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Resumo 

O ofício de raizeira e seus conhecimentos sobre os usos medicinais de ervas criam conexões               

entre as comunidades que fazem parte e setores da vida urbana, como a Academia e a a Saúde                  

Básica. O ofício funciona como uma ferramenta de coesão social da comunidade e esse              

sistema possibilita uma aproximação entre o campo e a cidade, onde tecem-se redes de              

interação entre raizeiras e indivíduos que buscam esses atendimentos. Essa teia de relações é              

de extrema importância para a continuidade das práticas tradicionais de saúde, uma vez que é               

a partir dela que o ofício de raizeira se legitima, e dessas relações surge a demanda pela                 

integração dessas práticas no sistema público de saúde. 

Palavras-chave: raizeiras, cuidado, tradicional, campo, cidade. 

Abstract 

The craft of raizeiras and their knowledge about the medicinal uses of herbs create              

connections between their communities and sectors of urban life, such as the Academy and              

primary health care facilities. The craft works as a tool for social cohesion in the community                

and this system allows an approximation between the countryside and the city, where             

interaction networks are created between raizeiras and individuals who seek these services.            

This web of relationships is fundamentally the core importance for the continuity of             

traditional health practices, since it is from there that the craft of raizeiras is legitimized, and                

it is from these relationships, it is created a demand for the integration of these practices in the                  

public health system. 

Keywords: raizeiras, care, traditional, countryside, city.  
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Introdução 

No estudo antropológico de comunidades rurais é possível perceber, através da           

pluralidade de artigos e trabalhos acadêmicos, disponíveis em banco de dados como Scielo,             

Catálogos de Tesess, etc. um número considerável de pesquisadores, das mais diversas áreas             

do conhecimento, em busca da compreensão de fenômenos sociais que ocorrem no campo e              

explicam aspectos da vida nas cidades. Ou apenas despertam a curiosidade, por razões que              

não cabem uma análise mais profunda nessa oportunidade. Como recorte desse vasto            

universo, esse trabalho propõe estudar os saberes tradicionais em processos de cura e             

cuidados com a saúde, assim como a relação dessas comunidades camponesas com o meio              

urbano e com sistema estatal de saúde. 

Dentre as diversas práticas de saúde tradicionais, como parteira e curandeiros,           

dentre outras, neste trabalho, a discussão se dá especificamente sobre o ofício de raizeira. A               

partir desse tema, construirei um estudo etnográfico que projete algumas reflexões dessas            

práticas na perspectiva dos interlocutores, dialogando com teorias sociais. Além disso,           

conduzir uma análise dos processos de Cuidado e cura sob a ótica da raizeira, além de                

compreender como as relações se modelam a partir do epistemologia do ofício. 

Nessa interface, as técnicas, ritos e relações de troca que constituem o saber             

popular a respeito dos usos medicinais de certas plantas e os cuidados com o bem-estar físico,                

dialogam com a religiosidade, criando uma expressão própria das questões de saúde para             

raizeiras em contexto camponês. Com o uso de etnografias de diversos autores e autoras que               

serão citados a seguir, é possível criar uma linha narrativa e analítica que teorize e encontre                

nas vivências dos praticantes, chaves para o estudo de práticas alternativas de saúde. 

É também importante categorizar, sob a perspectiva nativas, as definições de           

adoecimento, Cuidado e cura. Assim, entender como esses conhecimentos são considerados           

pela medicina estatal e pelos profissionais da área de saúde. Nessa conjuntura, entender o              

lugar das práticas tradicionais de saúde nas comunidades camponesas e a importância do             

ofício para a coesão social do grupo, trazendo luz ao objeto de observação, nesse caso, o                

ofício de raizeira. 
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Com a ajuda de uma bibliografia adequada, esse trabalho de conclusão de curso             

pretende também fazer uma breve análise da participação das expressões religiosas, que            

permitem a compreensão dos símbolos presentes na confecção dos remédios naturais e em             

todo o trabalho realizado pela raizeira. A minha análise busca traçar paralelos que indiquem a               

relação entre um sistema de crenças e o uso medicinal de plantas, assim como as noções                

próprias de religiosidade dialogam com a feitura dos remédios.  

Como alicerce da discussão aqui pretendida, usar os estudos da relações de            

gênero, mesmo que brevemente, para demonstrar como esse marcador social opera nas            

relações entre raizeiras e seus pacientes, além de como a participação de homens e mulheres é                

organizada nesse tipo de trabalho. Outro ponto a ser estudado sob a perspectiva de gênero é a                 

possibilidade de formação de lideranças e como o trabalho dessas pessoas se expande, criando              

espaços que legitimam a participação ativa de mulheres nas comunidades. 

Ao final desta monografia, será discutindo a criação das redes de relações que se              

desenvolve em torno da atividade das raizeiras. Buscando compreender como os           

conhecimentos tradicionais ultrapassam as comunidades camponesas e ocupam um espaço          

importante nas grandes cidades, inclusive sendo ofertadas em conjunto com a medicina            

convencional.  

Para entender a expansão desses saberes é preciso perceber que o conhecimento            

popular se legitima e se propaga nas relações boca-a-boca, criando uma teia que comunica              

essas práticas dentro e fora das comunidades camponesas. Por isso, existe sempre um canal              

que liga a raizeira e seu ofício ao meio urbano, seja pela busca de atendimentos e alternativas                 

de tratamentos de saúde ou atraindo os olhares da Academia para essas terapias, nos estudos               

dos próprios remédios ou do contexto social em que ocorrem. 

