13) conceituam a Medicina Comunitária como 

um 

[...] projeto de organização da prática médica, para uma modalidade 

particular de articulação entre as diferentes agências e instituições 

encarregadas das práticas de saúde, bem como com os grupos sociais 
aos quais as práticas de saúde são destinadas. 

 

Tal conceito possibilitou o início das discussões sobre o alcance dos modelos de 

prevenção e a inserção das Ciências Sociais nos debates sobre saúde. Esse momento 

marcou o envolvimento da dimensão social, na compreensão do processo saúde-doença 

e culminou com o afastamento das concepções teórico-metodológicas de origem 

funcionalistas, possibilitando o surgimento de concepções histórico-estruturais. 

A medicina comunitária considera a subordinação da prática à 
dimensão social do processo saúde-doença, impondo a superação do 

corte entre aspectos orgânicos e psicossociais, entre condutas 

preventivas e curativas, entre prática individual e efeitos coletivos da 

atenção à saúde. Apresenta-se igualmente como uma resposta à 
inadequação da prática médica para atender às necessidades que 

devem ser solucionadas tanto como resposta ao princípio direito à 

saúde como por sua significação para o processo de desenvolvimento 
social (DONNANGELO & PEREIRA, p. 86, grifo do autor). 

 

E para a formação e operacionalização desse modelo teórico, uma junção de elementos 

estruturais foi necessária, dentre as quais, destacamos: 1) coletivismo restrito; 2) 

integração de atividades promocionais, preventivas e curativas; 3) desconcentração de 

recursos; 4) utilização de tecnologia apropriada; 5) inclusão das práticas médicas 

alternativas; 6) utilização da equipe de saúde; e 7) participação comunitária. 

 Como forma de possibilitar a inclusão dessa perspectiva no cotidiano sanitário, 

necessita-se de um conjunto de elementos estruturais, dos quais destaco a inclusão de 

Práticas Médicas Alternativas, o qual busca reincorporar formas alternativas, 

acadêmicas e populares de medicina, visando aumentar a eficácia da atuação da 

medicina e a aceitação da população atendida. Daí, então, para observar a realidade a 

qual pretendo estudar, a Estratégia Saúde da Família, como integrante da Medicina 

Comunitária, deve agir na promoção da saúde utilizando o modelo oficial dessa, porém, 

adequando-se às realidades locais que são postas frente a essa promoção. Faz-se 
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importante ressaltar a função da Estratégia Saúde da Família enquanto integrante da 

Política Nacional de Atenção Básica
12

 do Ministério da Saúde. 

A Estratégia Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da 

saúde desta comunidade.  

Tal estratégia surge, então, como consequência de inúmeros programas que 

objetivaram uma atenção mais voltada à Atenção Básica, de modo a se promover, ainda 

que de forma não tão eficaz, o conceito de saúde preconizado pela Organização Mundial 

da Saúde, em 1948: “Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doença”, logo, notemos o caráter mais abrangente dado à 

saúde, quando compararmos às políticas curativas até o início da década de 1980. 

Villar et al.(2011) explica que a  

Estratégia Saúde da Família, antes conhecida apenas como Programa 

Saúde da Família (PSF) seu primeiro documento oficial, data de 
setembro de 1994, explicitando sua concepção como um instrumento 

de reorganização da atenção básica no SUS. E no seu início, a 

implantação foi definida para ocorrer em áreas de risco social e 

epidemiológico; só posteriormente foi sendo proposto para outras 
áreas, passando a ser considerado como uma estratégia estruturante 

dos sistemas municipais de saúde e não um programa, provocando um 

movimento para reordenação do modelo de assistência na atenção 
básica. 

 

Esse “olhar a família” se deu em muitos países e a formulação do PSF teve a seu favor o 

desenvolvimento anterior de modelos de assistência à família no Canadá, Cuba, Suécia 

e Inglaterra que serviram de referência para a formulação do programa brasileiro. 

Embora rotulado inicialmente como programa, por suas especificidades, foge à 

concepção usual dos demais programas concebidos pelo Ministério da Saúde, já que não 

é uma intervenção vertical e paralela às atividades dos serviços de saúde. Pelo contrário, 

caracteriza-se como estratégia que possibilita a integração e promove a organização das 

                                                
12

 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada de 

vários atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três 

esferas de governo.  
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atividades em um território definido com o propósito de enfrentar e resolver os 

problemas identificados.  

Para o Ministério da Saúde, a ESF é uma estratégia que visa atender indivíduo e 

a família de forma integral e contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Tem como objetivo reorganizar a prática assistencial, centrada no 

hospital, passando a enfocar a família em seu ambiente físico e social. Ela pode ser 

definida como um modelo de atenção que pressupõe 

 

O reconhecimento de saúde como um direito de cidadania, expresso 

na melhoria das condições de vida; no que toca a área de saúde, essa 

melhoria deve ser traduzida em serviços mais resolutivos, integrais e 
principalmente humanizados (LEVCOVITZ & GARRIDO, 1996, p. 

4). 

 

Desse modo,  
[...] a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como 
componente da qualidade de vida. Assim, não é um “bem de troca”, 

mas um “bem comum”, um bem e um direito social, em que cada um 

e todos possam ter assegurados o exercício e a prática do direito à 
saúde, a partir da aplicação e utilização de toda a riqueza disponível, 

conhecimentos e tecnologia desenvolvidos pela sociedade nesse 

campo, adequados às suas necessidades, abrangendo promoção e 

proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 
de doenças. Em outras palavras, considerar esse bem e esse direito 

como componente e exercício da cidadania, que é um referencial e um 

valor básico a ser assimilado pelo poder público para o balizamento e 
orientação de sua conduta, decisões, estratégias e ações (ALMEIDA, 

2002, p. 11). 

 

Daí, então, reconhecer o acesso à saúde como um direito de cidadania é o objetivo 

maior da ESF e, a meu ver, uma das formas de dar esse reconhecimento é através da 

(re)valorização dos saberes outros, que vão além do saber médico oficial... dos saberes 

da tradição.  

Gadelha (2007) afirma que “o PSF tem como princípio norteador a integralidade 

e a missão de modificar um modelo centrado no médico para um modelo centrado no 

usuário” (p. 74), porém, ainda que no papel seja preconizado isso, na prática a realidade 

é um pouco diferente. O modelo assistencialista curativista ainda predomina, ainda que 

existam profissionais comprometidos com a prevenção. A lógica do ganho por 

produtividade saiu de cena, mas entrou no palco a insatisfação salarial, considerado 

pouco por parte dos profissionais. Em consequência disso alguns desses profissionais 
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acabam por trabalhar em muitos locais, tendo que dividir atenção aos muitos clientes 

demandados a eles, o que influencia diretamente na qualidade da atenção dada a esses. 

Porém, tal realidade não é hegemônica. Maria Jacqueline Gadelha (2007), em 

sua dissertação, intitulada Beirando a vida, driblando os problemas: estratégias de bem 

viver, nos mostra que “apesar de todas as contradições existentes, alguns estudos 

revelam experiências positivas no PSF, principalmente no âmbito das relações entre 

profissionais e usuários” (p. 75). Seu próprio estudo, realizado em Natal, demonstra a 

relação de cumplicidade entre usuários e profissionais na Unidade de Saúde da Família 

Panatis e como isso cria outras formas e possibilidades de fazer saúde. 

Pensar, então, outras lógicas de produção e promoção da saúde se faz mister, 

pois as diversidades culturais no Brasil são visíveis, trazendo, como consequência 

lógica, variações nas formas de como se pensa a concepção de saúde/doença no país, 

enxergando e considerando suas especificidades.  

A Organização Mundial da Saúde já preconiza, desde 2008, que o conhecimento 

da medicina tradicional, tratamentos e práticas devem ser respeitados, preservados e 

amplamente divulgados, levando-se em conta as circunstâncias de cada país. Para isso, 

os governos têm responsabilidade pela saúde de sua população e devem formular 

políticas nacionais, regulamentos e normas como parte dos sistemas nacionais de saúde 

abrangentes, para garantir a adequada, segura e efetiva utilização da medicina 

tradicional. 
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4 POR UMA SOCIOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS DA TRADIÇÃO 

 

Por muito tempo falar em Amazônia significava falar em vazio demográfico e, 

consequentemente, uma ausência de qualquer forma de organização social civilizada
13

, 

nos moldes clássicos. Um imaginário onde a visão excêntrica e exótica da região fazia 

com que se vislumbrassem locais inóspitos ou deveras encantados. A floresta tomando 

conta de tudo e os seres-humanos existentes tinham de dividir espaço com animais 

selvagens. Grande parte dessa “visão do paraíso” (HOLLANDA, 2010) foi criada, ou 

melhor, inventada com base nas teorias evolucionistas vigentes entre os séculos XVIII e 

XIX. 

 Alguns dos trabalhos mais conhecidos sobre a região amazônica brasileira são os 

de Charles Wagley (1957), intitulado Uma comunidade amazônica: estudo do homem 

nos Trópicos, e de Eduardo Galvão (1955), de título Santos e visagens: um estudo da 

vida religiosa de Itá, Baixo Amazonas. Wagley afirma que a região se constituiu da 

fusão das culturas indígeno-americana e portuguesa, formando, a partir disso, um modo 

de vida distintamente tropical. Eduardo Galvão (1955, p. 1, grifo do autor) caracteriza o 

modo de vida da população amazônica dizendo que 

 

O ritmo de vida oscila entre as grandes enchentes da estação chuvosa, 

o “inverno”, e a vazante do “verão”. Nas chuvas o povo se recolhe aos 

sítios, aos povoados ou às cidades. Só trabalham os castanheiros, pois 

essa é a estação da safra, ou os canoeiros e tripulantes de barcos visto 
a “água” ser melhor de viajar e as cachoeiras darem passagem. É um 

tempo de fome, de esperar pela roça amadurecer. O peixe ganha o alto 

dos rios ou se espalha pelas lagoas e alagados; a caça deserta para 
dentro dos matos ou se entoca nas “ilhas”. O verão é de mais fartura. 

É o tempo de limpar as estradas para o corte da borracha, do milho e 

dos legumes, de armar os cacuris para o peixe e de levantar barragem 
na boca dos igarapés. O caboclo deixa as “aldeias” para entrar no 

mato. Os barracões e os tapiris voltam a ser povoados. 

 

Diz, ainda, que a economia da região 

 

É dependente da exploração de produtos naturais, principalmente a 

coleta da borracha, da castanha, da piaçaba, do timbó, do corte de 
madeiras, da pesca e da salga do peixe. A agricultura é uma atividade 

                                                
13

 Aqui se utiliza o termo “civilizadas” a partir do que foi discutido por autores da Antropologia 

Evolucionista de fins do século XIX, onde a “história comum a todos os povos culminaria na 
civilização ocidental” (CONH, 2001). Nisso, as diferenças culturais estariam subordinadas a 

uma concepção de estágios que deveriam ser ultrapassados. 
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de subsistência local, praticamente não pesa no mercado de 

exportação (p. 1). 
 

E completa dizendo que a maioria da população amazônica está distribuída pelos 

pequenos povoados e sítios ou “freguesias”, quase sempre situados nos pontos de 

confluência igarapés e paranás, sendo essas “estradas naturais que os levam até os 

seringais” (p. 2). 

 A situação se modificou com o advento do “período da borracha”, onde as 

cidades de Belém e Manaus alcançaram seu auge, até então, com o que é conhecido 

como Belle Époque amazônica, foi financiada pelo látex e se iniciou em 1871. Centrada 

em Manaus, e em uma intensidade um pouco menor, em Belém, o período foi marcado 

por intensiva modernização de ambas as cidades. Antes disso, ainda no século XIX, 

Belém já apresentava avanços em relação a outras cidades, como o Theatro da Paz, 

inaugurado em 1878. Belém, assim como Manaus, na época era considerada uma das 

cidades brasileiras com a infraestrutura mais desenvolvida e uma das que mais cresciam 

no mundo (MACHADO, 2001) 

 A partir daí o Norte, antes enxergado como a região mais atrasada do Brasil, 

firmou-se como uma região de além-floresta, onde essa vivia ao entorno, e muitas vezes 

imbricada, em zonas urbanas de grande concentração populacional. Transfere-se, então, 

a esse período a importância pela “criação” de uma sociedade, ou melhor, de uma 

cultura nessa região. Sociedades já existentes em períodos pré-cabralinos tiveram sua 

organização social e políticas, seus conhecimentos, ou melhor, suas cosmologias 

negadas em prol de um processo civilizatório desumano para elas. E é nesse contexto 

em que a pesquisa está inserida. 

 O contato com os moradores se deu em vários momentos, com visitas 

residenciais realizadas durante algumas viagens ao Município, onde observamos, 

através de relatos dos moradores, a forma como eles mantêm e/ou promovem à saúde, 

tendo como base, além do sistema de saúde vigente, regulado pelos Postos de Saúde da 

Família, os seus conhecimentos tradicionais. Nesse primeiro momento de pesquisa, em 

períodos não consecutivos, entre os anos 2009 e 2011
14

, focalizaram-se as observações 

em duas ruas localizadas no distrito de S. João do Abade, ambas com similitudes e 

diferenças visíveis. As primeiras observações foram realizadas na Travessa do Chaco, 

                                                
14

 Entre 2009 e 2010 as pesquisas foram referentes aos projetos de PIBIC os quais estavam 

vinculados ao Laboratório de Antropologia dos Meios Aquáticos, orientados pela Professora 
Lourdes Gonçalves Furtado e coorientados pela Professora Denise Machado Cardoso. No ano 

2011 a pesquisa foi referente ao Trabalho de Fim de Curso em Ciências Sociais (Antropologia).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_da_Paz
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onde queríamos verificar a relação do uso de plantas com a cura e/ou prevenção de 

doenças. No segundo momento, observamos as maneiras como os animais eram 

utilizados no cotidiano das famílias moradoras da Rua Raimundo Pinheiro, nesse 

mesmo distrito, e a relação com a manutenção ou alcance da qualidade de vida
15

. 

4.1 Os saberes da população 

Como dito anteriormente, foram realizadas observações em duas ruas 

localizadas em São João do Abade e, através delas, foi estimulada a discussão acerca de 

contextos que, num primeiro momento, divergem entre si. O que é uma tarefa árdua 

para o pesquisador, onde, além da dificuldade visivelmente apreendida do processo de 

tradução e interpretação daquilo que se observa, temos também questões éticas que, 

para alguns, vieram à tona apenas para dificultar os resultados da pesquisa.  

Para Debert (2004, p. 45) 

 

Nesses debates, a reflexão tem privilegiado situações de pesquisa 

marcadas por uma relação de desigualdade entre pesquisador e 

pesquisado: o antropólogo é alguém que ocupa não apenas uma 
posição de saber, mas é também detentor de status, prestígio e poder 

num mundo em que os grupos pesquisados são desprivilegiados, 

vítimas de formas de opressão e dominação, minorias em situação de 

vulnerabilidade. Dessa perspectiva, nos debates sobre ética, 
procedimentos éticos e códigos de ética, os interesses dos grupos 

pesquisados devem preceder os interesses da pesquisa. São temas 

centrais da discussão o caráter do consentimento (formal ou informal) 
do grupo investigado, o tipo de informação que o pesquisado deve 

obter da pesquisa de que participa, a capacidade legal e intelectual 

dos entrevistados de entender a pesquisa proposta e as formas de 

coerção que podem estar envolvidas nessa relação. 

 

Cabe ao pesquisador, então, a tarefa de perceber que a atividade da pesquisa vai muito 

além do que o somente pesquisar, mas também envolve a responsabilidade em retornar 

ao grupo pesquisado aquilo que foi percebido por aquele, ou seja, 

                                                
15

 O termo “qualidade de vida” tem se tornado significativamente importante para a sociedade, 

na literatura científica e, especialmente, no campo da saúde, pois a progressiva desumanização 

devido ao desenvolvimento tecnológico das ciências da saúde trouxe uma maior preocupação 
com o tema. Atualmente, o termo é utilizado pela população em geral, por jornalistas, políticos 

e executivos, e, também, em pesquisas ligadas a várias especialidades como sociologia, 

medicina, enfermagem, psicologia, economia, geografia, história social, filosofia, etc. (PIGOU, 
1920; WHOQOL/OMS, 1998; MINAYO, HARTZ & BUSS, 2000; KLUTHCOVSKY & 

TAKAYANAGUI, 2006; CHÊNE NETO, 2011). Qualidade de vida, então, em função de sua 

natureza abstrata, esclarece porque a expressão boa qualidade, tem significados diferentes, para 

diferentes pessoas, em locais e situações diferentes. Por isto são múltiplos os conceitos de 

qualidade de vida. 
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Não podemos desconhecer a força e o sentido que as exigências 

éticas da pesquisa ganham hoje em dia, tampouco que os 

pesquisadores têm que estar armados para esse tipo de exigência num 
contexto em que os recursos da pesquisa e o interesse por elas se 

ampliaram enormemente. É imprescindível dispormos de um código 

de ética da pesquisa científica porque ele oferece também uma 
proteção ao pesquisador e à comunidade científica (DEBERT, 2004, 

p. 53). 

 

Perceber que toda relação é permeada de conflitos, sendo eles nem sempre negativos, é 

papel do pesquisador, porém, cabe a ele, também, perceber os contextos onde estão 

inseridos. 

 Antes de adentrarmos aos resultados propriamente ditos da pesquisa, gostaria de 

contar um pouco mais sobre minhas
16

 experiências, iniciais, em territórios curuçaenses. 

Rocha & Eckert (1998) afirmam que “[...] o antropólogo constata que suas reflexões, 

oriundas da análise de suas próprias experiências vividas em campo, traduzem 

assertivas relativas à problemática em si”, logo, as dificuldades, dilemas, mudanças de 

planos, etc., tudo isso faz parte do percurso metodológico, e amadurecimento pessoal e 

científico, da inserção no campo. 

Curuçá, portanto, por mais próximo que fosse de Belém, em comparação às 

outras regiões do Brasil, sempre fora distante do meu cotidiano. Quando me surgiu a 

oportunidade de passar um período como Bolsista de Iniciação Científica no MPEG, no 

Projeto RENAS III, sob orientação da professora Lourdes Furtado, o interesse se 

mesclou com a insegurança de trabalhar em uma área totalmente diferente daquelas em 

que eu já tinha pisado. Eu conhecia apenas uma realidade litorânea: a realidade do 

nordeste brasileiro. Dos estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, porém, 

concernente ao Pará, tudo era novidade. Uma nova realidade estaria posta a minha 

frente e dela eu teria de me tornar íntimo, dela eu teria de me tornar próximo.  

Tudo começou quando tive a oportunidade de estar como Bolsista de Iniciação 

Científica no Laboratório de Antropologia dos Meios Aquáticos do Museu Paraense 

Emílio Goeldi, sob a orientação da Drª. Lourdes Gonçalves Furtado. 

Trabalhei, durante dois anos de bolsa, com temáticas relativas ao uso de 

conhecimentos tradicionais e o sistema público de saúde, através dos Planos de 

Trabalho: Animais e plantas medicinais em quintais domésticos na zona costeira do 

Estado do Pará – um estudo etnográfico de sua aplicação por famílias da Reserva 

                                                
16

 Nesse momento, novamente, será utilizado o pronome em primeira pessoa do singular como 

forma de demonstrar a pessoalidade das experiências. 
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Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá (CHÊNE NETO, 2010) e Uma Etnografia 

do Uso de Animais Nas Práticas Sociais Nos Quintais Domésticos da Reserva 

Extrativista Marinha Mãe-Grande de Curuçá/PA: Significados e Qualidade de Vida 

(CHÊNE NETO, 2011).  

O primeiro contato com o campo foi no lançamento do Cadernos do Pesca – 

Informes de Pesquisas (Volume 4). Essa publicação tem como objetivo a divulgação 

dos resultados das pesquisas realizadas pelo Projeto, em linguagem popular, sem os 

rebuscamentos da academia, em virtude de que metade dos artigos presentes nessa 

publicação foram idealizados e escritos por atores locais. Acredito que a grande 

relevância dessa publicação é fazer virar prática aquilo que Santos (2007) denomina de 

“Ecologia dos Saberes”, ou seja, não se quer “„descredibilizar‟ as ciências nem um 

fundamentalismo essencialista „anticiência‟” (p. 32). Seria, como o próprio Boaventura 

diz, “a possibilidade de que a ciência entre não como monocultura mas como parte de 

uma ecologia mais ampla de saberes, em que o saber científico possa dialogar com o 

saber laico, como saber popular” (p. 33).  

O lançamento ocorreu no mês de dezembro/2009, em Curuçá, na Câmara dos 

Vereadores. Tal evento serviu para a primeira observação, mais exploratória, da 

localidade, das pessoas, da dinâmica social, onde a pesquisa se realizaria e, também, 

para entrar em contato com as pessoas que seriam os nossos interlocutores.  

A segunda experiência, em janeiro/2010, essa mais duradoura, nos permitiu ficar 

em campo por dois dias e meio. O interessante é ressaltar, como já disse anteriormente, 

minha total estranheza ao contexto da pesquisa. Uma sensação típica de iniciantes nesse 

campo que é a Ciências Sociais. Até certo ponto, esse estranhamento é considerado 

como parte de qualquer trabalho de campo, pois assim evitamos a limitação de irmos 

“apenas ao imediatismo da experiência, aquém até do estranhamento e da relativização” 

(PEIRANO, 1991).  

Todas as teorias, tudo o que tinha aprendido na Universidade seria colocado à 

prova nesse momento e “o feedback entre pesquisa e teoria constitui o procedimento 

básico do conhecimento científico em geral” (PEIRANO, 1991, grifo do autor).  
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4.1.1 A Travessa do Chaco e as plantas 

Chegamos
17

 pela parte da manhã e logo fomos percorrer a RESEX Marinha Mãe 

Grande de Curuçá, para observar o que estava a acontecer no momento em que 

chegamos, porém, a maré “estava de baixa”, logo, não havia pescadores no local, mas 

sim, somente, um catador de caranguejo, chamado de Morador A, com 63 anos.  

O diálogo inicial se deu através de uma indagação sobre a cheia e a seca da maré 

e esse morador me respondeu que quando os maruins (Culicoides sonorensis), que 

vivem em alagados, doces ou salgados, de picada irritante, vêm à cidade é porque a 

maré está enchendo. Ele contou que “tira” caranguejo desde os 12 anos e mora em 

Curuçá há 30 anos. Anteriormente, morava com a esposa e 08 filhos, 04 do sexo 

masculino e 04 do sexo feminino. É aposentado pelo INSS (Instituto Nacional de 

Seguridade Nacional), como lavrador. Conversamos enquanto ele se lavava para retirar 

a lama do corpo. Ele nos contou que vende os caranguejos na feira pelo valor de R$0,60 

centavos a unidade.  

A partir daí entendemos como uma abordagem em etnografia poderia começar a 

partir de um diálogo cotidiano que, em um primeiro momento, pode ser considerado 

como simples. Daí a importância de se assistir de perto os acontecimentos rotineiros, 

nos moldes propostos por Malinowski (1976).  

No dia seguinte, pela parte da manhã, realizamos mais efetivamente as 

observações em campo, quando passamos ao processo de aproximação aos 

interlocutores a partir de visitação em suas casas. A primeira casa visitada foi a da 

Moradora B. A casa se localiza em uma rua (vide FIGURA 10) de fácil visualização, 

porém, pelo fato de não ser asfaltada, quando chove, a torna quase inacessível, em 

virtude da lama que se forma.  

Há três anos que a Moradora B mora nessa residência em companhia de mais 

três pessoas (esposo, filha e enteada). Ela se identifica como autônoma, pois trabalha 

fazendo pinturas em telhas, almofadas, mas, também, toma conta do lar; o esposo é 

pescador, porém estava adoentado, logo, contava com a ajuda de amigos para “ter 

comida em casa”, já que havia demora na concessão do benefício por parte do INSS; 

ambas as “meninas” “apenas” estudavam. 

 

 

                                                
17

 Retorna-se ao uso da primeira pessoa do plural para demonstrar o caráter coletivo da 

pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Culicoides_sonorensis&action=edit&redlink=1


46 

 

Figura 10: Vista de Satélite da Travessa Chaco, em São João do Abade, Curuçá/PA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens, 2011. 

 

A casa possui, dispostos em cinco cômodos (sala, quartos, cozinha e banheiro), 

televisão, fogão a gás, geladeira, micro system, isopor, fogão de barro, pia, giral
18

 e 

outros bens que nos remetem ao caráter moderno da sociedade. Apesar de ser uma 

família que se autocaracteriza como tradicional, os produtos da alta modernidade fazem 

parte de seu cotidiano. Daí se pode notar o caráter dinâmico característico das 

populações ditas “tradicionais”. O moderno e o tradicional caminham em paralelo e/ou 

inter-relacionados, mas não se negam, como há muito se pensava. 

A presença dos animais é muito frequente, tanto que a família cria patos (Anas 

platyrhynchos), galinhas (Gallus gallus domesticus) e cachorro (Canis familiaris) e 

possui plantas tanto para consumo como para enfeite. Indagamos sobre o uso de plantas. 

A Moradora B relatou que utiliza bastante e nos citou o xarope de gengibre (Zingiber 

officinale) com limão (Citrus aurantifolia) para combater cólicas, cefaléias e dores 

gástricas. Relata o uso constante de chás, onde justifica tal uso afirmando que “nem 

sempre tem remédio no posto (de saúde)!”. Dentre os chás mais utilizados temos capim-

santo (Cymbopogon citratus), para alterações no sistema digestivo, ou “dor de barriga”, 

erva-cidreira (Melissa officinalis), para cefaléias e o anador (Alternanthera tenella), 

para dores em geral e febre.  

                                                
18

 Giral, jirau ou girau é uma espécie de prateleira no alto da parede onde se colocam louças, 
panelas; há também giraus só para roupas, caixas, malas. Espécie de armação de madeira sobre 

a água para pesca ou em cima de árvore para caça. 
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Todas essas plantas terapêuticas ou “remédios do mato” (MONTAGNE, 1991) 

são cultivados no quintal da própria casa, o que demonstra a atualidade do termo 

“medicina rústica” de Araújo (1979, p. 43, grifo do autor), onde afirma que a utilização 

do “termo adjetivamente rústico” significa uma relativização “ao meio rural, próprio de 

um país eminente rural como é o nosso Brasil”. 

Vale ressaltar que Alceu Maynard Araújo escreveu sua obra “Medicina Rústica” 

no ano de 1959 e nesse período o Brasil era um país sumariamente rural, porém, 

atualmente, o processo de urbanização, a partir da década de 70 do século XX, vem se 

intensificando. Esse momento é visível na Tabela 2, abaixo, onde verificamos a 

reviravolta ocorrida em apenas 50 anos, onde o país passou a ser extremamente 

urbanizado, em contraponto a 1940: 

Tabela 2: Taxa de Urbanização do Brasil entre os anos 1940 – 2010.  

Período 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 2010 

Porcentagem 31,24 36,16 44,67 55,92 67,59 75,59 81,23 83,48 84,36 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 1940 – 2010. 

 

Essa medicina existe como “o resultado de uma série de aculturações da 

medicina popular de Portugal, indígena e negra”. Nota-se o caráter não-pejorativo do 

termo aculturação, tido por muito tempo como algo negativo. Cuche (1999, p. 136) 

afirma que “nenhuma cultura existe em estado puro, sempre igual a si mesma, sem ter 

jamais sofrido a mínima influência externa” e ainda completa que 

 

[...] o processo de aculturação é um fenômeno universal, mesmo que 

ele tenha formas e graus muito diversos.  

O processo que cada cultura sofre em situação de contato 

cultural, processo de desestruturação e depois de reestruturação, é em 
realidade o próprio princípio da evolução de qualquer sistema 

cultural. Toda cultura é um processo permanente de construção, 

desconstrução e reconstrução [...] (CUCHE, 1999, p. 137). 
 

Então, em virtude da importância de cada fase conforme situações apresentadas, seria 

melhor a substituição da palavra “cultura” por “culturação”, haja vista a dinamicidade 

da cultura. 

Tal como demostrou Bastide (1963), atentar para a fase de desconstrução é tão 

importante do ponto de vista científico quanto a fase de reconstrução, dado que ela é 
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igualmente rica em ensinamentos. Isso, consequentemente, revela que a deculturacão 

não é necessariamente um fenômeno negativo que resulta na decomposição da cultura. 

A Moradora B contou que por tempos plantou hortaliças, para consumo próprio, 

porém elas pararam de ser produzidas, pois “é mais fácil comprar na feira”. Apesar 

disso continuam tendo na alimentação alface (Lactuca sativa), tomate (Solanum 

lycopersicum), cebola (Allium cepa), jerimum (Cucurbita spp), na maioria das vezes, e 

para temperar as carnes o cheiro-verde (Petroselinum sativum), alho (Allium sativum 

L.), pimenta do reino (Piper nigrum) e cominho (Cominum cyminum). Tal informação 

foi seguida pela frase “faz bem pra saúde!”. Permanecemos na casa da Moradora B 

aproximadamente por trinta minutos e após isso fomos à casa das Moradoras C e D, 

nora e sogra respectivamente.  

A Moradora C mora na casa há cinco anos, e com ela moram o esposo e três 

crianças: duas meninas e um menino; e a Moradora D mora a nove anos, em companhia 

do esposo, duas netas e um filho. Ambas as casas ficam dentro de um mesmo terreno 

cercado, porém, não havia nenhuma cerca que separasse as casas umas das outras. Um 

fato que chamou muito a atenção foi a maneira como é feita a divisão do terreno. 

Observou-se, ao chegar ao terreno, a Moradora C lavando roupa em uma torneira, que 

se localiza embaixo de uma árvore, enquanto a Moradora D tinha seu giral para essa 

atividade. A Moradora C não “podia” utilizar o giral da Moradora D. Considerar essa 

situação como um exemplo de poder simbólico caracterizado por Bourdieu (2002, p. 7-

8) como “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 

que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” não seria nada 

equivocado.  

As plantas, também, são uma forma de divisão territorial, pois, por mais que elas 

estivessem espalhadas por todo o terreno, de acordo com a Moradora C, ninguém podia 

mexer nelas, já que eram da Moradora D, ou seja, ao redor dessas plantas, só essa última 

que transitava. A Moradora D afirma que quando chegou à área, no terreno não havia 

plantas. Foi o seu marido quem limpou o terreno e plantou nele. No meio dessa 

conversa ela nos informou sobre a propriedade do cajueiro (Anacardium occidentale), 

que é de combater o diabetes. Também havia o plantio de hortaliças para consumo 

próprio, já que a Moradora D acredita que “criar a própria comida é melhor pro 

organismo”. 

Pode-se notar que a cultura popular amazônica se configurou como uma das 

vertentes da cultura brasileira, com a qual tem muito mais pontos de contato do que 
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rupturas (RIBEIRO, 2009). No seu cerne, entretanto, ajustes locais foram definidos 

pelas formas adaptativas às condições ecológicas e de produção, além da preexistência 

de culturas autóctones, o que gerou peculiaridades determinadas por sua própria 

história.  

O universo de táticas e estratégias desenvolvidas cotidianamente pelos 

habitantes dessa região abriga lógicas específicas relacionadas aos usos e aos modos de 

apropriação vigentes. Nesse sentido, o meio ambiente passa a significar muito mais do 

que os caminhos naturais e a fonte da subsistência, mas, também, um território para 

quem nele habita, dá forma a alguns traços culturais comuns que diferenciam estas 

comunidades daquelas que vivem em outros tantos lugares. São paisagens, definidas por 

Balée (2008, p. 01) como os “encontros de pessoas e lugares”. 

As tradições populares de uso de plantas medicinais, na Amazônia, representam 

um importante ponto de encontro entre permanências e rupturas culturais, ou como 

chama Câmara Cascudo (2004), constantes e permanências, estabelecidas desde os 

primeiros contatos intertribais e interétnicos e consolidadas no entrecruzamento das 

principais matrizes presentes no processo de formação do povo brasileiro (RIBEIRO, 

2009). Ao longo do tempo em que se estreitou o contato com as sociedades ocidentais, o 

conhecimento fitoterápico dos povos amazônicos, que podemos denominar de 

“conhecimento mágico” (FIGUEIREDO, 1994; ALBUQUERQUE, ALMEIDA & 

MARINS, 2005; BITTENCOURT, LIMA & BARROS, 2014) passou a incorporar o 

“conhecimento científico” (LÉVI-STRAUSS, 1970), oriundo, principalmente, da 

medicina popular europeia. 

Essas populações, acostumadas a enfrentar, com seus próprios recursos, 

enfermidades às vezes desconhecidas, criaram novas técnicas de uso, descobrindo novas 

finalidades para as plantas que já conheciam, a partir dos dados recém-incluídos no seu 

dia-a-dia. Os saberes amazônicos, sistematizados em suas diversas matrizes – indígenas, 

caboclas, de pescadores, etc. -, consolidaram-se em suas práticas, destacando-se o uso 

dos “remédios do mato” (MONTAGNER, 1991) como um de seus traços culturais mais 

marcantes. A utilização de plantas, conforme será visualizado na tabela 3, transcende o 

valor de uso, posto que tais recursos possuem valor simbólico e espiritual (MAUÉS, 

1990). 