Outra forma de relacionar os saberes populares e o meio urbano é encontrada na              

inserção das Práticas Integrativas em um contexto regulamentado pelo Estado, sendo presente            

principalmente na Saúde Básica . Discutir como acontece esse processo e como se relaciona             1

1 Saúde Básica, neste trabalho, é usada para definir os principais locais de entrada no sistema saúde (SUS), como                   
Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde e Policlínicas. São nesses ambientes que normalmente acontecem o                
primeiro atendimento, antes do paciente ser acompanhado por um especialista. 
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com os usuários é importante para entender o lugar que é reservado à esse tipo de                

conhecimento na sociedade brasileira. 

Metodologia 

A metodologia adotada nesta monografia é a pesquisa bibliográfica. Após um           

levantamento de textos em plataformas de trabalhos científicos que discutiam direta ou            

indiretamente o tema, selecionei alguns autores que julgo se encaixar melhor na linha de              

pensamento que desenvolvo ao longo dos capítulos. Os critérios, exemplos e temáticas            

escolhidas serão apresentadas a seguir, com o intuito de esclarecer melhor a estrutura do              

trabalho. 

A bibliografia que foi escolhida parte principalmente de um recorte de           

comunidades camponesas ou de pequenas cidades do interior do Brasil. Essa escolha é fruto              

da minha percepção, que esse tipo de prática se manifesta com mais intensidade nessas áreas,               

e essa visão é confirmada ao longo das leituras. Além dessa característica, optei por              

indivíduos que praticassem o ofício de raizeira, mesmo em um universo onde grande parte              

dos atores exercem mais de uma atividade, a principal devia ser o manuseio das plantas para a                 

confecção dos remédios. Outra questão levada em consideração é que essas práticas fossem             

compartilhadas com a comunidade ou fora dela, não sendo desenvolvida uma análise sobre             

indivíduos que apenas compartilham seus conhecimentos com o grupo doméstico. 

Para a discussão das redes de relacionamentos, dentro e fora das comunidades,            

abro uma exceção e utilizo exemplos de outras práticas tradicionais de saúde, em especial de               

um grupo de benzedeiras que realizam seus atendimentos em um Posto de Saúde em Brasília.  

Os casos etnográficos utilizados para essa análise se situam em Alto Paraíso de             

Goiás e região da Chapada dos Veadeiros - GO, Pirenópolis - GO, Morrinhos - GO e região                 

metropolitana de Belo Horizonte - MG. Em cada um dos casos é possível reunir uma ou mais                 

categorias que podem ser usadas como comparação ou complementação do argumento central            

do trabalho. Mesmo esses sendo os principais exemplos usados ao longo da dissertação,             

outros textos aparecem para corroborar com a temática abordada nos capítulos e tópicos. 
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Para os exemplos que uso para discutir a inserção das práticas tradicionais de             

saúde na medicina hegemônica, o critério adotado para a escolha dos textos muda, nesta              

sessão opto por artigos que discutem os problemas e desafios dessa integração de saberes,              

sem uma abordagem direta nas sociedades em questão. As localidades que esses textos             

investigam são: Campinas - SP, Cascavel e Foz do Iguaçu - PR, Florianópolis - SC e Campo                 

Bom - RS. 

Título Autores Ano de 
Publicação 

Área do 
conhecimento 

Localidade 

Conhecimentos tradicionais do   
Cerrado: sobre a memória de     
Dona Flor, raizeira e parteira. 

Iara Attuch 2006 Antropologia 
Social 

Povoado Moinho, 
Alto Paraíso de 
Goiás - GO. 

Entre raízes, corpos e fé:     
Trajetória de um processo de     
criação em busca da poética da      
alteridade. 

Marlini D.  
Lima 

2016 Arte 
Contemporânea 

Cidades e 
Povoados da região 
da Chapada dos 
Veadeiros, Goiás. 

Benzedeiras e raizeiras: entre    
novas e velhas práticas. 

Melina S.  
Rodrigues 

2018 Ciências e  
Tecnologias em  
Saúde 

Pirenópolis - GO e 
Brasília - DF. 

Conhecimentos e Práticas do uso     
de plantas medicinais com    
abordagem etnobotânica no   
município de Morrinhos - Goiás:     
um estudo de caso. 

Hayala 
Katarine D.  
R. Alves 

2016 Stricto sensu em 
Ambiente e 
Sociedade. 

Morrinhos - GO 

Guardiãs das folhas: mobilização    
identitária de raizeiras do    
cerrado e autorregulação do    
ofício. 

Sabrina S.  
D’Almeida 

2018 Antropologia 
Social 

Região 
Metropolitana de 
Belo Horizonte - 
MG 

Medicina complementar e   
alternativa na rede básica de     
serviços de saúde: uma    
aproximação qualitativa. 

Silvana C.  
Nagai e  
Marcos S.  
Queiroz. 

2011 Ciências da Saúde Campinas - SP 

A utilização da fitoterapia e de      
plantas medicinais em unidades    
básicas de saúde nos municípios     
de Cascavel e Foz do Iguaçu –       
Paraná: a visão dos profissionais     
de saúde. 

Maria C. R.   
Bruning et al 

2012 Ciências da Saúde Cascavel - PR e 
Foz do Iguaçu - PR 

Utilização de Medicinas   
Alternativas e Complementares   
na atenção primária à saúde de      
Florianópolis/SC, Brasil:  
percepção de usuários. 

Amanda 
Faquetti e  
Charles D.  
Tesser  

2018 Ciências da Saúde Florianópolis - SC 
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Saberes populares e   
cientificismo na estratégia saúde    
da família: complementares ou    
excludentes? 

José R.  
Junges et al  

2011 Ciências da Saúde Campo Bom - RS 

 

Cada capítulo apresenta uma bibliografia que se conecta e dialoga com as demais             

partes do trabalho, se baseando nos principais exemplos etnográficos já citados, que            

correlaciona textos com o objetivo de criar uma argumentação linear dos temas abordados.             