Maria da Conceição Almeida, nas palavras de Edgar Morin & Edgard de Assis 

Carvalho (2010, p. 15), confronta “o saber da nossa época com os saberes tradicionais, 

considerados pré-científicos”. E ressalta que a “tradição não deve ser rejeitada como 
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superstição, nem como conhecimento primordial”. Logo, a questão fundamental gira em 

torno de como conseguir construir um espaço de diálogo entre os saberes científicos e 

os saberes da tradição.  

Considerando o que já é sabido, onde, como preconizado pelo Ministério da 

Saúde brasileiro, a Estratégia Saúde da Família é uma Política de Saúde que visa a 

reorientação do modelo de assistência do SUS, a partir da consolidação dessa Estratégia 

como carro-chefe do modelo de saúde pública brasileira, tem-se aí a possibilidade desse 

diálogo entre esses saberes, o da ciência e o da tradição (BRASIL, 2012). 

Para Almeida (2010, p. 51) os  

 
saberes científicos são uma maneira de explicar o mundo, mas 

existem outras produções de conhecimento, outras formas de saber e 
conhecer que se perdem no tempo e no anonimato porque não 

encontram espaços e oportunidades de expressão.  

 

E entre esses saberes anônimos, temos os conhecimentos acerca da medicina popular, 

tradicional, alternativa, etc.  

Tabela 3: Plantas mais utilizadas na Travessa do Chaco, Curuçá/PA, 2011. 

 

Nome Popular  Nome Científico  Utilidade  
Alface  Anacardium 

occidentale  

Alimentação  

Alho  Allium sativum L.  Alimentação  

Anador (chá)  Alternanthera tenella  Dor, Febre  

Atroveram (chá)  Centella asiatica  Dor  

Canela (chá)  Cinnamomum 

zeylanicum  

Diabetes melittus, 

diminui o Colesterol 

LDL e triglicerídeos; 

causa aumento da 

pressão arterial.  

Capim – Santo (chá)  Cymbopogon citratus  Alterações no Sistema 

digestivo, cólicas 

menstruais e 

intestinais. 

Cebola  Allium caepa  Alimentação  

Cheiro – Verde  Petroselinum sativum  Alimentação  

Cominho  Cominum cyminum  Alimentação  

Elixir Paregórico  Piper callosum Ruiz  Diarréia  

Erva – Cidreira (chá)  Melissa officinalis  Dor de cabeça, cólicas, 

gases  

Jerimum  Cucurbita spp  Alimentação  
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Noni (suco)  Morinda citrifolia  Anticancerígenas, 

analgésicas, anti-

inflamatórias e 

antissépticas, Diabetes 

e Hipertensão Arterial  

Pariri (chá)  Geotrygon montana  Limpar o sangue  

Pimenta do Reino  Piper nigrum  Alimentação  

Tomate  Solanum lycopersicum  Alimentação  
 

Fonte: CHÊNE NETO, 2011. 

 

A partir da observação da tabela anterior, pode notar a real importância dessas plantas 

no cotidiano dessa população, e mais, além do uso terapêutico (enquanto remédios para 

curar enfermidades), os interlocutores utilizam os vegetais na alimentação, também, a 

partir da noção de que eles previnem doenças, logo, o caráter preventivo presente no seu 

discurso, o que me levou, no segundo momento da pesquisa, quando observei o uso dos 

animais, a pensar saúde num contexto lato, ou seja, além pensar o macro enquanto 

conceito de saúde. Não só a física, mas a mental e espiritual, etc. 

Figura 11: Um dos quintais visitados em São João do Abade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2010. 
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Figura 12: Divisão da terra para o plantio em um quintal de São João do Abade. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2010. 

 

Figura 13: Agente da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) percorrendo uma rua em São João do 

Abade.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CHÊNE NETO, 2010. 
 

Figura 14: Agentes Comunitários de Saúde e Agentes da FUNASA. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2010. 
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Para Faria Neto e Orlando (2009, p. 5) “as crenças e os ritos ligados ao imaginário 

entram em ação quando a força da razão não é suficiente para preencher o "vazio químico ou 

psicológico” causado por um problema”, daí temos, então, a importância das plantas no 

imaginário popular dessas pessoas, onde “o homem, em geral, sempre recorre ao imaginário 

quando é obrigado a reconhecer a impotência do seu conhecimento e de suas técnicas 

racionais” (p. 5).  

 O artigo Imaginário nas curas e doenças de comunidades do Vale do Juruá: a cultura 

e a medicina, de Leonides Antonio de Faria Neto e Daniel Alves Orlando (2009), refere à 

falta de acesso à saúde dos povos da floresta como o fator que leva essas pessoas a 

procurarem soluções milagrosas na cura popular, porém, isso não é determinante, pois 

conforme nos fala Lévi-Strauss (1976 apud ALMEIDA, 2009, p. 370), 

cada civilização tende a superestimar a orientação objetiva de seu 

pensamento e é por isso, então, que ela nunca está ausente. Quando 
cometemos o erro de crer que o selvagem é exclusivamente governado por 

suas necessidades orgânicas ou econômicas, não reparamos que ele nos 

dirige a mesma censura, e que, a seus olhos, seu próprio desejo de saber 

parece melhor equilibrado que o nosso. 

Ou seja,  

[...] todos os humanos pensam de forma semelhante, sempre pensam, 
pensaram e pensarão com o mesmo aparato neuronal com as mesmas 

possibilidades cognitivas, apesar dos avatares da história. São 

simultaneamente unos e múltiplos, selvagens e civilizados, egoístas e 
altruístas, racionais e desracionais (CARVALHO, 2003 apud ALMEIDA, 

2009, p. 370). 

 

Logo, tal qual Almeida (2009, p. 371, grifo do autor) considera, “o filósofo selvagem e o 

cientista moderno são duas faces, dois modos, duas estratégias de uma mesma ciência”. 

 As plantas, nesse contexto, são  

 
[...] o mundo material e as construções imaginárias, ao mesmo tempo em que 

impulsionam a criação e a recriação de saberes, são também resultados da 

cultura por nós produzida. São inumeráveis as práticas e os saberes que 

evidenciam as relações entre cultura e natureza. Os seres do céu, da terra, do 
ar e da água, e as ligações entre eles, têm-se constituído em ferramentas do 

pensamento que servem de base e indagação em diversas áreas do 

conhecimento (MORAES, 2008, p. 119). 

  

Muito mais do que uma simples apreensão da realidade espalhada universalmente em toda 

pré-modernidade, o imaginário dessas populações tem o papel da “percepção sensível, ou 

então qualitativa, da realidade” e essa perpassa – “sustentada pelo entrosamento com as 
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categorias do sagrado, do sobrenatural, do mágico e do inconsciente – por todos os ângulos da 

existência material e espiritual” (WALDMAN, 2006, p. 89) das sociedades tradicionais.  

4.1.2 Os bichos da Rua Raimundo Pinheiro 

A continuação do presente trabalho, que ocorreu entre os meses de fevereiro e junho 

de 2010, é a verificação do uso de animais no cotidiano familiar, proporcionando o acesso à 

qualidade de vida. Na primeira pesquisa de campo, relativa a essa segunda fase, tivemos a 

oportunidade de visitar cinco famílias na Rua Raimundo Pinheiro (hachurada na figura 15), 

em São João do Abade, distrito do município de Curuçá. 

 

Figura 15: Vista de Satélite da Rua Raimundo Pinheiro, em São João do Abade, Curuçá/PA.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Google Imagens, 2011. 

 

Fomos direcionados a tais famílias por intermédio do Interlocutor A, um morador da 

referida rua, filho de uma pescadora parceira do Projeto RENAS. Novamente verificamos a 

importância de um “informante” para esse “primeiro contato”. Através de seu intermédio, 

contatamos a Agente Comunitário de Saúde (ACS) ACS A, que facilitou a “entrada” no 

cotidiano de algumas famílias dessa localidade. Desta primeira visita foram efetuadas 

considerações acerca do uso de animais no cotidiano dessas famílias. 

Faz-se deveras importante tal contato com a comunidade, pois, dessa forma, podemos 

elencar alguns questionamentos sobre essa invisibilidade epistemológica do conhecimento 

dessa população, a partir de alguns questionamentos, tais como: Como conseguir construir um 

espaço para dialogar sobre as duas formas de ver e fazer medicina? Como valorizar e buscar 
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compreender o porquê desses saberes ter sentido para a população e assim respeitar e ao 

mesmo tempo incluir isso como parte de um tratamento? 

Para responder tais indagações, Santos (2004, p. 802-803, grifo do autor) discute o 

conceito de “hermenêutica diatópica” que nos serve de parâmetro para orientar a busca de 

uma interlocução entre essas duas lógicas.  

O trabalho de tradução procura captar esses dois momentos: relação 
hegemônica entre as experiências e o que nestas está para além dessa 

relação. É neste duplo movimento que as experiências sociais, reveladas 

pela sociologia das ausências e pela sociologia das emergências, se 
oferecem a relações de inteligibilidade recíproca que não redundem na 

canibalização de umas por outras.  

O trabalho de tradução incide tanto sobre os saberes como sobre as práticas 

(e os seus agentes). A tradução entre saberes assume a forma de uma 
hermenêutica diatópica. Consiste no trabalho de interpretação entre duas ou 

mais culturas com vista a identificar preocupações isomórficas entre elas e 

as diferentes respostas que fornecem para elas.  

 

A partir disso, então, vislumbra-se a necessidade e a possibilidade de se compreender 

as relações entre saúde/doença que diferentes culturas possuem com a construção de um 

diálogo/tradução desejável e viável entre biomedicina e medicina tradicional de grupos locais. 

Diante disso, investigar esses conhecimentos outros a partir daquilo que Santos (2007) chama 

de Sociologia das Ausências, ou seja, “uma sociologia insurgente para tentar mostrar que o 

que não existe é produzido ativamente como não existente, como uma alternativa não crível” 

(p. 28-29), logo, deve ser descartado enquanto alternativa à realidade hegemônica do mundo.  

Como consequência disso, observar a realidade através de uma Sociologia das 

Emergências, (SANTOS, 2004), que consiste em substituir o vazio do futuro segundo o tempo 

linear por um futuro de possibilidades plurais, concretas, simultaneamente utópicas e realistas, 

que se vão construindo no presente mediante atividades de cuidado. Ou ainda, visualizarmos 

um futuro produtor de experiências possíveis mesmo que as que “não estão dadas porque não 

existem alternativas para isso, mas são possíveis e já existem como emergência” (SANTOS, 

2007, p. 38).  

Faz-se necessário, também, relacionar o conhecimento com práticas organizacionais e 

com as representações sociais, pois o “conhecimento é o resultado de práticas organizadas 

social e culturalmente que mobilizam diferentes recursos materiais e intelectuais 

contextualizados, forjando representações sociais” (BORGES; PINHO & SANTOS, 2009).  

Então, eram necessárias observações que almejassem observar a realidade dessa 

população, para, assim, vislumbrar a construção do diálogo/tradução entre a medicina oficial e 

a medicina tradicional dessa comunidade. 
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A observação começou pela casa da Moradora E e do Interlocutor A, pescadora e 

barqueira. Ela não sabe bem o período em que mora na residência, mas estima que sejam dez 

anos. O terreno é de sua posse, porém, além de sua casa, nele também está localizada a casa 

de sua filha. A casa possui quatro cômodos, sendo dois quartos, uma cozinha-sala e um 

banheiro. Objetos da alta modernidade se misturam com situações que reforçam a sua 

tradicionalidade e essa característica vai ser percebida em todas as famílias em que se fizemos 

observações. Agulhas e malheiros para tecer as redes e tarrafas, bóias de flutuação, remos no 

mesmo espaço onde se localizam a TV, o telefone celular, aparelho de DVD, aparelho de 

som, etc. Sim, tudo isso torna possível, pois como já ressaltado anteriormente, modernidade e 

tradição não se negam, não se anulam, mas convivem, coabitam, coadunam uma com a outra. 

O todo, na concepção de Cuche (1990), seria habitado tanto por modernidades quanto por 

tradições.  

Os discursos, permeados pelo cotidiano, rogam suas características tradicionais, 

porém, erro nosso em afirmar que por se tratarem de “povos tradicionais”, somente o 

tradicional é o que constrói suas identificações (HALL, 2005). Para tal, utilizam das 

“conseqüências da modernidade” (GIDDENS, 1991) como forma de divulgação, de 

fortalecimento desse processo identificador e aliados à linguagem (LÉVI-STRAUSS, 1970), 

acabam por ter um papel fundamental naquilo que Giddens (1999) considera como 

“reencenação das práticas sociais”. Práticas sociais essas que tem relação com o ambiente 

onde são praticadas.  

Sax (2001 apud Santos-Fita & Costa Neto, 2007) afirma que  

 

Os seres humanos possuem uma conexão emocional inata (portanto, 
genética) com as demais espécies da Terra (Wilson, 1989). Esta ligação 

emotiva varia da atração à aversão, da admiração à indiferença. A 

interdependência da espécie humana com os demais elementos bióticos da 

Natureza tem sido explicada pela hipótese da biofilia, segundo a qual o 
homem teve 99% de sua história evolutiva intimamente envolvida com 

outros seres vivos, tendo desenvolvido um significativo sistema 

informacional acerca das espécies e do ambiente, que se traduz nos saberes, 
crenças e práticas culturais relacionados com a fauna de cada lugar. Desse 

modo, as atitudes do homem direcionadas aos animais evoluíram bem antes 

das primeiras tentativas de representá-los tanto nas artes e na história quanto 
nas ciências.  

 

Sabendo disso, pedimos informações sobre a relação da família com os bichos.  

Como já dito, a família tem como atividade principal a pesca, porém, disse a Moradora 

E, “a gente compra os peixes na maioria das vezes, porque nem sempre dá”. Ela acredita que 
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essa escassez ocorre pelo fato de “o povo não saber usar o mar”. O peixe a muito deixou de 

ser o prato principal na alimentação da família. Ele agora divide espaço com aves e carnes 

vermelhas, quase sempre compradas na feira. Ainda assim, comem o mais natural possível.  

Um fato que nos foi curioso, fazendo-nos concordar, através da prática, com Evans-

Pritichard (2005) e a sua afirmação de que “o antropólogo deve seguir o que encontra na 

sociedade que escolheu estudar [...] Eu não tinha interesse por bruxaria quando fui para o país 

zande” (p. 244-245), foram as “outras utilidades” dos bichos que nos fizeram repensar e 

abranger a categoria saúde-doença para qualidade de vida.  

Em meio a esse diálogo sobre os animais, alimentação, saúde, etc., um sabiá (Turdus 

rufiventris) cantou e nos tirou a atenção. No primeiro assobio olhamos para cima e o vimos 

numa jaula. A Moradora E olhou e prontamente disse: “Ah, o sabiá! Ele é lindo, né? Eu crio 

porque adoro o canto. Faz bem pra alma e acalma os nervos!”. Aí percebemos que a categoria 

saúde-doença deveria sair do campo estritamente medicinal e ir para o campo sociocultural, 

pois é inegável a afirmação de que doença não envolve somente sintomatologia e biologia, 

mas, também, social, cultural e psicológico.  

A partir disso começamos a lhe perguntar quais os outros animais a família possuía. 

“Eu crio galinha e pato pra comer. Eles ficam ali no quintal, lá no fundo, porque o cachorro 

pode ir lá e matar eles”. O cachorro, disse a Moradora E, serve para proteger a residência. 

A conversa durou cerca de trinta minutos e trouxe à luz várias outras ideias que, por 

mais cético ou desencantado que fôssemos, segregando ou duvidando das experiências locais, 

tornaram a pesquisa muito mais interessante. O questionamento de Evans-Pritchard (2005, p. 

249) traduz esse sentimento: “porque alguém lhe iria mentir se há confiança recíproca?”.  

Na segunda residência, a Moradora F nos recebeu e foi responsável pelas informações 

que foram dadas sobre seu contexto familiar. Ela é marisqueira e costureira, além de ser a 

responsável pelo cuidado com a casa. Sua família reside nessa casa há cinco anos. Seu esposo 

é pescador. Moram ainda na casa seus quatro filhos. A casa possui cinco cômodos: sala, 

cozinha, banheiro e dois quartos. Ressalta-se a função de dormitório que a sala possui. Eles 

possuem os objetos básicos de uma família urbana, mas como já dito, coabitando com seus 

instrumentos que os caracterizam como tradicionais.  