Essas referências podem ser teóricas, etnográficas ou textos técnicos que acrescentem           

informações e enriqueçam a discussão do ofício de raizeira e suas relações sociais. 

Objetivos 

Um dos principais desafios de escrever um trabalho unicamente bibliográfico          

como esse é traçar um objetivo, uma meta do que se pretende atingir em termos de discussão                 

sobre a temática proposta. Essa tarefa é particularmente complicada devido à ausência de             

comprovação, geralmente obtida com as experiências no campo, então a missão do            

pesquisador se torna desenvolver uma linha de raciocínio a partir de leituras, sujeitando-se a              

interpretação dos autores, que somadas às suas próprias conclusões, devem apresentar uma            

realidade que não foi visitada pessoalmente por ele. 

Tendo isso em mente, decidi separar esse trabalho em três capítulos e em cada um               

deles desenvolver uma linha de raciocínio que os conecte. Com isso, ao fim da monografia               

espero apresentar uma argumentação que mostre as práticas de saúde tradicionais e seu             

contexto histórico social no Brasil. E para além disso, discutir questões estruturais que             

possibilitam a disseminação e manutenção dessas atividades, assim como lugar que é            

reservado a esses saberes na medicina convencional. 

No primeiro capítulo, o objetivo principal é situar o ofício de raizeira no contexto              

brasileiro. Para isso, é desenvolvido um texto que apresenta os elementos da religiosidade,             

das características étnicas, de divisão social do trabalho e um breve levantamento histórico             

dessas práticas desde o Brasil colônia até a atualidade. Ao fim do capítulo, espero que esteja                

entendido como e por que essas atividades terapêuticas se fortaleceram no interior do país,              

principalmente entre comunidades rurais e camponesas. 
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No segundo capítulo, serão apresentados conceitos básicos para compreender as          

práticas tradicionais de saúde. Nessa parte são conceituadas a categoria Cuidado, que é             

possivelmente a base do ofício de raizeira, o que é uma sociedade camponesa e por que esse                 

conceito é importante para a compreensão dessas terapias e quem é a raizeira, segundo minha               

visão, a partir da bibliografia consultada. Esses três conceitos são de extrema importância             

para o estudo das relações que as raizeiras constroem, dentro e fora de suas comunidades. 

Para encerrar, é justamente nessas relações que irei concentrar minha análise e as             

separo em três grupos: as interações dentro da própria comunidade, o envolvimento de             

forasteiros com o ofício de raizeira e a inserção desses saberes em ambientes médicos. De               

certa forma, essa monografia é um ensaio sobre a importância das redes de trocas para a                

manutenção e disseminação dos saberes tradicionais, sejam em ambiente rural camponês, ou            

no meio urbano. 

Pode-se dizer que toda a construção desse trabalho se baseia na análise das             

relações que se constroem a partir de um conhecimento compartilhado por indivíduos ao             

longo das gerações. Esse sistema só é possível pela participação de quem está em torno da                

raizeira, sem uma rede de trocas o conhecimento se perde, mostrar que a contribuição de               

vários atores é o que legitima e expande o alcance desse conhecimento, que persiste mesmo               

com a modernização das técnicas médicas. 

O objetivo dessa monografia passa por delimitar uma prática presente no           

cotidiano da população brasileira há muito tempo e que em meio às mudanças que a               

sociedade enfrentou ao longo dos séculos se ressignifica. Por isso, é importante mostrar de              

onde essa atividade tradicional de cuidado parte, se adapta à uma nova configuração em              

meados do Século XIX e volta a fazer parte das opções terapêuticas no fim da década de                 

1980. Então, entender os elementos sociais que criam o ambiente propício para a manutenção              

das práticas tradicionais de saúde, as redes que se formam a partir dos praticantes e as                

relações que se constroem a partir delas é o que dá o tom desse trabalho. Minha meta é criar                   

uma linha narrativa que exemplifique bem a complexidade desse tema. 
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Capítulo 1: Situando o ofício de raizeira no contexto 
social e histórico brasileiro 

 

O estudo antropológico dos fazeres culturalmente desenvolvidos e transmitidos         

carrega uma série de especificidades que dão distinção à atividade. Por ser reflexo do              

ambiente que lhe envolve, apresenta características próprias, que dialogam com um sistema            

complexo de símbolos e crenças. Exatamente por isso, antes de iniciar a discussão do ofício               

de raizeira, cabe fazer uma rápida análise de conceitos antropológicos que são perceptíveis             

quando se debruça sobre o estudo de práticas tradicionais culturalmente construídas. 

Na discussão proposta neste trabalho, as práticas tradicionais de saúde,          

especialmente o conhecimento e manejo de plantas pela raizeira, implica em entender alguns             

conceitos antropológicos que conversam com a minha proposta de análise, por exemplo, a             

participação da “magia” nesse universo de análise. Na visão durkheimiana, a magia é uma              

forma rudimentar da religião, um uso para um fim mais técnico, com pouco espaço para               

teorizações complexas (DURKHEIM, 1996).  

Mauss e Hubert (2003), para criar uma teoria geral da magia, dizem que a magia               

compreende agentes mágicos, atos e representações, um sistema de ideias e crenças e que são               

marcados pela eficácia. Porém, essa eficácia não é posta à prova, já que é a crença que                 

legitima sua eficácia, “Atos em cuja eficácia todo um grupo não crê, não são mágicos”               

(MAUSS & HUBERT, 2003. pag 55-56). Outra característica é a tradição, a repetição torna              

eventos em representações mágicas. 

Segundo Lévi-Strauss (2008), a eficácia da magia se dá pela crença do feiticeiro,             

a crença do doente e a crença coletiva.  