Quando “puxamos a conversa” sobre o uso dos animais, ela logo disse “não crio bicho 

por causa dos vizinhos, porque pode incomodar”. “A gente só tem contato com eles (os 

bichos) na comida. Quando o marido vai pescar a gente come peixe. Quando não vai, a gente 

come frango e carne”, dizia ela. Ela ainda afirmou que eles não se preocupam em comer 
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somente coisas que “dizem ser boas pra saúde”, pois “custam caro”. “Essas coisas custam 

muito caro e quase nunca a gente tem dinheiro pra comprar. Quando não tem, a gente come 

aquelas conservas”. Esse diálogo durou pouco mais de dez minutos, haja vista que o marido 

da Moradora F queria que ela fosse ao mercado comprar colorau
19

.  

Após isso, nos deslocamos à residência da Moradora G e do Morador H, esposa e 

esposo. A casa possui seis cômodos, divididos em três quartos, sala, cozinha e banheiro. 

Novamente, a sala cumpre papel de dormitório. Moram, além do casal, mais uma filha, um 

filho e quatro netos. Eles residem nessa por quatro anos. A primeira informação que o 

Morador H me forneceu foi a de que eles são de São Caetano de Odivelas, município a Oeste, 

vizinho de Curuçá, porém, por problemas financeiros, resolveram “tentar a vida” em Curuçá.  

A família tem como principal atividade econômica a pesca, fazendo com que se 

alimente quase que exclusivamente de peixes “trazidos pelos meninos (pelo esposo e pelo 

filho)”, disse a Moradora G. O Morador H afirmou que “a médica do postinho disse que 

comer peixe faz bem pra saúde”.  

Quando perguntados sobre a presença de animais, afirmara que tem um papagaio 

(Amazona aestiva) e um gato (Felis Catus), que são animais fáceis de criar, pois, a partir da 

afirmação da Moradora G, ela não tem tempo disponível. Dizia ela, gesticulando de forma 

contínua: “Mal tenho tempo pra cuidar do meu marido, imagina cuidar de bicho. Bicho dá 

trabalho! Eu tenho esse papagaio porque gosto quando ele fala. O gato veio pra cá e não saiu 

mais. Graças a Deus que não precisam de paparicos”.  

E assim se encerrou mais uma manhã de observações.  

O período da tarde foi destinado à análise dos dados coletados, procedimento esse, 

tido por Malinowski (1976), como essencial para a pesquisa de campo. Também é um 

momento onde o pesquisador pode refletir sobre a metodologia, repensar os passos a serem 

dados, etc.  

No dia seguinte continuamos as visitações, nessa que seria a última manhã in locu. Tal 

empreitada fora facilitada pela companhia da ACS A, que no dia anterior não nos pode 

acompanhar. Reitera-se a importância do interlocutor no sentido de ser a nossa “experiência 

próxima” perante a comunidade.  

                                                

19
 Colorau ou colorífico é o nome genérico dado a certos condimentos ou especiarias de cor 

avermelhada de origem vegetal, usados para modificar a cor, textura e sabor de outros alimentos. 

Refere-se a sementes dessecadas e trituradas do urucu, usualmente misturadas a milho ou outras 

sementes. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especiaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urucu_(planta)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
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Fomos à casa da Moradora I, vendedora autônoma de produtos em catálogos. Ela mora 

com seu filho e seu neto nessa residência já tem seis anos. A casa possui cinco cômodos: sala, 

cozinha, banheiro e dois quartos. Uma característica peculiar a essa família é que pelo fato de 

não ter alguém que “viva da pesca”, os objetos da alta modernidade não dividem espaço com 

os instrumentos de pesca, mas reinam sozinhos, distribuídos pelos cômodos.  

Tal fato é observado no que concerne à alimentação. A Moradora I diz que se alimenta 

quase sempre de frango e carne, tanto bovina quanto suína. Frutas? Poucas. Saladas? Quase 

nunca. Porém, transparece o desejo de “comer mais peixe”, se tivesse mais condições. “Os 

peixes estão caros”, disse.  

Quando perguntada sobre o uso dos animais e a possibilidade de se ter uma vida mais 

saudável, ela, demonstrando certa consciência, disse que “tenta viver bem mesmo sem muitos 

animais” e que a qualidade de vida é “estar bem com a vida”. Entretanto, ela cria um porco 

(Sus scrofa) que ganhou de presente de uma cliente, mas está aguardando a “engorda pra 

abater o bicho”.  

A partir dessa afirmação sobre qualidade de vida, indagamos sobre o que ela acha que 

proporciona esse bem-estar. Dessa vez ela se retraiu por alguns segundos antes de responder, 

pensamos que buscando alguma resposta para uma pergunta inesperada, mas respondeu 

dizendo que essa qualidade de vida é obtida em atividades que fazem com que ela se sinta 

bem, como por exemplo: ver novela, ouvir música, viajar, brincar com o neto, não deixar 

faltar nada em casa, etc. Percebemos que apesar de não ter tido em nenhum momento um 

discurso que transparecesse a tradição local, da pesca, de ribeirinhos, ela considera seus bens 

da modernidade como qualidade de vida. 

Após essa última pergunta, nos sentimos receosos em continuar com qualquer tipo de 

indagação a essa moradora, pois foi percebido o desconforto mútuo. Talvez já devêssemos 

esperar por isso, haja vista que a ACS alertara para a “vida discreta” da “senhora mal-

humorada” que mora nessa casa. Sentimos algo parecido com a angústia de Evans-Pritchard 

(2008) e a sua “nuerose” (p. 19).  

A próxima residência visitada foi a da Moradora J, que reside há três meses. Ela mora 

com o esposo e com o filho. A casa possui um quarto, banheiro, cozinha e sala. O seu marido 

é pescador e é através dele que “o peixe vem pra mesa”. “Quando ele não pesca, a gente come 

carne e frango”, ressalta.  
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Ela afirma que não se preocupam muito com a alimentação. O fato de ela trabalhar 

como doméstica e se alimentar na casa dos seus patrões com comidas condimentadas, 

enlatadas, etc. faz com que, consequentemente, transfira esse costume para sua família.  

Perguntamos, então, se ela achava que essa comida industrializada trazia benefícios de 

saúde à família em relação ao consumo de comidas mais “naturais”, como peixes, frangos, 

hortaliças. Ela disse que “a gente tenta manter uma alimentação pelo menos boa”. Por fim 

afirmou que “pra estar bem a gente tem é que ter o que comer”.  

Nesse aspecto utilizamos a afirmação de Schaden (1974) que mesmo demonstrando o 

processo de aculturação como fato na cultura Guarani, sua análise poderá embasar a situação 

da família dessa moradora. Ele afirma que “nos setores da cultura material, os mais 

permeáveis a infiltração de elementos estranhos, a aceitação de objetos de origem industrial se 

processa paralela à perda de técnicas tradicionais” (p. 29). O autor defende a ideia de que as 

sociedades tradicionais aceitaram a “industrialização” cabocla trocando alguns de seus 

costumes pela praticidade de fora. É a praticidade de que tanto nos falou Marvin Harris 

(1978).  

Antes de terminar a observação, perguntamos sobre a relação da família com animais e 

a Moradora J foi contundente na resposta: “Não gosto de bicho, não! Eu nem tenho tempo e 

nem meu marido tem de criar animal”.  

Percebeu-se com base nisso que nas famílias observadas existe toda uma construção 

do que seja a qualidade de vida. Observou-se que existe uma mescla entre o sentido oficial e 

um sentido local dessa.  

Faz-se importante ressaltar uma característica peculiar da área que é o fato de os 

quintais terem o mangue como delimitação, logo, causando uma relação perceptível dessas 

famílias com a biodiversidade marítima.  

As estruturas das casas são formadas, em média, por quatro cômodos (dois quartos, 

uma sala, uma cozinha e um banheiro) além do quintal. Das cinco famílias visitadas, apenas 

uma possuía casa construída em alvenaria (associação de pedras que, ligadas por argamassa, 

formam uma construção) e as outras quatro tinham casa construídas em madeira. Todas 

tinham quintais arborizados, porém, apenas três famílias criam animais.  

A presença dos animais é tratada com mais seriedade, pelo fato de exigirem cuidados 

além daqueles proporcionados às plantas e isso se torna perceptível nas falas relacionadas ao 

pequeno número de “bichos” nos quintais. Em uma das casas onde não se possuía nenhum 

animal, vale reiterar o argumento de que não se cria para “não incomodar os vizinhos”, logo, 
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notemos que o fato de querer criar animais não é o suficiente para tê-los, mas se deve, 

também, possuir uma estrutura básica para tal.  

 

 

Figura 16: Galinhas e cachorro no quintal de uma residência em São João do Abade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2010. 

 

Figura 17: Quintal de uma residência em São João do Abade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2010. 
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Figura 18: Quintal de uma residência, em São João do Abade. Ao fundo, um cachorro e uma criança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2010. 

 

Consideramos analisar mais uma característica dessas casas, que são as cercas. Para 

Bauman (2007) as cercas têm dois lados. Elas dividem em “dentro” e “fora” um espaço que 

seria uniforme. Desta forma, as cidades, originalmente construídas para fornecer proteção a 

todos os seus habitantes, hoje se associam com mais frequência ao perigo do que à segurança. 

Em uma sociedade onde a individualidade é o que rege nossas relações, o medo de encarar o 

outro nos faz diminuir a solidariedade orgânica. 

DaMatta (2009) afirma que  

Entre nós, a casa murada, com estátuas de leões nos seus limiares e 
cachorros ferozes nos seus quintais, defendia-se da rua. Nos Estados Unidos, 

prossegue Alceu Amoroso Lima: "A vida em comunidade precede à vida de 

intimidade. O geral, nesse terreno, antecipa-se ao particular. O público ao 
privado. Não há homem público (...) que não tenha a sua altura, os seus 

ordenados ou rendimentos e até mesmo a sua dieta posta em pratos limpos. 

Não há barreiras entre a sala de visitas, a sala de jantar e até mesmo os 

quartos. Tudo é público". 
 

Porém, na comunidade observada notamos que as cercas não desintegram as relações, mas 

evitam conflitos, caso, por exemplo, um “bicho” adentre o terreno vizinho e seja morto, ou, 

até mesmo, o trânsito de crianças que podem realizar “travessuras” no “outro lado”.  
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Figura 19: Ilustração da dinâmica das cercas nos quintais. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2011. 

 

Um fato ilustrativo disso é o que identificamos como “empréstimo de patos”, que 

consiste em emprestar o pato quando alguém precisa e quando puder devolver, o faz, porém, 

com certa obrigação. Isso causou estranheza e fascínio, logo, pensou-se em discutir sobre tal 

“achado”. Pensar tal ato como uma prática dadivosa nos remete a Mauss (1974), onde “a 

dádiva produz a aliança” (LANNA, 2000, p. 175), e consequentemente, o ato de dar, receber e 

retribuir é obrigatório, criando um vínculo eterno entre seus participantes. 

Talvez o “empréstimo de patos” não tenha a grandiosidade de um “fato social total” 

maussiano, onde para Lanna (2000, p. 175), esse é  

tanto as alianças matrimoniais como as políticas (trocas entre chefes ou 
diferentes camadas sociais), religiosas (como nos sacrifícios, entendidos 

como um modo de relacionamento com os deuses), econômicas, jurídicas e 

diplomáticas (incluindo-se aqui as relações pessoais de hospitalidade). 

Entretanto, o caráter econômico e social dessa troca é deveras perceptível, pois em situações 

de escassez, por exemplo, o crédito de pato para com algum vizinho poderá lhe valer, na falta 

de alguma verdura, fruta, etc., esse produto que está em falta, ou seja, não somente um outro 

pato irá pagar a dívida, mas qualquer produto ou bem que sane alguma demanda do momento. 

Retornando ao uso dos animais, as famílias categorizam os animais da seguinte forma: 

 

Tabela 4: Animais encontrados e suas utilidades. 

Bichos domésticos  Nome científico  Utilidade  

Cachorro  Canis familiaris  Proteção simbólica, 

segurança patrimonial  

Galinha  Gallus gallus domesticus  Alimentação, estética, 

contemplação 
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Gato doméstico  Felis Catus  Estética, proteção 

simbólica  

Papagaio-Verdadeiro  Amazona aestiva  Estética, proteção 

simbólica, contemplação 

Pato  Anas platyrhynchos  Alimentação  

Porco  Sus scrofa  Alimentação  

Sabiá  Turdus rufiventris  Estética, proteção 

simbólica, contemplação 

Fonte: CHÊNE NETO, 2011. 

 

Para as famílias observadas, o uso de animais proporciona o acesso e/ou manutenção 

da qualidade de vida, porém, nem sempre relativo ao conceito oficial dessa. Vale ressaltar que 

apesar de termos o conceito oficial da qualidade de vida, levamos em consideração, aqui, o 

que eles entendem por qualidade de vida.  

Apesar de Furtado (2006, p. 162) nos dizer que a pesca é “um dos significativos 

setores produtivos da economia regional e do país, cuja vida material e social transita entre a 

terra e a água, a terra e a floresta, entre a terra e o mar", logo, nos detivemos na relação dessas 

famílias com os bichos criados nos quintais, pois essa relação acaba tendo um caráter mais 

íntimo do que a relação com os peixes, que, nesse contexto, acaba sendo mais comercial.  

A partir da noção de “habitus”, onde Bourdieu (2008, p. 21-22, grifo do autor), afirma 

que “o habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas 

e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto de 

escolhas de pessoas, de bens, de práticas”, percebemos, nos discursos dos indivíduos dessa 

sociedade, certa "ode ao moderno", porém, sem se deixar fugir das tradições. 

Longe de construir juízos de valor desnecessários. Antes de não considera-los, mais, 

como população tradicional em virtude da presença de bens da modernidade, devemos atentar 

para o pensar a diversidade através da diversidade.  

Pensar a diversidade pela diversidade deve ser um dos caminhos principais em busca 

da reinvenção da emancipação social, onde se faça visível  

 

a constituição de uma cidadania planetária em sintonia com as lutas em favor 

da reinvenção da emancipação social pelo estabelecimento de uma outra 

globalização, globalização esta contra-hegemônica, alternativa aos atuais 

processos excludentes, inclusive, com relação aos direitos humanos, entre os 
quais os decorrentes da existência do Estado-nação (GERMANO, 2007, p. 

11). 

 

Visto que lógicas outras estão a emergir cotidianamente e influenciam, de fato, nossa 

dinâmica social. A solidariedade, na perspectiva de Santos (2007), está relacionada à 
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reinvenção da emancipação social e motivada pela esperança de “que um outro mundo é 

possível” (p. 38). 

As famílias consideram que para ter uma boa vida, deve-se haver o acesso aos bens 

básicos, como TV, geladeira, DVD, fogão, etc., além de alimentação necessária, agora não 

mais, somente, à sobrevivência. Nesse contexto, as tradições, atualmente, vêm para legitimar 

as identidades, onde acabam servindo de resistência à globalização, ou seja, "queremos o 

moderno, mas somos tradicionais".  

Pensou-se aqui o “tradicional” a partir da perspectiva de Maria de Conceição Almeida 

(2010), onde a tradição resiste à tentativa de sua domesticação pela Ciência. A autora 

considera que a consolidação das ciências modernas foi possível ao custo de reduções e 

assimilações, onde se negaram outras formas de representação do mundo. Almeida ainda 

distingue os “saberes da tradição” do “senso comum”, onde o primeiro arquiteta 

compreensões sustentadas em métodos sistemáticos e experienciados de maneira controlada, 

de modo a se encontrar uma constante, se não, preza pela reformulação. Nisso, os saberes da 

tradição constituem, então, “uma ciência, mas uma ciência que, mesmo operando por meio 

das universais aptidões para conhecer, expressa contextos, narrativas e métodos distintos” 

(ALMEIDA, 2010, p. 67).  

O senso comum, visto como uma “experiência imediata, o conhecimento vulgar; as 

opiniões” (SILVA, 2011), enxerga o conhecimento tradicional como “um tesouro no sentido 

literal da palavra”. Como “um conjunto acabado que se deve preservar, um acervo fechado 

transmitido por antepassados e a que não vem ao caso acrescentar nada”. (CARNEIRO DA 

CUNHA, 2007, p. 78). Mas pensar o senso comum como um estágio atrasado, vulgar, é 

desconhecer que tal forma de enxergar o mundo está presente ativamente em todos os seres 

humanos em todas as culturas. 

Retomando as características da localidade pesquisada, a alimentação de seus 

moradores tem o peixe como prato predominante, porém, está perdendo seu espaço no 

cotidiano (estão se alimentando de industrializados), onde os preços altos desses e o mau-uso 

dos recursos naturais têm certa influência. Aliada a isso temos a indústria, onde essa acaba por 

incentivar o consumo de alimentos industrializados, criando necessidades e destruindo a 

diversidade. Entretanto, essas famílias acreditam que o fato de se alimentarem de peixes e 

mariscos proporciona qualidade de vida.  