“Graças a seus distúrbios complementares, a dupla doente-feiticeiro encarna         
para o grupo, de modo concreto e vivo, um antagonismo que caracteriza todo             
pensamento, mas cuja expressão normal é sempre vaga e imprecisa: o doente            
é passividade, alienação de si mesmo, assim como o informulável é a doença             
do pensamento, e o feiticeiro é atividade, transbordamento de si mesmo,           
assim como a afetividade é a fonte dos símbolos. A cura põe em relação              
esses pólos opostos, garante a passagem entre um e outro e manifesta, numa             
experiência total, a coerência do universo psíquico, ele mesmo projeção do           
universo social” (LÉVI-STRAUSS. 2008. pag 198). 
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Para Lévi-Strauss, por se tratar de um sistema de crença, na qual tanto o              

curandeiro quanto o doente fazem parte, o ritual de cura não é questionado. O que significa                

dizer que a mitologia utilizada não interfere diretamente na eficácia do atendimento, já que              

para o paciente o que importa é a cura para sua doença. A performance do xamã é um                  

instrumento para contextualizar e exemplificar as relações de causa e efeito que geram o              

adoecimento, não sendo necessário que essas representações correspondam a uma realidade           

objetiva. 

Um bom exemplo dessas abstrações, acerca das causas e efeitos, pode ser            

encontrado na dissertação de Rodrigues (2018), em uma fala de uma de suas interlocutoras,              

Marcília. Nessa fala ela cria uma relação entre a doença e o que a provoca baseada em um                  

sistema de crenças próprio, que é compartilhado por quem busca seu atendimento.  

“A pessoa é muito vingativa, a pessoa não perdoa, e aquilo acumula no             
organismo e causa doença. No caso do quebranto, que é mais comum em             
criança, é o caso de inveja, por exemplo, uma pessoa que achou a criança              
bonita, as vezes não tem nem maldade, mas ela pensa: poxa, que criança             
bonita e meu neto é tão feio. Isso tudo a benzição tira. 

Espinhela caída, é uma pessoa que tem problema na espinha. É uma pessoa             
muito exigente, que não aceita erro. Ela quer andar certinha. Reflete no            
organismo, mas é a carga. 

Não tem dor de cabeça, tem os maus pensamentos, você não tem raiva, você              
tem o olhar de ódio, você não tem ira, tem o fígado doente. São doenças               
físicas que correspondem ao espiritual. Você tem problema de pulmão?          
Você tem tristeza.” (RODRIGUES, 2018. pag 91). 

Nota-se, a partir desse exemplo que a construção do mito dialoga com o ritual.              

Segundo Lévi-Strauss, para alguns antropólogos é o ritual que funciona como uma explicação             

do mito, para outros o mito é resultante do ritual, entretanto, para o autor, a ordem é pouco                  

importante, sendo mais produtivo entender a relevância da relação MITO - RITUAL para o              

estudo de símbolos religiosos. 

Essa dicotomia corrobora com a teoria levistraussiana onde salienta que as           

oposições são fundamentais para a construção dos mitos. Nessa abordagem, o autor pontua a              

extinção da relação de causalidade direta entre rito e mito, enquanto se destaca mais a               

dialética, que transformam ambos em parte da estrutura.  
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Essa breve reflexão sob a ótica da Antropologia da Religião é necessária para             

analisar as práticas tradicionais de saúde, porque elas apresentam relação direta com a             

religiosidade de seu praticante. Uso o termo religiosidade por entender que o sistema de              

dogmas que permeia esses saberes não se vincula à uma religião específica, mas possui              

características de sincretismo e mesmo raizeiras que professam diferentes credos          

compartilham algumas crenças. 

Para seguir essa linha de raciocínio, tomarei como exemplo D. Flor, moradora do             

Povoado Moinho em Alto Paraíso de Goiás - GO. Para tal, será usado a dissertação de Attuch                 

(2006), onde a autora descreve os modos de fazer da raizeira e sua relação com o divino na                  

produção de seus remédios, bem como a mitologia que suporta a estrutura simbólica das              

práticas que ela faz uso. 

Antes mesmo de começar a preparação dos remédios, D. Flor pontua uma série de              

requisitos para que o remédio tenha um resultado satisfatório. Em suas crenças, o raizeiro              

precisa dispor de saúde plena e “força” no momento da confecção das garrafadas. Isso é               

necessário porque, em sua visão, as energias negativas provenientes das doenças do praticante             

são transferidas para o produto durante a fazedura e afetariam o doente, ou tornaria o remédio                

ineficaz. Por esse motivo, ela conta que sua mãe era cuidadosa ao consumir produtos de               

raizeira que ela não conhecia. 

Esse sistema de crenças é alimentado pela religiosidade de D. Flor, seus            

conhecimentos são combinados à sua fé e a partir disso o mito de seu ritual é construído.                 

Antes e durante a feitura dos remédios ela realiza suas preces, onde ela faz referências à Deus                 

em seus cânticos e orações. Além disso, essa associação entre seus saberes e Deus é               

observada ao longo de toda a dissertação de Attuch, onde a raizeira diz por diversas vezes que                 

seu conhecimento e aptidão com plantas é proveniente de um “dom de Deus”. 

Juntamente com esse envolvimento do divino e a natureza que ela usa em seus              

remédios, ela desenvolve uma série de categorias a qual atribui significado mágico, como a              

água, o cerrado, o campo e o cultivo. Ela também traz a dicotomia sagrado/profano que habita                

seu imaginário, onde eu percebo uma forte associação do sagrado com o modo de vida rural                

em comunidade, enquanto o profano vem carregado de símbolos da vida urbana e que em sua                
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opinião, distancia o ser humano do sagrado e que consequentemente provoca o adoecimento             

físico e social. 

“No pólo do Sagrado poder-se-ia ainda alocar a “comunidade” e a “união”,            
pois, para Dona Flor, o Povoado teria potencial de melhorar ‘um ajudando o             
outro’ e riqueza mais importante que o dinheiro seria o ‘amor’. Na            
polaridade Profana, está em oposição “só quer(er) saber do seu”,          
engendrando processos de fragmentação e a individualização dentro do         
grupo. Atualmente, no Moinho, os esforços movidos pelos interesses         
financeiros dispersariam as pessoas da comunidade de atividades        
não-remuneradas, denunciando a falta de foco nos interesses coletivos como          
uma face da penetração do individualismo na comunidade” (ATTUCH,         
2006. pag 101). 

Outro aspecto que merece atenção para a compreensão da complexidade teórica           

que permeia o trabalho de raizeiras é a divisão do trabalho. Uma característica que observei               

ao longo das leituras para a escrita desta monografia foi que existe uma demarcação              

socialmente construída do ofício de raizeiras, existe uma similaridade destacada entre todos            

os trabalhos que tomei como referência bibliográfica, o trabalho é majoritariamente realizado            

por mulheres. 

A presença masculina não é nula, porém é perceptível que a posição de destaque é               

ocupada por alguém do sexo feminino. Aos homens, observei duas características de suas             

participações, o auxiliar que é raizeiro, mas não atende a comunidade, apenas membros da              

família ou ajuda a raizeira durante o processo da fazedura e o homem que apesar de ter                 

conhecimentos sobre as ervas não faz seus usos para além do seus familiares, porém aqui me                

atentarei a análise dos primeiros.  

O auxiliar também pode participar da confecção dos remédios, da colheita e até             

mesmo do diagnóstico, mas percebi que o acolhimento é sempre realizado pela mulher. O              

primeiro exemplo de auxiliar que usarei é apresentado no trabalho de Rodrigues (2018), S.              

Alberto, marido de Sandra, outra raizeira que também faz parte dos interlocutores que a              

autora estudou. O casal vive Pirenópolis - GO, onde tem um consultório e uma casa de ervas.                 

Mesmo possuindo o conhecimento necessário, percebo que as atividades de acolhimento e            

diagnóstico são realizados pela esposa, à ele é reservado as boas-vindas aos visitantes e “fazer               

sala” com acompanhantes enquanto acontecem os atendimentos. Porém ele participa          
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ativamente da colheita e fazedura dos remédios e inclusive tem sua própria garrafada, a poção               

do raizeiro, que é usada contra impotência sexual, fadiga e falta de ânimo de maneira geral.  

Entretanto, a autora destaca que ao perceber que as pessoas se sentiam mais à              

vontade com sua esposa, o raizeiro decidiu se afastar dessa tarefa, deixando o atendimento              

exclusivamente a encargo de Sandra, provando que a relação de Cuidado está ligado ao              

feminino. Ele também participa do curso que é oferecido sobre plantas e remédios naturais,              

além de auxiliar em outras funções da casa e do consultório. 

O outro caso apresentado será de S. Donato, marido de D. Flor, moradores do              

Povoado Moinho. Attuch (2006) relata sua contribuição na colheita e limpeza das ervas, além              

disso em algumas falas de D. Flor é possível concluir que ele a ajuda na fazedura dos                 

remédios, especialmente quando a raizeira não reúne as condições, físicas e espirituais, para a              

confecção das garrafadas, elixires, xaropes e etc. Entretanto, não há relatos da participação de              

S. Donato no atendimento ao público ou se ele cria medicamentos por conta própria, como S.                

Alberto no exemplo anterior. 

Segundo Attuch (2006), essa divisão das atividades por gênero pode ser uma            

característica de um ideário da comunidade, onde ao homem é o lavrador e realiza seus               

trabalhos fora da residência e à mulher o ambiente doméstico e todo o universo que engloba o                 

cuidado com a casa e filhos. Porém, a autora diz que trata-se apenas de uma representação                

ideal, quando na prática o que acontece é a colaboração, tanto da esposa, quando essa precisa                

ajudar na roça, quanto do marido, que ajuda em atividades domésticas específicas, como             

consertos e pequenas construções na área domiciliar. 

Nessa perspectiva, a autora destaca que a fazedura dos remédios era entendido            

como uma atividade do lar. Sendo assim, era reservado à mulher a função de identificar               

doenças dos membros do grupo doméstico e tratá-las. Talvez essa divisão seja reflexo de um               

sistema que está entrando em desuso por conta da entrada de tecnologias que facilitam a vida                

no campo, além da crescente circulação de dinheiro que permite que as pessoas possam              

consumir produtos que vem de fora, não existindo mais a necessidade de produzir tudo dentro               

da unidade familiar. 
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Outra característica do ofício de raizeira que notei foi a questão de raça e etnia.               

Em praticamente todos os casos observados é possível perceber que esse trabalho é             

desenvolvido por indivíduos negros ou pardos. Embora tenha encontrado pouca discussão a            

respeito desses marcadores sociais, encaro que a relação dessas práticas tradicionais de saúde             

e essas populações é essencial para compreender o significado desses costumes nas            

comunidades e às pessoas que vem e buscam esses conhecimentos. 

Por diversas vezes é mencionado por interlocutores, em várias fontes          

bibliográficas, a presença de uma ancestralidade. O perfil dos raizeiros é majoritariamente            

constituído por negros e pardos, que se auto declaram não-brancos, ou em alguns casos              

específicos, se identificam como remanescentes de populações quilombolas, como o Povoado           

Moinho (ATTUCH, 2006) e o povoado Ribeirão dos Bois, uma comunidade Kalunga no             

município de Cavalcante - GO (LIMA, 2016). 

É graças à essa tradição ancestral que esse conhecimento é compartilhado, dentro            

do grupo familiar ou não, para as gerações mais jovens, que passam a incluir o conjunto de                 

práticas em seu cotidiano. Além dos habitantes dessas comunidades, esses saberes           

ultrapassam as barreiras sociais e chegam às cidades, onde também fará parte das alternativas              

de tratamento de doenças. 