Ainda, há relação da casa com o mangue, sendo ele, muitas vezes, considerado como 

extensão dos quintais. Uma forma de utilidade bastante vista foi como "estacionamento de 
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embarcações", onde os pescadores partem de seus quintais rumo ao mar, para pescar, e 

retornam de lá, deixando suas embarcações nesse local. Percebemos a existência de cercas 

entre os quintais e o mangue, porém, servindo apenas para controlar o trânsito de animais e 

das crianças.  

Notamos, então, que o cotidiano dessas famílias tem características notáveis da 

tradição pesqueira, porém, eles não se abstêm da possibilidade de poder adquirir, como disse a 

então candidata à presidência da República, Dilma Roussef, no seu último debate exibido pela 

Rede Globo, no dia 28/10/10, "os bens materiais da civilização", a fim de galgarem a uma 

qualidade de vida. 

 4.2 Os profissionais da saúde e os saberes da tradição 

 Realizar entrevistas com fins de pesquisa científica é uma das atividades mais temidas 

pelos pesquisadores, pois, de acordo com Haguette (1997, p.86), a entrevista é um “processo 

de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. Muito mais do que uma simples 

relação entre duas pessoas, a pesquisa científica ao longo do tempo passou a considerar “o 

outro”, o entrevistado, que passou de informante para interlocutor, como parceiro e com isso 

não só o processo de pesquisa passa a lidar com outras interpretações dos 
fenômenos estudados, quanto se abre para refletir sobre as relações de poder 

entre pesquisador e interlocutor ou colaborador e sobre o sentido e a 

utilidade da investigação para ambos (SCHMIDT, 2008, p. 396). 

 Diante disso, há necessidade de uma das etapas mais importantes da pesquisa: a 

preparação da entrevista. Ela exige tempo e alguns cuidados, dos quais se destacam: o 

planejamento da entrevista, que deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do 

entrevistado, que deve ser alguém que tenha familiaridade com o tema pesquisado; a 

oportunidade da entrevista, ou seja, a disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista 

que deverá ser marcada com antecedência para que o pesquisador se assegure de que será 

recebido; as condições favoráveis que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas 

confidências e de sua identidade e, por fim, a preparação específica que consiste em organizar 

o roteiro ou formulário com as questões importantes (LAKATOS & MARCONI, 1996). 

 Dentre os diversos tipos de entrevistas existentes, ao realizá-las nessa pesquisa, 

utilizamos as “entrevistas semi-estruturadas” que 

 

combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir 

um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 
contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador 

deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão 
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para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 

questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 

entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades 
com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar 

o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o 

tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados (BONI & 

QUARESMA, 2005, p. 75). 
 

 A dificuldade encontrada teve seu foco maior na própria limitação no que diz respeito 

à escassez de recursos financeiros e o dispêndio de tempo. Já pela parte dos entrevistados, em 

sua maioria, houve a insegurança em relação ao seu anonimato e por causa disso eles acabam 

por reter informações importantes. 

 Nos períodos correspondentes aos dias 15 e 16/06/2010 e 27 a 29/01/2014 realizamos 

visitas ao campo objetivando coletar informações dos profissionais da saúde, de todos os 

níveis de formação. A etapa realizada em junho/2010 diz respeitava à continuação do segundo 

projeto de PIBIC no MPEG. Era preciso agregar aos discursos populares as falas da medicina 

oficial.  

 Figura 20: Unidade de Saúda da Família Abade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHÊNE NETO, 2014. 

 

Ressalta-se que nesses dias encontramos poucas pessoas na Unidade de Saúde da 

Família Abade, haja vista o período de jogos da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, 

onde a seleção brasileira jogaria no dia seguinte, ou seja, as pessoas estavam em suas casas se 

preparando para mais um desafio da seleção brasileira. 

Gastaldo (2010) afirma que  

 

Uma vez, a cada quatro anos, o Brasil é um país quieto e vazio. As ruas das 

cidades, grandes e pequenas, calam seus muitos decibéis de buzinas e 

motores, os pedestres apressados desaparecem. Portas metálicas fecham as 

entradas de lojas e bancos. Apenas alguns ônibus, cumprindo sua obrigação, 
percorrem seus itinerários em vão. Andando pelas ruas desertas, ouve-se o 
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vento do inverno tropical soprar folhetos de propaganda, decorados com 

bolas de futebol e bandeiras brasileiras, anunciando as ofertas de ocasião. 

Olhando para o alto, as fachadas desertas dos edifícios de apartamentos 
exibem para ninguém sua decoração feita de bandeiras nacionais e grandes 

faixas de pano verde e amarelo tocadas pelo vento indiferente.  

 

Por isso as visitas se concentraram nesse dia, pela parte da manhã e início da tarde.  

Elaboramos um roteiro de perguntas a seguir, a fim de não nos perdemos acerca do 

que perguntar:  

1- As práticas de saúde popular;  

2- Como se relaciona com elas (acredita);  

3- Indica aos pacientes o seu uso;  

4- Relação médico x paciente;  

5- Percebe em suas visitas o uso desse conhecimento.  

No período matutino entrevistamos o Enfermeiro de Saúde da Família Enfermeiro A. 

Ele afirma sempre fazer uso de mel com limão (Citrus Aurantifolia) para tosse. Utiliza, 

também, o chá de canela (Cinnamomum zeylanicum), mas esse, quando muito utilizado, 

aumenta a pressão arterial. Ele não questiona o conhecimento empírico da comunidade, 

somente aqueles “absurdos” que prejudicam a saúde, mas, em suma, acaba preferindo tratar o 

paciente pela alopatia, mas não recriminando o tradicional. Quando questionado sobre a 

relação médico e paciente, o mesmo disse que o médico da sua Equipe pensa da mesma 

forma, ou seja, considera o empírico, mas quase sempre recorre à alopatia.  

A ACS B, que trabalha na micro-área do bairro Rodoviário, comenta sobre o uso do 

chá de Atroveran (Centella asiática), chá de Anador (Alternanthera tenella), ambos 

analgésicos, o elixir paregórico (Piper callosum Ruiz & Pav.) para diarréia e o chá de pariri 

(Geotrygon montana) para “limpar o sangue”.  

Já à tarde conversamos com a Enfermeira B. Ela disse que ao realizar seus 

atendimentos procura observar o paciente em sua totalidade, ou seja, a realidade familiar e 

social, o seu convívio, para ajudar a entender certos problemas, mas criticou as políticas 

públicas que não proporcionam infraestrutura para que a Estratégia Saúde da Família cumpra 

melhor seu papel.  

Quando perguntada sobre o uso da medicina popular, mais especificamente, ela 

relatou o uso do ungüento (pomada) para tratar a próstata. Afirmou que as plantas “mais 

utilizadas são as de tratamento para o estômago”. Ela também afirmou que o médico “é bem 
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flexível” quanto ao uso do tradicional, mas fez duras críticas à visão curativa que a maioria 

das pessoas tem da medicina.  

No decorrer da conversa ela foi falando mais de sua vida pessoal e comentou sua 

criação em um ambiente onde o saber popular era utilizado, ressaltando que sua família é 

católica praticante. Sua mãe costuma tratar problemas “corriqueiros” sempre utilizando “chá 

disso, chá daquilo... e eu acabo por fazer uso desse costume até hoje, apesar de minha 

formação de enfermeira” disse ela. Utilizando, logo, de categorias levistraussianas, o 

“pensamento selvagem” e o “pensamento científico” (LÉVI-STRAUSS, 1970) caminham 

paralelamente. Eles não se negam. 

 O outro momento destinado aos discursos da medicina oficial aconteceu entre os dias 

27 e 29/01/2014. O primeiro dia (27/01) foi destinado à tentativa de obter a autorização para 

realizar as entrevistas na Unidade de Saúde da Família (USF) Abade, em Curuçá. Para tal, 

tivemos de ir à Secretaria Municipal de Saúde, porém, em virtude de todos os processos e 

trâmites burocráticos, não foi possível obter tal solicitação, pois a pessoa responsável (Gestora 

A) por questões referentes às pesquisas científicas, etc., não se encontrava, pois estava 

participando de um curso no Município de Castanhal. 

 No dia seguinte retornamos à Secretaria de Saúde a fim de obter a autorização para 

realizar entrevistas na USF Abade. Chegando lá fomos informados de que a responsável não 

iria no período matutino, nem o Secretário de Saúde, porém, foi-nos apresentada a Gestora B, 

responsável pela Central de Regulação, Controle e Avaliação do Município, que era quem 

estava respondendo pela Secretaria no momento. A mesma informou o motivo de aqueles não 

estarem na Secretaria, entretanto, disponibilizou-se a auxiliar no que precisássemos naquele 

momento. Também se comprometeu em contatar o Secretário e a Gestora A para verificar a 

disponibilidade desses nesse dia, solicitando, então, que retornássemos no período vespertino 

a fim de nos dar posição acerca de nossos pedidos. 

 Tal situação nos leva a refletir acerca da relação entre ciência e burocracia, onde o 

clamor de Santos (2013)
20

 exemplifica tal mal-estar: 

 

O aumento da burocracia nos sectores do ensino superior e da investigação 

tutelados pelo Estado é verdadeiramente surpreendente e está a consumir um 

tempo precioso aos professores e investigadores, que o deveriam utilizar a 

                                                
20

 Filipe Duarte Santos aborda no artigo “A burocracia prejudica a ciência”, vinculado ao portal 
português “Público” (http://www.publico.pt/), os efeitos da burocracia na produção científica de 

Portugal. Disponível em: <http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/a-burocracia-prejudica-a-ciencia-

1616804>. Acesso em 10 FEV 2014. 

http://www.publico.pt/
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/a-burocracia-prejudica-a-ciencia-1616804
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/a-burocracia-prejudica-a-ciencia-1616804
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fazer aquilo que sabem fazer, ou seja, ensinar e investigar, e a procurar 

fontes alternativas de financiamento. 

 

Logo, a atividade científica vai além do simples ato de pesquisar. Nós, enquanto 

pesquisadores, precisamos aprender a lidar com as instituições burocráticas que permeiam 

nossas pesquisas. 

Como solicitado pela Gestora B, retornamos à Secretaria no período da tarde para 

obter as informações que ficaram de ser repassadas. Ela afirmou que a Gestora A chegaria em 

instantes, porém, o Secretário de Saúde só estaria disponível para conversa no dia seguinte, 

pela parte da manhã. Quando a Gestora A chegou, a Gestora B sugeriu que elas nos 

acompanhassem à USF Abade a fim de nos apresentar à Enfermeira Coordenadora da 

Unidade. 

  Chegando à USF, conforme o combinado, ambas nos apresentaram à Enfermeira C, 

coordenadora da referida Unidade, para que, assim, começássemos as entrevistas, entretanto, 

bem mais do que somente nos apresentar à Enfermeira, elas resolveram acompanhar a 

entrevista, o que causou certo desconforto, pois, além de sermos observados pelo próprio 

interlocutor, ainda tinham as duas enfermeiras a nos olhar.  

Situação semelhante foi evidenciada por Brumana (2011), na sua obra O sonho Dogon 

– nas origens da etnologia francesa
21

, quando analisou a obra de Michel Leiris, A África 

Fantasma
22

. Leiris tinha um informante, quando realizava sua pesquisa na Missão Dakar-

Djibuti
23

, chamado Abba Jerôme. 

 

Abba Jerôme conseguiu essa autorização, o que não foi difícil, já que os 

agentes zar competiam entre si para servir os franceses (e para se servirem 
deles). Mas sua participação não acabou aí; muito pelo contrário, estava 

                                                
21

 “O sonho Dogon – nas origens da etnologia francesa” trata de uma reflexão sobre a origem da 

etnografia francesa em meados dos anos 1930, durante a missão colonial Dakar-Djibuti, na África. Seu 
autor se propõe a discutir o trabalho de campo realizado por essa primeira geração de etnógrafos 

franceses nas regiões africanas de Sanga e de Gondar, notadamente a partir dos trabalhos de Marcel 

Griaule e Michel Leiris. 

 
22

 O livro é a publicação do diário pessoal que Michel Leiris manteve ao longo da Missão Etnográfica 

e Lingüística Dakar-Djibuti, da qual fez parte como secretário-arquivista. Leiris expõe as entranhas e 
as distâncias grandiosas do projeto colonial, mas tudo com um olhar personalizado, na pele de um 

pesquisador que vê as teorias aprendidas na Europa explodirem em imperfeições frente à realidade. 

 
23

 O Instituto de Etnologia da Universidade de Paris e o Museu Nacional de História Natural 

organizaram a Missão Dakar-Djibouti a fim de coletar objetos para as coleções etnográficas, além de 

obter imagens e informações lingüísticas, botânicas e etnográficas. A Missão percorreu o território 

Dogon (atual República do Mali) e Gondar (Etiópia), tendo início em 19/05/1931, com saída de 

Bordeaux (França), e fim, em Marselha (França), em 17/02/1933. 
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apenas começando. Praticamente em nenhum momento Leiris esteve a sós 

com quem quer que fosse do grupo de possuídas dirigido pela “patrona dos 

zar”. As conversas entre ele e Malkam Ayyahou, Emawayish, Dinqé – uma 
subordinada de Malkam Ayyahou com quem Leiris trabalharia mais tarde -, 

o filho de Emawayish etc. nunca foram diálogos: sempre tiveram esse 

terceiro homem como uma ponte que tanto unia quanto separava. Por mais 

que seja injusta, não é de estranhar, portanto, a irritação que tantas vezes 
sentia diante de Abba Jerôme (BRUMANA, 2011, p. 133, grifo do autor). 

  

A entrevista teve início com a apresentação sobre o tema da pesquisa e os objetivos 

dela, dando um enfoque particular ao fato de que não era uma avaliação da Política de Saúde, 

ou mesmo do trabalho da equipe, mas sim um diagnóstico sobre a relação do Sistema de 

Saúde Oficial, nesse caso as USF, com os Sistemas de Saúde Alternativos, ou seja, o saber da 

população local. Esperava-se que ressaltando isso, a mesma se sentisse mais a vontade em 

responder a pergunta, apesar dos olhares vigiantes de suas superiores (as Gestoras A e B). A 

pergunta central foi “Sabendo da diversidade cultural presente em Curuçá, como é que tu lidas 

com essa questão no exercício da tua atividade profissional no que concerne ao uso dessas 

terapias tradicionais”? 

 A Enfermeira C afirma que está sempre buscando orientar as mães, sobre a 

quantidade, as formas de uso, etc., pois esse uso da medicina tradicional ocorre nas crianças, 

com certa frequência: 

Não digo que é errado porque a gente acaba comprando briga com a 

população. Eles acabam até sumindo daqui dizendo que eu disse que é 

errado tomar chá, mas sempre orientando antes de tomar um chá, procurar 
ajuda, principalmente no que diz respeito à criança com vômito e diarréia. 

Antes que a mãe vá lá no (sic) quintal e pegue uma erva pra (sic) fazer um 

chá, que procure ajuda pra (sic) hidratar essa criança, pois pensa que é só um 
episódio de diarréia... “Ah, só foi uma vez ou duas, ou só vomitou duas ou 

três vezes, eu vou dar um chá. Isso vai melhorar!”. Nem sempre isso 

acontece. Eu tô (sic) sempre buscando dar essa orientação a elas 
(ENFERMEIRA A). 
 

Para ela há a necessidade de se orientar essas pessoas, pois, em alguns casos, o conhecimento 

delas acaba fazendo mais mal do que bem. A fala abaixo reflete esse pensamento: 

Que a vozinha oriente, dê um chá. Nós: “olha vó, posso ir ao hospital, eu vou 

levar pro (sic) médico avaliar, pra (sic) enfermeira avaliar pra (sic) ver o que 

ta (sic) acontecendo. Aqui a minha luta grande são com os RN
24

 porque 

aquela história “não o bebê tá (sic) chorando muito porque o meu leite é 

fraco, eu vou dá um chazinho, uma erva, erva aqui, erva dali”. Então eu 

sempre estou desde o pré-natal orientando essas mães. Digo “seu bebê vai 
nascer, ele não vai precisar tomar chá de erva-doce, chá de alfazema, chá de 

hortelã”, ele precisa mamar. O que você precisa dar pro (sic) seu bebê é o 

seu peito que tá (sic) cheio de leite. Então, no teu leite ele tem tudo que 

                                                
24

 Recém-Nascidos. 
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necessita, mesmo que a vozinha diga assim: “Olha esse chazinho é bom. 