É interessante perceber que o meio social é crucial na manutenção dessas práticas.             

As sociedades camponesas operam em um sistema que difere das urbanas, na prática, as              

dificuldades fortalecem os laços e permite a formação de uma identidade comunitária,            

fazendo o bem estar coletivo figurar como medida de coesão social do grupo. Graças à essa                

organização social, que se distancia da lógica capitalista de acumulação, que se sustenta pela              

colaboração entre os membros da comunidade, é que acontece a criação e expansão das redes               

de trocas dos saberes tradicionais.  

Ainda que fora dessas redes de trocas, a memória coletiva é o que mantém essa               

tradição viva. O cultivo e utilização de ervas medicinais faz parte do imaginário brasileiro              

graças à herança rural de um país majoritariamente camponês até a metade do século passado.               

Mesmo quando existe pouco contato com essas práticas no cotidiano da população, a             

utilização de remédios naturais é relativamente bem aceita, como uma alternativa à ciência             

biomédica ou como uma terapia complementar, que interage com os tratamentos que o             
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indivíduo já faz uso. Como diz Attuch (2006), mesmo que a priori exista uma preferência               

pelas comprovações das Ciências Biomédicas, há uma heterogeneidade de pensamentos          

dentro da classe médica que contradiz essa lógica e cria uma amplitude de visões sobre a                

“intermedicalidade”. 

Embora exista aceitação por parte do senso comum, nos meios hegemônicos das            

Ciências Médicas, existe pouca discussão sobre esse tema nas faculdades, ou até mesmo             

desprezo pelos conhecimentos ancestrais em Cuidado e saúde. Nos ambientes de saúde            

regulamentados pelo Estado, o uso de plantas medicinais é mais comum nas Unidades             

Básicas de Saúde (UBS), onde os pacientes recorrem para tratamentos de rotina ou que não se                

enquadram em urgências e emergência. Contudo, segundo Bruning et al (2012), em estudo             

realizado nas cidades de Foz do Iguaçu e Cascavel, no Paraná, a estrutura técnica é precária.                

Poucos profissionais possuem conhecimento de plantas medicinais, sendo assim, as          

prescrições desses tratamentos ficam reservada a apenas alguns indivíduos, enquanto a grande            

maioria possui o conhecimento transmitido oralmente dentro do núcleo familiar. Isso se torna             

um problema, já que o governo federal, por meio do SUS , determina que a prescrição desses                2

tratamentos deve ser realizado por alguém que possua formação técnica para tal. 

“Do total dos entrevistados apenas duas (médica e enfermeira) das          
Unidades Básicas de Foz do Iguaçu fazem a prescrição dos medicamentos           
aos seus pacientes, nas Unidades básicas de Ouro Verde (médica) e Padre            
Monti (enfermeira) em Foz do Iguaçu. Os demais profissionais só fazem           
uso de forma caseira através do conhecimento popular” (BRUNING, M.          
C. R. ET AL. 2012. pag 2682). 

Segundo D’Almeida (2018), desde o início do Século XIX, quando são           

introduzidos os primeiros cursos de medicina, as práticas tradicionais ocuparam o mesmo            

lugar que a medicina oficial, mas nunca receberam tratamento igualitários pelos órgãos            

reguladores. O Estado se encarregava de hierarquizá-las nos mais baixos níveis de prestígio,             

enquanto as práticas oficiais eram postas no topo, além de desvalorizar o conhecimento             

popular, essas instituições agiam para consolidar as estratificações já existentes na sociedade            

brasileira. 

Nos três primeiros séculos da História colonial brasileira, a hegemonia do           

conhecimento de saúde pertencia às práticas populares, essa lógica começa a se inverter com              

2 Sistema Único de Saúde. 
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a implementação das primeiras academias de medicina e anatomia, frequentadas em sua            

maioria por indivíduos de alto poder aquisitivo e com influência na política local. A partir               

desse momento, o estreitamento das relações entre médicos e o Estado começa a criar              

maneiras de limitar a ação dos mais diversos ofícios tradicionais para favorecer a crescente              

classe médica durante Império. 

A autora também destaca que com o passar do tempo as relações entre médicos              

oficiais e curandeiros se tornaram cada vez mais acirradas, causando o afastamento entre as              

duas partes. A inaceitação dos médicos da Academia Imperial de partilhar os mesmos             

ambientes com “leigos”, muitos destes negros, pressionou os órgãos oficiais a manter os             

saberes separados. Mesmo assim, embora os atritos existissem, as práticas tradicionais nunca            

foram totalmente abolidas do sistema oficial de saúde. 

Juntamente com esse afastamento entre as práticas oficiais e as tradicionais,           

cresce também a desautorização e a repressão dos saberes populares, que passam a ser              

enxergados como desvios.  

“O campo da cura, por meio de um longo processo, passou a ser composto              
por duas classes que, do ponto de vista da classe médica, deveriam ser             
antagônicas: os médicos licenciados e os curandeiros, posteriormente        
identificados como charlatães. A polarização que se instaurou teria gerado          
ganhos para os primeiros […] Com este objetivo, teria ganhado força uma            
investida contra os agentes de cura não diplomados, como eram os           
curandeiros, raizeiros, erveiros, espíritas, parteiras, sangradores, fabricantes       
de remédios com fórmulas secretas, rezadores, etc, disseminando a ideia de           
que agiam sempre de má-fé e enganando pessoas para enriquecer”          
(D’ALMEIDA, 2018. pag 24-25). 