Resista! Não, ele precisa mamar ou se não quiser comprar briga com a 

vozinha diga que vai dar, mas não dá. Eu estou sempre orientando, mas é 
uma coisa assim que a gente não consegue vencer (ENFERMEIRA A). 

 

A fala dessa Enfermeira pode, inicialmente, nos fazer pensar no que Santos (2011) chama de 

“diálogo entre saberes”, ou “Ecologia de Saberes”, onde ao reconhecer a diversidade 

epistemológica do mundo, o pensamento pós-abissal
25

 deve tomar a forma de uma ecologia de 

saberes. Isso significa uma renúncia total a qualquer epistemologia geral. Nesse aspecto, 

reside sua principal diferença quanto ao modelo epistêmico soberano: “o reconhecimento de 

uma pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimento científico” (p. 54). 

 Entretanto, atentando-se para alguns aspectos da fala da Enfermeira, percebe-se o tom 

de superioridade dessa em relação ao conhecimento popular. Palavras como “resista” ou 

“vencer”, presentes em seu discurso, dão esse tom de que seu saber se contrapõe ao saber 

popular e ainda que tentasse fugir, ou não demonstrar seu real discurso, do pensamento 

abissal ao qual a medicina oficial está inserida, o descrédito, característico do pensamento 

abissal, ao “outro” conhecimento faz-se presente em sua fala. 

 Após a entrevista com a Enfermeira da USF, tivemos a oportunidade de entrevistar a 

Médica A, de origem cubana, que estava no Município através do Programa Mais Médicos
26

, 

do Governo Federal. A “conversa” com ela foi deveras agradável e estimulante, pois através 

de seu discurso pode-se, ainda, ter esperanças de que os conhecimentos “outros” possam, 

novamente, ser valorizados no cotidiano social. Esperanças de que o “epistemicídio”, tão 

falado por Boaventura Santos, chegue ao fim e ao invés disso, possa-se ter, enfim, uma 

Ecologia de Saberes. 

                                                
25

 O pensamento pós-abissal é o único pensamento capaz de superar o pensamento abissal, que é o 

pensamento característico da modernidade ocidental, ou seja, que consiste num sistema de distinções 

visíveis e invisíveis que dividem a realidade social em dois universos ontologicamente diferentes: o 

lado de cá da linha, correspondendo ao Norte imperial, colonial e neocolonial, e o lado de lá da linha 
corresponde ao Sul colonizado, silenciado e oprimido. O pensamento pós-abissal viria para construir 

um pensamento a partir do outro lado da linha, a partir de uma Epistemologia do Sul e confrontando o 

monoculturalismo do Norte com uma ecologia de saberes. 
 
26

 O Programa “Mais Médicos” faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários 

do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades 
de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. Com 

a convocação de médicos para atuar na atenção básica de municípios com maior vulnerabilidade social 

e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), o Governo Federal garantirá mais médicos para o 

Brasil e mais saúde para você. A iniciativa prevê também a expansão do número de vagas de medicina 
e de residência médica, além do aprimoramento da formação médica no Brasil (BRASIL. Ministério 

da Saúde. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-

programas/mais-medicos>. Acesso em 10 FEV 2014). 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/mais-medicos
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/mais-medicos


73 

 

 A pergunta feita para a Médica foi a mesma realizada para a Enfermeira: “Sabendo da 

diversidade cultural presente em Curuçá, como é que tu lidas com essa questão no exercício 

da tua atividade profissional no que concerne ao uso dessas terapias tradicionais”? Ela iniciou 

sua resposta comentando o uso dessas terapias tradicionais pela comunidade atendida pela 

USF Abade. Lá há o uso dos medicamentos oficiais (indústria farmacêutica), os médicos 

prescrevem tais tratamentos de forma que eles possuem posologia, ou seja, as pessoas tomam 

por um período pré-definido pelo médico. Em alguns casos, tem-se a necessidade de se 

suspender o uso das ervas medicinais. Entretanto, na maioria dos casos, existe a possibilidade 

de se manter as duas terapias, permitindo, assim, aquilo que Santos (2011) chama de 

“copresença entre os dois lados da linha”, que é a convivência igualitária entre as formas de 

pensamento presentes no Norte colonial e no Sul colonizado.  

 De acordo com a Médica, a medicina tradicional, em Cuba, está dentro da formação 

técnica do médico: 

Está dentro do que você vai estudar como acupuntura, estão as ervas, as 
massagens, tudo está dentro do sistema de estudos. São avaliados através de 

provas. Tem um centro que se pode aplicar esses conhecimentos. Nos 

centros de saúde onde as pessoas trabalham porque mais ou menos todas as 
pessoas possuem um diploma, uma capacitação como a acupuntura, uma 

parte como o tabaco para a diarréia, também se aplica nas consultas e os 

demais estão em um centro, onde estão os demais especialistas (MÉDICA 
A). 
 

Logo, tal afirmação nos leva a pensar acerca da formação médica em Cuba, onde Sader 

(2014) diz que são reconhecidos mundialmente “os extraordinários índices de saúde da 

população cubana – da mortalidade infantil à expectativa de vida ao nascer -, ainda mais pelo 

nível de desenvolvimento econômico do país, confirmam essa avaliação”. Essa formação permite 

uma visão holística do processo saúde-doença e, também, do ser humano enquanto parte da 

natureza.  

Daí percebe-se que para ser possível tal “visão unificada da natureza” 

(BASSALOBRE, 2007, p. 117) entre esses conhecimentos, a formação profissional, e porque 

não, humana, faz-se necessária. A ruptura com o pensamento abissal tem de ter origens nas 

mais remotas situações que vai além do simples fato de querer mudar. No caso das escolas de 

medicina em Cuba, a oportunidade de se pensar as outras formas de fazer saúde tem como 
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consequência direta o fato de a saúde desse país ser considerada uma das melhores medicinas 

do mundo
27

. 

 Em outra parte da entrevista a Médica demonstra sentimento de humildade em relação 

ao seu conhecimento quando afirma não possuir muitas informações acerca das plantas 

utilizadas pela comunidade: 

 

Eu, quando não conheço muito, e depende da doença, eu pergunto, por que 

as pessoas conhecem e se é conhecida ou se ela está tomando pela primeira 
vez. Agora se for um chá conhecido pelas pessoas, ela deve continuar 

tomando. As pessoas tiram um medicamento para tomar o chá e não pode 

ser, tem que tomar o medicamento e podem continuar tomando o chá (...) 
Geralmente o que recomendo é diminuir a dose do chá, que não tome muito, 

se a pessoa tem o costume você não pode tirar o hábito dela. Eu não posso 

falar “não pode tomar mais isso”, tenho que dizer que a pessoa não deve 
tomar essa quantidade, “que tome menos”, junto com seu medicamento mais 

tarde; o medicamento primeiro, depois combina o chá, em outro horário, 

porque assim eu tenho resultado; se eu disser pra tirar o chá ele não vai 

acreditar, pois não vai acreditar em mim haja vista que sou cubana e não sou 
ninguém para tirar seu hábito (MÉDICA A). 
 

Novamente, percebe-se em sua fala a “copresença” proposta por Santos (2011) como 

condição para um pensamento pós-abissal, onde esse 

parte do reconhecimento de que a exclusão social no seu sentido mais amplo 

toma diferentes formas conforme é determinada por uma linha abissal ou 

não-abissal, e que, enquanto a exclusão abissalmente definida persistir, não 
será possível qualquer alternativa pós-capitalista progressista (...) O 

reconhecimento da persistência do pensamento abissal é, assim, a conditio 

sine qua non para começar a pensar e a agir para além dele (SANTOS, 2011, 

p. 52, grifo do autor). 

 

Então, para que se avance ao pensamento pós-abissal, faz-se mister reconhecer a persistência 

do pensamento abissal. Tal reconhecimento é imprescindível para que se possa pensar e agir 

para além desse. Como afirma Santos (2011, p. 53), “o pensamento pós-abissal pode ser 

sumariado como um aprender com o Sul usando uma Epistemologia do Sul
28

”. Talvez a 

Médica A esteja pretendendo uma “nova medicina” a partir do cotidiano presente em Curuçá. 

Uma medicina feita em Curuçá para Curuçá. 

                                                
27

  WEISSHEIMER, M. Dez informações sobre a saúde e a medicina em Cuba. Disponível em: 

<http://revistaforum.com.br/blog/2013/08/dez-informacoes-sobre-a-saude-e-a-medicina-em-cuba/>. Acesso em: 10 FEV 
2014. 
 

 
28

 As Epistemologias do Sul, termo cunhado por Boaventura de Sousa Santos, pretendem ser uma via 

alternativa a um modelo epistemológico que esteve sempre a serviço dos interesses colonialistas e 

capitalistas. 

http://revistaforum.com.br/blog/2013/08/dez-informacoes-sobre-a-saude-e-a-medicina-em-cuba/
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 Então, chegado o último dia de pesquisa de campo, no dia 29/01/14, ainda restavam 

duas atividades: retornar à USF para entrevistar os Agentes Comunitários de Saúde e a 

Técnica de Enfermagem; e tentar encontrar, enfim, o Secretário de Saúde do Município. 

 Como já ressaltado anteriormente, a busca por interlocutores, de fato, não é uma das 

tarefas mais fáceis nas pesquisas em Ciências Sociais, pois muito além do ato de “entrevistar 

(pesquisador) – responder (informante)”, nesse momento, indivíduos com cosmologias e 

histórias de vida diferentes estão em diálogo, logo, conflitos, desconfianças, receios, etc., são 

inevitáveis. Em virtude disso, aproveitar efetivamente as oportunidades é uma importante 

estratégia na pesquisa. 

 Nesse dia, pela manhã, retornei à USF Abade, como combinado previamente, para 

continuar as entrevistas, dessa vez com os ACS‟s e Técnica de Enfermagem, porém, talvez 

pelo esquecimento da Coordenadora dessa USF de convidar os ACS para “conversar” 

conosco, somente um Agente estava na Unidade nesse dia, logo, a entrevista teve de ser 

realizada com esse e com a Técnica de Enfermagem.  

 A primeira entrevista desse dia foi realizada com a Técnica de Enfermagem A. A 

pergunta feita a ela foi a mesma realizada para a Enfermeira A e para a Médica A: “Sabendo 

da diversidade cultural presente em Curuçá, como é que tu lidas com essa questão no 

exercício da tua atividade profissional no que concerne ao uso dessas terapias tradicionais”? 

 A Técnica de Enfermagem estava visivelmente impaciente e desconfortável com a 

nossa presença e com a pergunta. Isso refletiu diretamente na forma como realizamos a 

entrevista. Não quisemos nos alongar em perguntas secundárias. Nosso diálogo se ateve 

somente a sua atividade profissional e a relação com as terapias tradicionais dos usuários da 

USF. 

 Sua fala transparece visivelmente o discurso hegemômico do pensamento abissal. O 

“universalismo científico” (WALLERSTEIN, 2007) presente na sua concepção do que é 

conhecimento válido. 

O que eu acho em relação às plantas medicinais? Olha, tem gente que 
acredita, eu particularmente não acredito que ervas possam dar o resultado 

que as pessoas esperam. Aqui eles acreditam muito na parte das ervas 

medicinais. Eu particularmente não acredito (TÉCNICA DE 

ENFERMAGEM A). 

  

Maalouf (2011) afirma que  

a poucos anos de intervalo, assistimos ao descrédito de crenças opostas. 
Primeiro, foi o papel dos poderes públicos que passou a ser estigmatizado: 

na confusão da falência do sistema soviético, toda forma de dirigismo 

pareceu heresia, inclusive na visão de alguns socialistas. Achou-se, então, 
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que as leis de mercado seriam naturalmente mais eficazes, mais sábias, mais 

racionais (p. 84-85). 

 

O descrédito, então, nas outras formas de conceber o mundo foi uma vitória do capitalismo 

sobre as minorias. É não-reconhecimento dessas pelo hegemônico modo de produção. 

Não, eu não acredito nesse sentido assim, se tu chegares assim comigo: 
“olha, aquela planta ali... pode fazer o chá que resolve”, mas se for fazer 

aquelas, não tem aquelas coisas de manipulação, não sei se é a mesma coisa, 

mas eu já acredito no lado de lá, coisa mais comprovada, mais científica, 
falando assim particularmente não (TÉCNICA DE ENFERMAGEM A). 

 

Então, a partir dessa fala dessa Técnica de Enfermagem, podemo-la relacionar com a 

afirmação de Chalmers (1994) 

Como já indiquei anteriormente, os que defendem um estatuto privilegiado 
para o conhecimento científico normalmente adotam o que denominei de 

estratégia positivista. Quer dizer: tentam definir uma certa metodologia 

universal a-histórica da ciência que especifique os padrões em relação aos 

quais se deva julgar as supostas ciências (p. 23). 

 

Daí a estratégia positivista como única alternativa aos relativismos epistemológicos. Já Gower 

(apud Chalmers, 1994) lamenta que “a ideia de um método característico da pesquisa 

científica não seja popular” (p. 23). 

 E Chalmers (1994, p. 28-29) se contrapõe a idéia positivista: 

Mesmo se admitirmos que os positivistas tiveram alguma base observacional 

segura para a ciência, a sua exigência de que as teorias científicas fossem 

verificadas em relação a essa base não pode ser respondida. Inevitavelmente 

há uma lacuna lógica entre a prova finita seletiva disponível como suporte de 
exigências científicas e a generalidade dessas mesmas exigências. 

Descobriu-se que os aspectos lógicos desse argumento são ampliados pela 

observação histórica de que muitas teorias científicas do passado (inclusive 
as grandemente apreciadas, como a mecânica newtoniana), ainda que bem 

apoiadas por diversas evidências, são deficientes e foram superadas [...]. 

 

Nota-se, então, o caráter não-definitivo da ciência. Ainda que nas chamadas ciências duras 

(física
29

, matemática, química, etc.) se roguem as explicações universais, algumas das teorias 

formuladas por essas, com o passar da história, mostraram-se inadequadas a todas as 

realidades, por isso, precisando se readaptar a esses outros contextos, ou ainda, que se 

                                                
29

 Ilya Prigogine (1917-2003) “humaniza” a física quando afirma que a essa “tem formulado as leis da 

natureza referindo-se a um universo fundamentalmente reversível, isto é, que não conhece a diferença 

entre o passado e o futuro (...) uma reformulação das leis fundamentais da física com base evolutiva, 

como sugere Prigogine, deve incorporar o indeterminismo, a „assimetria do tempo‟ e 

a irreversibilidade” (MASSONI, 2008, grifo do autor). 
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construíssem outras formas de pensar que dessem cabo às necessidades específicas de cada 

lugar. E é isso que a entrevista com o ACS C irá revelar.  

 Como ressaltado anteriormente, num primeiro momento estava programada a 

entrevista com toda a Equipe de Saúde da Família daquela Unidade (ACS, Técnica de 

Enfermagem, Enfermeira e Médica), porém, pela dificuldade de comunicação, somente 01 

(um) ACS estava na USF no momento de nossa presença nessa.  

 A entrevista com esse ACS, diferentemente da realizada com a Técnica de 

Enfermagem, transcorreu de maneira menos conflituosa. A pergunta realizada foi a mesma 

feita para seus colegas de trabalho: “Sabendo da diversidade cultural presente em Curuçá, 

como é que tu lidas com essa questão no exercício da tua atividade profissional no que 

concerne ao uso dessas terapias tradicionais”? 

O Agente de Saúde afirma que há pessoas que ele conhece, na comunidade atendida 

pela USF, que trabalham com ervas e que as usam. Também existem pessoas que vão 

procurar aquelas em busca de tratamento, e que elas se sentem bem com os resultados. 

Não digo nem que sim e nem que não e eu apoio também essas pessoas, 
porque muitas tomam esses remédios de farmácia e não se sentem bem. Eles 

compram com essas pessoas que trabalham com essa medicina alternativa. 

Tem muitas pessoas que gostam, melhoram e deixam até de tomar esses 

remédios da farmácia (ACS C). 

 

A fala desse ACS retrata bem o processo de “medicamentalização” (DONNANGELO, 1976) 

da sociedade ao qual estamos inseridos, onde o uso geral e abusivo de medicamentos é a 

forma exclusiva de agir de modo terapêutico. Como referido anteriormente, o descrédito às 

outras formas de pensamento e, consequentemente, a ascensão da verdade universal foram 

vitórias do sistema capitalista. 

 Em seu discurso verificamos a possibilidade de outras possibilidades além daquelas 

estimuladas pelo sistema oficial de saúde: 

 

Tem uma senhora, ela tem bastante essas plantas no quintal. Não vejo 

problema das pessoas utilizarem. Eu vejo as pessoas reclamando do remédio 

da farmácia e não das plantas. Mas dessas plantas eu nunca ouvi falar que se 

deram ruim. Eu vejo as pessoas falarem que foram curadas de gastrite, de 
reumatismo só tomando essas plantas caseiras (ACS C). 
 

O discurso, então, questiona os benefícios trazidos pelos medicamentos do sistema oficial de 

saúde ao se referir a pessoas que se curam somente utilizando da medicina alternativa, e que 

falam mal dos “remédios de farmácia”.  
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 Já é sabido que a ciência, nos moldes atuais, está em crise, tal qual o mundo em que 

vivemos. Utilizando do título do livro de Amin Maalouf (2011), “O mundo em desajuste: 

quando nossas civilizações se esgotam”, quais as outras possibilidades para se vivenciar, 

novamente, o mundo? Para Boff (2012), a Europa (que, junto aos Estados Unidos da América, 

detinha o monopólio técnico-científico do mundo) 

completou o seu ciclo histórico, ela esgotou as suas possibilidades de levar 
avante o projecto que ela tinha, que era grandioso de certa maneira. Por um 

lado o projecto da técnico-ciência, por outro lado mais humanístico, o 

projecto da autonomia, dos direitos são realidades que nós não podemos 
perder. Agora eu acho que ela não tem mais virtualidades internas, com os 

próprios recursos sair da crise em que ela se atolou. Que é uma crise 

agónica, isto é, ela completou o seu ciclo e eu acho que ela tem capacidade 

de renovar-se desde que ela supere a sua intrínseca arrogância, deixar 
referência cultural no mundo, etc., então o sistema fechado e abrir-se como 

sistema aberto e dialogar com o mundo. 

 Talvez se pensarmos na proposta de Santos (2011), de uma “Ecologia de Saberes”, 

como outra possibilidade para um outro mundo possível, o esgotamento da sociedade não será 

algo permanente. Se pensarmos que  

todos os conhecimentos têm limites internos e limites externos. Os internos 

dizem respeito aos limites das intervenções no real que permitem. Os 

externos decorrem do reconhecimento de intervenções alternativas tornadas 
possíveis por outras formas de conhecimento (SANTOS, 2011, p. 57). 

 

Poderemos, tal qual propõe Leonardo Boff, abrir o mundo para outras perspectivas de 

pensamento, para outras possibilidades além daquelas esgotadas, já, pela ciência moderna. 

Combater o que Boaventura de Sousa Santos chama de “monocultura do saber e do rigor” 

através de uma “Ecologia de Saberes”. 
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 4.3 Em busca de uma Ecologia de Saberes 

 Rubem Alves (2008) nos diz que “para navegar não basta sonhar. É preciso saber. São 

muitos os saberes necessários para navegar” (p. 73). Disso podemos repensar nossas utopias 

no âmbito da praticidade. Rita Chaves (1999), ao analisar o processo de independência de 

Angola, em 1975, afirma que, após esse momento, o processo de construção do país fugiria, 

por completo, dos planos dos idealistas, pois 

O projeto de uma nação livre se vai estilhaçando na condução de um 

processo inicialmente banhado pela generosidade de um sonho coletivo. A 
utopia tem como adversário os próprios homens que investiam em sua 

construção. As diferenças deixam de ser diversidade para se transformarem 

em capital de negociação, em patrimônio para obtenção de vantagens na 

sociedade ainda em formação (CHAVES, 1999, p. 299). 

 

Logo, muito mais do que idealizar, tem-se a necessidade de se criar condições para que a 

utopia se concretize.  

Para Rubem Alves (2008),  

Disse certo o poeta: “navegar é preciso”, a ciência da navegação é saber 

preciso, exige aparelhos, números e medições. Barcos se fazem com 

precisão, astronomia se aprende com o rigor da geometria, velas se fazem 
com os saberes exatos sobre tecidos, cordas e ventos, instrumentos de 

navegação não informam “mais ou menos”. Assim, eles se tornaram 

cientistas, especialistas, cada um na sua – juntos para navegar. 

Chegou então o momento da grande decisão – para onde navegar. Um 
sugeria as geleiras do sul do Chile, outro os canais dos fiordes da 

Noruega,  um outro queria conhecer os eróticos mares e praias das ilhas do 

Pacífico, e houve mesmo quem quisesse navegar as rotas de Colombo. E foi 
então que compreenderam que, quando o assunto era a escolha do destino, as 

ciências que conheciam para nada serviam (p. 73-74, grifo do autor).  
 

Para a transformação do mundo, então, bem mais do que idealizações, faz-se necessário que 

se criem condições para tal mudança. Condições que saiam além dos planos das ideias. 

Condições que ajam efetivamente na realidade. Porém, “(O pensamento é uma coisa existindo 

na imaginação antes de ela se tornar real. A mente é útero. A imaginação a fecunda. Forma-se 

um feto: pensamento. Aí ele nasce...)” (ALVES, 2008, p. 83), então, a utopia se torna 

necessária, pois, novamente recorrendo ao mestre Rubem Alves: 

Se os barcos se fazem com ciência, a navegação se faz com os sonhos. 

Infelizmente a ciência utilíssima, especialista em saber “como as 

coisas  funcionam”, tudo ignora sobre o coração humano. É preciso sonhar 

para se decidir sobre o destino da navegação. Mas o coração humano, lugar 
dos sonhos, ao contrário da ciência, é coisa imprecisa. Disse certo o 

poeta: “Viver não é preciso”. Primeiro vem o impreciso desejo de navegar. 

Só depois vem a precisa ciência  de navegar (p. 74, grifo do autor). 
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Concordando, então, com Alves (2008), a vida em sociedade busca uma utopia. Para ele 

utopia não é um “‟sonho impossível de ser realizado‟”, mas sim “um ponto inatingível que 

indica uma direção” (p. 75). A utopia já nos mostrou essa direção, agora resta saber caminhar 

até onde ela nos leva.  

 Os discursos ora apresentados nesse capítulo demonstram o conflito existente no que 

diz respeito ao diálogo com outros saberes. De certa forma esse conflito deve ser encarado 

como parte importante na busca de uma outra alternativa à lógica do pensamento abissal. Para 

Santos (2011) “o pensamento abissal moderno, mais do que regular os conflitos sociais entre 

cidadãos, é solicitado a suprimir conflitos sociais e a ratificar a impunidade deste lado da 

linha, como sempre sucedeu do outro lado da linha” (p. 48), de modo que para haver 

efetivamente a mudança, é preciso que se reconheça a hegemonia do pensamento abissal, pois 

só é possível negá-lo a partir do momento em que o colocarmos em evidência. 

 O pensamento moderno ocidental, categorizado por Boaventura de Sousa Santos como 

pensamento abissal, é caracterizado, além da impossibilidade da copresença, pela inexistência 

do outro. 

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as 

invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são 
estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social em 

dois universos distintos: o universo “deste lado da linha” e o universo “do 

outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da linha” desaparece 

enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo produzido como 
inexistente. Inexistência significa não existir sob qualquer forma de ser 

relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido como inexistente é 

excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo que a 
própria concepção aceite de inclusão considera como sendo o Outro 

(SANTOS, 2011, p. 31). 

 

E como consequência de tal inexistência, de tal vazio, justifica-se, e se aconselha, que se 

aproprie do outro lado da linha, de forma a humanizá-lo, ou melhor, de inseri-lo no sistema 

globalizado.  

“A apropriação envolve incorporação, cooptação e assimilação”, porém, também, além 

dessa apropriação, incita-se a violência com o outro lado da linha. “A violência implica 

destruição física, material, cultural e humana. Na prática, é profunda a interligação entre a 

apropriação e a violência” (SANTOS, 2011, p. 37-38). A globalização, então, “leva à 

destruição das economias locais e da organização social, impelindo as pessoas à insegurança, 

ao medo e às contendas civis. A violência contra os meios de subsistência dá origem à 

violência da guerra” (SHIVA, 2001, p. 144). Conhecimentos e recursos são tomados dos seus 

verdadeiros donos, tornando-se propriedade do capitalismo. 
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 Shiva (2001) diz que nesse contexto a biodiversidade é transformada. O que era 

domínio local e comum passa a ser propriedade particular cercada. 

A desvalorização do conhecimento local, a negação dos direitos locais e, 

simultaneamente, a criação dos direitos monopolistas do uso da diversidade 
biológica pela alegação da novidade, estão no centro da privatização do 

conhecimento e da biodiversidade (p. 93-94). 

 

E Nobre (2011), a propósito do conhecimento tradicional “que tanto o capital globalizado 

viola em países semiperiféricos”, diz que ele “é uma das chaves para a manutenção do 

equilíbrio homem-natureza-cultura” (p. 219). E Shiva (2011) completa dizendo que a 

intolerância à diversidade é a maior ameaça à paz no nosso tempo; “em contrapartida, o 

cultivo da diversidade é a maior contribuição à paz – a paz com a natureza e entre os vários 

povos” (p. 145). 

 As falas da Enfermeira B, da Médica A e dos ACS‟s B e C nos fazem refletir acerca 

da necessidade de uma “ética ecológica” (DUSSEL, 2003), pois apesar de reconhecerem a 

presença de uma forma alternativa de se fazer saúde, o que se percebe é uma desconfiança 

bem mais do que uma valorização da medicina tradicional. Ela é tolerada, mas não 

evidenciada. 

Pensar, então, a diversidade como possibilidade de respeito aos seres vivos e ao seu 

direito universal de sobrevivência, onde os mais afetados e excluídos (pobres do presente e 

das gerações futuras) precisam adquirir uma consciência pronta e global, pois, senão, herdarão 

uma “terra morta”. Segundo Dussel (2003)  

 

a Terra não pode ser destruída, nem tampouco a Natureza (em sua mera 

constituição física, química ou simplesmente material); o que nela pode ser 
destruído são as condições para a existência da Vida. A Vida pode ser 

destruída na Terra (p. 23). 
 

 Uma das maneiras de consolidar em efetividade essa utopia da “Ecologia de Saberes” 

é através do trabalho de tradução proposto por Boaventura de Sousa Santos (2008). Tal 

procedimento permite criar inteligibilidades recíprocas entre as várias experiências do mundo, 

tanto as disponíveis quantos as possíveis. Essas são reveladas pela Sociologia das Ausências e 

das Emergências, porém, sem atribuir a nenhum grupo de experiências o estatuto de totalidade 

exclusiva ou o estatuto de parte homogênea, evitando-se, então, o processo de “canibalização” 

de umas pelas outras, o epistemicídio do outro lado da linha por esse lado, o do pensamento 

abissal. 
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 Boaventura diz que esse trabalho é uma grande tarefa e que não poderá ser realizado 

com facilidade. É através dele que aquilo que está esquecido pela memória hegemônica 

retorna à cena. É somente pelo processo de tradução que as ausências podem se transformar 

numa ecologia de saberes. É pela tradução que à racionalidade é agregado o fator imaginação. 

Novamente fazendo uso de Rubem Alves (2008), “Se os barcos se fazem com ciência, a 

navegação se faz com os sonhos” (p. 74). 

 Rosa Soares Nunes (2005), citando Bachelard, afirma que “é na intencionalidade da 

imaginação que está o poder de abertura do universo e a capacidade de futuro pelas quais o 

homem responde às solicitações vindas do lado escondido das coisas” (p. 98). Ao contrário da 

homogeneidade pregada pelo sistema-mundo moderno, Nunes (2005) também considera que 

somos originais e irrepetíveis, porém, existem categorias conceituais básicas existentes em 

toda parte onde haja seres humanos, logo, “o pensamento acerca da sociedade não é uma 

prerrogativa ocidental” (p. 105), daí então o porquê de se considerar as práticas outras no que 

concerne à saúde e doença. 

 Quando se analisa os discursos, tanto da população local como dos profissionais da 

saúde (ainda aqueles que desconsideram os saberes alternativos), identifica-se a possibilidade 

da aplicação da hermenêutica diatópica de Sousa Santos (2008), pois ao considerarmos a 

incompletude dos saberes, tornamo-nos mais acessíveis para interagir com outras formas de 

pensar, e essa possibilidade só se faz possível através do processo de tradução. Do contrário, a 

monocultura do saber científico ainda prevalecerá e negará as outras possibilidades.  

 Visivelmente evidente, as formas de uso das plantas e animais em S. João do Abade 

têm fundamental importância na prevenção e combate aos males da saúde. Desde os usos já 

“comprovados” pela medicina oficial (alguns chás, emplastos, alimentação saudável, etc.) até 

os simbólicos (proteção contra maus-olhados, a estética proporcionando o bem-estar, 

contemplação que acalma o corpo e a alma, etc.), eles auxiliam condutas e tratamentos 

estabelecidos pela medicina oficial. Em meio aos problemas enfrentados, ainda, pelo sistema 

de saúde brasileiro, essas outras terapias adquirem um caráter extremamente importante, pois 

a exemplo de comunidades, sem acesso facilitado ao sistema oficial de saúde, que promovem 

sua saúde e previnem e curam suas doenças utilizando das facilidades da natureza. 

 Boaventura Santos (2008) faz uma consideração bastante pertinente acerca das 

medicinas não-oficiais: 

Se tomamos como exemplo a biomedicina e a medicina tradicional em 

África, não faz sentido considerar esta última, de longe prevalecente, como 
alternativa à primeira. O importante é identificar os contextos e as práticas 

em que cada uma opera e o modo como concebem saúde e doença e como 
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superam a ignorância (sob a forma de doença não diagnosticada) em saber 

aplicado (sob a forma de cura) (p. 107). 
 

Logo, o que o autor quer propor não é um modelo que se contrarie a medicina oficial, mas sim 

que se alie a ela, de forma que uma sane os déficits da outra. 

 Gadelha (2007) afirma que  

as estratégias e táticas das classes populares utilizadas no enfrentamento dos 
seus problemas cotidianos, segundo Lacerda, Pinheiro e Guizardi (2006), são 

invisíveis aos olhos dos gestores, embora indiquem novos caminhos para as 

políticas públicas de saúde (p. 83). 

 

Nesse sentido, os discursos dos Enfermeiros A e B, e o da Técnica de Enfermagem A refletem 

afirmação de Gadelha. Ainda que discursem sobre a existência das práticas populares, as 

invisibilizam quando questionam suas efetividades, reproduzindo assim a máxima de que 

os espaços nos quais os conhecimentos são gerados sofrem um processo de 
padronização global, imediatista desarraigado das incertezas do futuro e 

assentado na lógica do aqui e agora e do lucro rápido (...) (SILVA, 2008, p. 

107, grifo do autor). 

 

A pior negação não é aquela que desconhece, pois não há conhecimento universal, mas sim 

aquela que conhece e ignora. 

 Combater essas “monoculturas da mente” é o que deseja a física e filósofa indiana 

Vandana Shiva (2003), onde, para ela,  

A democratização do saber transformou-se num pré-requisito crucial para a 
liberação humana porque o sistema de saber contemporâneo exclui o 

humano por sua própria estrutura. Um processo desse tipo de 

democratização envolveria uma tal redefinição do saber que o local e 
diversificado viria ser considerado legítimo e visto como um saber 

indispensável porque a concretude é a realidade, a globalização e 

universalização são meras abstrações que violam o concreto e, por 
conseguinte, o real (p. 81). 

 

Notemos, então, o conflito presente no diálogo entre sociedades. A idea de que o único 

saber rigoroso é o saber científico faz com que os outros conhecimentos não tenham validade, 

causando, assim, o epistemicídio. Causa a morte “porque „descredibiliza‟ não somente os 

conhecimentos alternativos, mas também os povos, os grupos sociais cujas práticas são 

construídas nesses conhecimentos alternativos” (SANTOS, 2007, p. 29).  

 A partir disso, para ser possível o diálogo, efetivo, entre os conhecimentos da ciência e 

os da tradição, tal solidariedade necessita ser posta em prática, pois ela “implica em uma 

http://www.achando.info/verbos/conjugar/tempo-verbal-presente-do-indicativo/eles-elas-voces-invisibilizam.html
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„ética da solidariedade‟ que rejeite todas as misérias, as desigualdades, a intolerância, as 

barbáries e fundamentalismo de toda ordem” (GERMANO, 2007, p. 11). 

Talvez se pensarmos como o povo Dogon
30

 e a sua relação com a palavra, onde para 

eles é ela que é a responsável por moldar a personalidade, logo, devem-se, inicialmente, 

aprender as suas, porém, isso não implica na negação das línguas estrangeiras. Essas deveriam 

ser aprendidas apenas por adultos que fossem formados, completamente, em sua língua natal e 

essa maturidade não significava que a diversificação da linguagem era uma perturbação 

social. “Muito pelo contrário, esta diversidade era olhada como uma fonte benéfica de 

conhecimento da própria identidade cultura”, ou seja, “o contato com a alteridade dos povos 

vizinhos sempre levou os Dogon a tomar uma consciência mais nítida das suas raízes e a 

assumir mais profundamente a sua singularidade sociocultural (...)” (VERGANI, 1995, p. 84). 