Esse tipo de abordagem afetou e afeta a percepção dos saberes tradicionais,            

marginalizou os conhecimentos populares e criou um abismo entre o prestígio oferecidos aos             

médicos oficiais e aos curandeiros de maneira geral. Por essa razão, trago neste trabalho uma               

reflexão sobre a importância da raizeira dentro de sua comunidade, como acontece a interação              

com indivíduos do meio urbano ou de outros grupos sociais e como acontece a utilização de                

técnicas tradicionais por profissionais de saúde regulamentados pelo Sistema Único de Saúde            

(SUS).  

Essa monografia, por ser um trabalho bibliográfico, se apoia em reunir autores,            

com abordagens diferentes, que ajudem a construir uma narrativa própria do ofício de             
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raizeiras. Para tal, é preciso localizar essa atividade a partir de um estudo histórico e               

antropológico, conceituando as diversas estruturas do ritual, exemplificando o contexto social           

que favorece a disseminação desses conhecimentos e o lugar reservado aos saberes            

tradicionais na sociedade brasileira. Dessa maneira, a melhor forma encontrada para fazer isso             

é, primeiramente, explicando alguns dos conceitos básicos que julgo ser a base dos ofícios              

tradicionais, entre eles os saberes sobre plantas medicinais e confecções de remédios naturais             

por raizeiras, as relações que se constroem a partir das práticas e a importância das               

características sociais desses grupos para a manutenção dos conhecimentos tradicionais.  
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Capítulo 2: Conceitos básicos para a compreensão 
das práticas tradicionais de saúde 

 

A discussão deste capítulo inicia-se em apreender conceitos que se apresentam           

como bases para a manutenção e a transmissão das tradições populares em medicina natural e               

das plantas. Sendo assim, julgo ser interessante dividir o capítulo em três subtópicos,             

explorando as principais categorias abordadas neste trabalho: sociedades camponesas,         

Cuidado e raizeiras. 

Por conter uma abordagem focada no meio rural, é necessário levar em            

consideração o conceito de sociedade camponesa que será usado ao longo do trabalho. Para              

compreender a importância dos saberes tradicionais de saúde nesse ambiente se faz decisivo             

apreender os modos de operar dessas sociedades, assim como as estruturas simbólicas que             

sustentam e legitimam essas práticas. 

Cuidado é, possivelmente, a principal categoria apresentada neste capítulo. Isso          

acontece porque todas as práticas tradicionais de saúde se baseiam nesse conceito para existir.              

O acolhimento e o serviço prestado por raizeiras, parteiras e etc, só é possível pela               

solidariedade e pelo sistema de trocas simbólicas, já que comumente não envolvem uma             3

retribuição financeira (o Cuidado não é precificado, embora algumas raizeiras comercializem           

seus remédios e cursos). 

O terceiro tópico será focado em criar uma linha interpretativa da categoria            

“raizeira” e mesmo com a vastidão de práticas e saberes, tentar encontrar características que              

sejam comuns mesmo em contextos distintos. Ao compreender o lugar ocupado por essas             

pessoas dentro de suas comunidades é que se percebe a importância dessas práticas para a               

coesão social do grupo, tendo em perspectiva que geralmente essas práticas se associam a              

outras atividades da vida pública e isso ajuda a legitimar seus praticantes 

Por se tratar de uma monografia bibliográfica, o que já dificulta a conceituação             

das categorias “nativas” por falta de interlocutores, é importante construir uma argumentação            

3 Segundo Durkheim (1999), solidariedade se dá pela consciência coletiva, mesmo que a intensidade varie, ela é                 
responsável pela coesão social do grupo. 
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consistente a partir dos relatos de outras pesquisas, aglutinando ideias e construindo o objeto              

da maneira mais clara possível. A melhor forma de fazer isso é desenvolver um raciocínio               

usando os exemplos etnográficos e encontrando casos que dialoguem entre si. 

2.1. Conceituando Sociedades Camponesas 

Para desenvolver um raciocínio coeso sobre raizeiras e práticas tradicionais de           

saúde se faz necessário articular, primeiramente, o conceito de Sociedades Camponesas.           

Compreender como o campesinato se estrutura e opera é o que vai permitir entender o lugar                

dos vínculos sociais e, consequentemente, como a solidariedade cria os laços que geram             

Cuidado, que é a base de atividades como o ofício de raizeira.  

Para conceituar camponês, Wolf (2003) afirma que essa categoria se aplica aos            

agricultores que utilizam majoritariamente sua produção para a subsistência e o excedente            

vendido não tem como objetivo o reinvestimento e sim comprar o que sua produção não lhe                

fornece. O autor especifica dois tipos de campesinato: a comunidade corporada, caracterizada            

por uma produção feita para a própria família e a de subsistência, que relaciona mais com os                 

mercados urbanos. Porém, Velho (2009) chama a atenção para possíveis confusões com o             

conceito de camponês, que pode ser erroneamente empregado ao proletariado rural. 

Entretanto, Velho (2009) argumenta que no Brasil novas formas de proletariado           

mesclam o trabalho assalariado e a agricultura familiar, acrescentando conceitualmente ao           

estudo comparativo entre sociedades camponesas. Sendo assim, é correto afirmar que a            

dicotomia campesinato X proletariado rural não é tão significativa, mais importante é destacar             

a fluidez desse conceito, notando-se que diversas relações de trabalho, mais ou menos             

autônomas, que juntamente com meeiros, parceiros e arrendadores , constituem o          4

campesinato brasileiro. 