De repente, se considerarmos, as outras formas de se enxergar e perceber o mundo, 

enfim conseguiremos apreender o tão sonhado diálogo entre saberes no que concerne à 

medicina, onde Lévi-Strauss (1970) diz que “não há porque duvidar da eficácia das práticas 

mágicas” (p. 167) e complementando, Minayo (2006), acredita que  

 

Dentro da lógica da metodologia estruturalista a partir da qual evidencia a 
semelhança entre o pensamento científico e pensamento mítico, Lévi-

Strauss contribuiu para pensarmos os vários sistemas terapêuticos exercidos 

nas sociedades complexas, inclusive o modelo médico hegemônico (...) 
Todos dependem da eficácia simbólica criada pela relação de confiança 

interativa entre o médico, o paciente e as expectativas sociais em torno do 

modelo praticado (p. 206, grifo do autor).  

 

Então, não há racionalidade biomédica independente da realidade cultural e histórica onde ela 

se aplica. Daí a importância de se compreender a relação dos saberes da tradição com o 

conhecimento biomédico. 

 Morin (2011, p. 27) afirma que  

Os homens de uma cultura, pelo seu modo de conhecimento, 

produzem a cultura que produz o seu modo de conhecimento. A cultura gera 
os conhecimentos que regeneram a cultura (...). Assim, o conhecimento está 

ligado, por todos os lados, à estrutura da cultura, à organização social, à 

práxis histórica. 

 

E complementando, Mia Couto (2011) declara que     
 

                                                
30

 Dogons de Mali, são um povo que vive remotamente no interior da África e é conhecido pela sua 
destreza cosmológica. Teresa Vergani em seu livro Excrementos do Sol: a propósito da diversidade 

escreve sobre o uso da linguagem entre esse povo, no capítulo intitulado “O Conceito Cosmobiológico 

da Palavra entre os Dogon”.  
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O que fez a espécie humana sobreviver não foi apenas a inteligência, mas a 

nossa capacidade de produzir diversidade. Essa diversidade está sendo 

negada nos dias de hoje por um sistema que escolhe apenas por razões de 
lucro e facilidade de sucesso (p. 13). 

 

Logo, continua ele, “falo de razões comerciais que se fecham a outras culturas, outras línguas, 

outras lógicas. A palavra de hoje é cada vez mais aquela que se despiu da dimensão poética e 

que não carrega nenhuma utopia sobre um mundo diferente” (Ibid.). Precisamos, tal qual 

Morin (2003) afirma, do diálogo entre a quantidade e a qualidade, o trabalho e o prazer, a 

ordem e a desordem, o antigo e o novo, o científico e o popular. A prosa e a poesia tornam 

possível uma plena vivência do que o autor chama “homo sapiens demens”: 

Ser Homo implica ser igualmente demens: em manifestar uma afetividade 

extrema, convulsiva, com paixões, cóleras, gritos, mudanças brutais de 
humor; em carregar consigo uma fonte permanente de delírio; em crer na 

virtude de sacrifícios sanguinolentos, e dar corpo, existência e poder a mitos 

e deuses de sua imaginação (...). Sem as desordens da afetividade e as 
irrupções do imaginário, e sem a loucura do impossível, não haveria élan, 

criação, invenção, amor, poesia (p. 07, grifo do autor).    

 

Temos, entretanto, necessidade de controlar o homo demens para exercer um 
pensamento racional, argumentado, crítico, complexo. Temos necessidade de 

inibir em nós o que o demens tem de homicida, malvado, imbecil. Temos 

necessidade de sabedoria, o que nos requer prudência, temperança, 
comedimento, desprendimento (p. 08, grifo do autor). 

 

É na vivência dialógica dos entrelaçamentos entre os estados prosaico e poético que se dá a 

emergência do “sapiens demens”.  

Ao enxergar esses conhecimentos outros, ao não somente enxergar, mas também 

torná-lo prático em seu contexto, ou melhor, ao não se negar o seu sentido para seus pares, se 

tirará do anonimato esse saber popular, se dará voz ao “subalterno” (SPIVAK, 2010), a esses 

“intelectuais da tradição” (ALMEIDA, 2010), ou seja, a (re)valorização do saber popular a 

fim de que eles retratem, de fato,  as reais necessidades destas sociedades. Estudar o 

conhecimento empírico se faz necessário para uma real adequação das políticas de saúde a 

esses contextos. 

 Ou como diz Merleau-Ponty (2012) 

 

O outro, a meus olhos, está portanto sempre à margem do que vejo e ouço, 

está a meu lado, ou atrás de mim, não está nesse lugar que meu olhar esmaga 
e esvazia de todo “interior”. Todo o outro é um outro eu mesma (...) Eu e o 

outro somos dois círculos quase concêntricos, e que se distiguem apenas por 

uma leve e misteriosa diferença (p. 219 – 220, grifo do autor). 
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A nossa diferença em relação ao outro é apenas uma questão de ponto de vista. 

 Em São João do Abade o diálogo de saberes ainda está longe do ideal, talvez por 

receio maior dos profissionais da Unidade de Saúde. Tal dificuldade está, muitas vezes, ligada 

ao que Almeida (2010) discute sobre a Ciência, onde essa “se reconhecerá como um 

conhecimento distinto e superior a todos os outros saberes por que privilegia o que entende 

por razão, objetividade, verdade e interpretações universais” (p.44). Chêne Neto e Germano 

(2012) afirmam que 

 

Um exemplo prático de tudo isso é a relação entre os saberes ditos 

científicos e os tradicionais. Atualmente, os conhecimentos tradicionais 

entraram no hall das políticas de proteção do Estado, adquirindo caráter 
político-econômico ou, nas palavras de Foucault (1986), de biopoder (p. 5). 

 

A Ciência, muitas vezes através do Estado, acaba por tutelar tais conhecimentos, 

“como se esses saberes tivessem sido „descobertos‟ pela ciência oficial e douta, por mais que 

eles sempre tivessem estado por aqui, sempre permeando toda e qualquer forma de enxergar e 

apreender o mundo” (p. 5).  

O que acontece, também, é que quando percebidos, tais saberes acabam sendo 

percebidos “apenas em sua função de conservação, constituída por elementos a serem 

petrificados nos escaninhos da memória coletiva”, logo, essa tradição, essas populações 

detentoras desse mesmo “aparato neuronal” (CARVALHO apud ALMEIDA, 2010, p. 55), 

foram enxergadas pelos doutos como desprovidas de qualquer forma de racionalidade. Elas se 

reduzem a passividade histórica, política e social... ou nas palavras de Rousseau (1978) ao 

nosso “bom selvagem”. 

Porém, Garrison (apud ACKERKNECHT, 1985) afirma que 

 

Se pretendemos entender a atitude da mente primitiva sobre o diagnóstico e 
tratamento da enfermidade, devemos admitir que a medicina em nosso 

sentido, foi uma só fase de um conjunto de processos mágicos ou místicos, 

desenhados para fomentar uma existência humana melhor, tal como prevenir 

a cólera dos deuses ofendidos ou de espíritos malignos [...] prevenir ou 
liquidar infortúnios das enfermidades [...]. 

 

Ou seja, relacionar os significados aos contextos de interação social, dando à humanidade a 

função de interpretar o mundo. 

 Cada sociedade possui sua própria maneira de enxergar o mundo. Mundo esse que não 

necessariamente diz respeito a todo o globo terrestre, mas sim ao seu locus natural, e é a partir 

dessa concepção de “outras histórias” que as Ciências Humanas vêm tentando (re)pensar, 
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também, sua própria lógica, ou seja, sair da sua monomania epistemológica e começar a 

enxergar a verdadeira realidade, que é a pluralidade cognitiva, posta a sua frente e que deve 

estar presente em suas análises. 

 Essas outras lógicas, percebe-se nos discursos dos profissionais da saúde, são toleradas 

por esses, porém, não valorizadas. O diálogo esperado, efetivamente, não ocorre, em suma, 

observando as falas desses profissionais, por conta da “acomodação dos sujeitos e pelo lugar 

de conforto que a modernidade hegemônica pode criar para alguns. Há quem prefira o certo 

ao duvidoso, há quem hostilize o inesperado” (PIDNER, 2010, p. 98, grifo do autor). 

 Para Flora Pidner (2010), “os diálogos são abertos, são horizontais, não seguem uma 

única direção. Não há como pensar em diálogos fechados ou finalizados, pois o fechamento e 

o fim do diálogo são a sua própria negação”, logo, é no exercício desse diálogo que se 

ampliam as possibilidades de construção de linguagens que permitem a realização de 

diálogos, de traduções, de discursos que se comunicam e, assim, se fortalecem (MELO, 2006 

apud PIDNER, 2010). 

 E é através desse diálogo que é possível a tradução de um conhecimento em outro, 

porém, sem haver a negação daquele. Percebemos, então, que é isso o que falta, efetivamente, 

para o diálogo entre saberes no contexto dessa pesquisa, pois como Pidner (2010, p. 127) 

discute, o “processo de tradução é possível porque os sujeitos são sujeitos do mundo, estão 

inseridos na própria realidade que interpretam e à qual dão sentido e significado”. E a partir 

do momento em que essa tradução for possível e o respeito dos sujeitos aos outros sujeitos e, 

também, à natureza começar a ser colocado em prática, o reencontro da humanidade consigo 

mesma será consequente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentado objetivou discutir o diálogo entre os conhecimentos 

tradicionais e a medicina oficial, tendo como enfoque o uso da medicina popular pela 

população de São João do Abade, em Curuçá, e como essa está presente no sistema de saúde, 

nesse caso, na Unidade de Saúde da Família Abade. 

Os chamados conhecimentos tradicionais sempre estiveram presentes na vida social. 

Em cada sociedade as expressões culturais variam e se modificam acompanhando as 

dinâmicas sociais, transformando hábitos e tradições, porém, sem fazer com que essas percam 

seu sentido, e foi isso o que foi percebido nessa pesquisa. 

Às famílias observadas, os conhecimentos delas não negam as práticas médicas 

oficiais, onde, pelo contrário, acabam sendo aliados dessas, porém, ao observarmos os 

discursos dos profissionais da saúde, o que temos é a tolerância desses conhecimentos por 

essas pessoas, e não uma valorização de fato. 

Apesar das diretrizes do sistema de saúde brasileiro, o SUS, preconizarem o uso e 

valorização dos conhecimentos locais na promoção da saúde e prevenção de doenças, o que 

temos, na localidade em questão, é apenas uma convivência desigual entre esses e os 

conhecimentos da medicina oficial, pois aqueles apenas são enxergados, porém, não 

utilizados por esse sistema. 

No bojo dessa discussão está a Atenção Básica, no rol da chamada Medicina 

Comunitária e representada pela Estratégia Saúde da Família, que tem como uma de suas 

prioridades o uso dos conhecimentos tradicionais como práticas complementares em saúde. 

Podemos considerar essas práticas complementares como uma possibilidade de “Ecologia dos 

Saberes”, proposta por Boaventura de Sousa Santos (2007), onde esse o considera como a 

legitimidade e o sentido de todos os domínios do conhecimento, em seus diversos contextos 

empíricos. A probabilidade de um diálogo entre as várias formas de produção de 

conhecimento, ou melhor, de produção de saúde e prevenção de doenças. 

Essa possibilidade foi visivelmente verificada quando nos detivemos à primeira parte 

da pesquisa, onde o enfoque foi dado à população de São João do Abade e o uso, por essa, de 

plantas e animais na promoção da saúde e para prevenir doenças. 

Muito além de fatores stricto sensu concernente à saúde-doença, enquanto fator 

puramente biológico, essas pessoas utilizam dessas plantas e bichos no que diz respeito à 

saúde espiritual, também, e na busca por uma qualidade de vida, onde, até muito mais do que 

o próprio sistema oficial de saúde alcança, essa população se aproxima de maneira efetiva do 
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conceito de saúde proposto pela OMS, como um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, não consistindo apenas na ausência de doença ou de enfermidade. 

Por outro lado, na segunda parte dessa pesquisa, quando entrevistamos e analisamos os 

discursos dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde da Família Abade, notamos que 

ainda falta um longo caminho para que o diálogo proposto por Boaventura Santos se 

concretize, apesar das possibilidades existentes nesse contexto para tal. Ainda que nas falas 

desses profissionais estejam presentes os conhecimentos tradicionais, não se vai além de uma 

visualização superficial, onde essa não caracteriza uma valoração desse saber popular, desse 

senso comum, mas sim uma desqualificação, ainda que velada, ao analisarmos os discursos da 

Médica A e dos ACS A e C, ou explícita nos discursos da Técnica de Enfermagem A e da 

Enfermeira C.  

Talvez esse seja o grande nó da possibilidade de diálogo entre essas formas de 

conhecimento, pois aí está visível o encastelamento do saber médico a tudo o que seja de 

origem “popular”, negando, então, o fato de que toda e qualquer ciência tem como base 

conceitual os chamados “saberes da tradição”. A esse respeito, com esse trabalho foi possível 

a percepção de quão diversa é a realidade que rodeia o sistema de saúde brasileiro e ele deve, 

dessa forma, adequar-se a essas demandas já existentes, de modo a cumprir mais efetivamente 

o seu papel de promotor da saúde e preventor de doenças. 

Gadelha (2008) afirma que “não podemos ignorar a diversidade de saberes” (p. 94). 

Fazendo isso, estaremos reduzindo a uma perspectiva simplista toda a lógica sociocultural 

existente nessas sociedades que possuem relação intríseca com o meio ambiente, como é o 

caso de São João do Abade, em Curuçá. Esse distrito, e também o próprio município de 

Curuçá, está inserido em uma lógica de imaginário diretamente ligado à natureza, o que cria a 

necessidade de o sistema de saúde oficial, nesse caso a Estratégia Saúde da Família, se 

articular com esses saberes complementares, que há muito tempo, para essas populações, não 

estão à margem de suas vidas.  

Pensar a diversidade, ou a “Ecologia de Saberes” (SANTOS, 2007), pode ser 

considerada como a única alternativa para se chegar a uma “Ética Ecológica” (DUSSEL, 

2002), ou então, ao reencontro dos seres humanos consigo mesmos e com a natureza que os 

cerca.  

 A Estratégia Saúde da Família, caso consiga ser efetiva em sua finalidade, conforme o 

que é preconizado pelo SUS, é possuidora de uma grande contribuição a ser dada na busca por 

essa Ecologia de Saberes, pois no seu projeto de atuação está presente uma das principais 
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características dessa, que é a copresença, onde a saúde deve ser promovida aliando o 

conhecimento médico ao conhecimento e práticas locais. Ambas devem caminhar em 

paralelo, cumprindo cada uma a sua função.   

Essa busca só será possível a partir de um “trabalho de Tradução” (SANTOS, 2008), 

onde esse criará inteligibilidades recíprocas entre várias experiências de mundo, a partir da 

visualização das ausências e das emergências. O diálogo possível, então, dará-se quando os 

dois sistemas de saúde (tradicional e científico-oficial) traduzirem para si a perspectiva do 

outro, de modo a não negar esse pensamento alheio. 

Pretendeu-se com esse estudo verificar em qual situação está a copresença da medicina 

tradicional no sistema de saúde hegemônico, para que, a partir dos resultados obtidos, 

vislumbrar mudanças na forma como as políticas públicas de saúde tratam essas práticas 

outras. Também, além de somente verificar o diálogo, quis-se demonstrar a ausência do 

“popular” no pensamento sanitário oficial, pois é somente através da visualização das 

ausências que se é possível a emergência dessas outras possibilidades frente ao todo 

hegemônico. 

Em meio a toda a instrumentalização cada vez mais presente em nossas vidas, a 

subjetividade vem perdendo espaço para a rapidez contemporânea. A convivência com o 

outro se tornou mais difícil em virtude da necessidade, imposta pela sociedade capitalista-

industrial, de competição entre si.  

Pensar ecologicamente significa acreditar na possibilidade de uma sociedade mais 

justa e mais digna para todos os moradores do planeta Terra. A Estratégia Saúde da Família 

surgiu com a proposta de proporcionar dignidade ao acesso à saúde, criando condições para 

que a população tenha voz no processo de promoção de doenças e promoção da saúde, pode 

ser encarada como um primeiro passo para uma Ecologia dos Saberes. É evidente o quanto o 

caminho para o pensamento ecológico ainda é longo, porém, para que qualquer caminho 

acabe é necessário que alguém dê o primeiro passo.  
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