No contexto brasileiro, Agricultura Familiar tem como definição a pequena          

propriedade, onde o trabalho é realizado em sua maioria pelo grupo familiar e conta com até 2                 

4 Segundo Velho (2009), usando o conceito de Caio Prado Júnior em “A Revolução Brasileira” (1966), que                 
classifica como pequeno agricultor apenas quem é empresário da própria produção. Portanto, os outros              
participantes recebem uma conceituação diferente. Meeiros são aqueles que recebem uma pequena porção da              
terra para explorar e formalmente se assemelham à parceiros, mas são empregados do proprietário. Parceiros               
possuem pequenas extensões de terra e colaboram com as grandes propriedades, sem vínculos empregatícios              
com esses últimos. Por último, arrendadores são aqueles que em troca de uma parcela da terra devem retornar                  
parte da produção ao proprietário. 
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empregados, para subsistência ou como a fonte de renda da família. As principais             

características dessas propriedades são a diversificação a produção, a capacidade de           

adaptação e a combinação de sistemas produtivos e a preferência por investimentos            

progressivos. Outra característica é que o uso da terra leva em consideração diversos fatores,              

entre eles as necessidades e objetivos da família, ao contrário do patronato, que leva em               

consideração a rentabilidade econômica. 

Mendras (1978) pontua que as sociedades camponesas são compostas por          

unidades familiares pequenas e autônomas, mantendo relações com outras unidades próximas,           

o que contribui para a formação identitária e se percebe a noção de comunidade entre os                

diversos grupos domésticos. 

Vincent (2010) apresenta uma proposta teórica que visa adequar os estudos           

acadêmicos sobre o campesinato à realidade social em que eles estão inseridos na             

contemporaneidade. A autora analisa que o campesinato deve englobar indivíduos que não            

tem a agricultura como principal atividade, tais como artesãos, mulheres e crianças, propondo             

uma análise do campesinato em conjunto com as sociedades complexas, já que atualmente as              

sociedades agrárias estão em contato constante com o meio urbano e o usam como ferramenta               

para manutenção e recriação do seu modo de vida, mesmo que possuam uma lógica própria               

de funcionamento. 

Outra característica marcante das sociedades camponesas é como elas se unem           

para enfrentar as dificuldades, sejam de ordem natural, como secas e enchentes, ou até mesmo               

a intervenção do Estado em seu modo de vida (WOLF, 1976). Essa cooperação é estabelecida               

por vínculos territoriais e sanguíneos e acontecem por meio de partilhas, empréstimos e             

cessões visando ajudar um vizinho em momento de dificuldade e que no futuro será retribuído               

caso a situação seja inversa. Wolf (1976) também destaca que em comunidades tradicionais             

essa cooperação também acontece por motivos cerimoniais, onde cada grupo familiar           

contribui com uma parte proporcional a sua condição financeira. Esses fundos cerimoniais são             

formados a partir do excedente de produção, as quantidades podem variar de acordo com os               

costumes de cada comunidade, e são essenciais para a coesão social do grupo, já que custeiam                

as atividades organizadas coletivamente. 
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Partindo dessas classificações é possível traçar, mais ou menos, uma linha           

argumentativa que permita desenvolver um conceito comum aos diversos exemplos usados ao            

longo do trabalho. Embora essa tentativa esbarre na diversidade de cenários, acredito que             

encontrar similaridades entre as diferentes experiências supra esse problema metodológico.          

Mesmo por que como é citado a cima, o campesinato brasileiro apresentam muitas diferenças              

entre si, cabendo a esse trabalho um exercício para unificar as semelhanças e discutir as               

divergências. 

Essa diversidade pode ser observada principalmente em comunidades tradicionais         

e originárias, que geralmente empregam uma lógica fora do sistema de acumulação            

capitalista. É possível observar outros sistemas produtivos em ação, como cooperativas e            

propriedade coletiva.  

Attuch (2006), por exemplo, cita a formação de uma cooperativa dentro do            

Povoado do Moinho para a extração de flores silvestres e confecção de arranjos para a venda.                

Nesse exemplo, a autora frisa que essa medida foi tomada para evitar a coleta agressiva de                

flores, causando a escassez das mesmas. Segundo a autora, essa ação foi necessária após um               

forasteiros oferecer aos moradores do povoado que colhessem flores, que resultou na colheita             

predatória e em troca recebiam uma baixa remuneração, mas com a cooperativa foi ensinado              

técnicas de cultivo mais eficientes e menos agressivas ao ambiente, além de um pagamento              

justo. 

Agora que o conceito de Sociedades Camponesas está resumidamente explicado,          

cabe ainda neste tópico discutir porque é importante esclarecer o lugar desse tipo de              

comunidade nesse trabalho. A presença de raizeiras não é exclusividade da vida rural, porém              

o espaço que elas ocupam no campo é substancialmente distinto. Nesse aspecto, para entender              

melhor essa atividade é preciso compreender o meio que favorece seu acontecimento. 

A primeira diferença entre o meio urbano e o rural é a necessidade. Isso significa               

dizer que nas cidades esse tipo de atendimento acontece como uma alternativa a biomedicina,              

já no campo, esse tipo de prática ocorre justamente pelo acesso limitado às políticas públicas               

de saúde. A pouca presença e a ineficiência do atendimento prestado faz com que, de maneira                
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geral, as pessoas recorram à chás, elixires e banhos que resolvam pequenas enfermidades             

(D’ALMEIDA, 2018. pag. 41).  

Além disso, D’almeida (2018) aponta o convívio com raizeiras constrói relações           

mais horizontais entre o atendente e o atendido, algo que não acontece com frequência na               

presença de médicos. Somado a isso, o conhecimento robusto da flora e a eficiência dos               

remédios faz com sejam a primeira opção de muitos quando precisam de um alívio imediato               

de suas doenças. 

2.2. A categoria “Cuidado” e seu lugar nas Sociedades Camponesas 

O conceito de Cuidado rege uma série de estruturas sociais no contexto rural e              

também fundamentam o sentimento de cooperação na sociedade camponesa. “Cuidado” e           

“saúde” se associam facilmente nesse contexto, onde o Cuidado mútuo é a medida dos              

relacionamentos dentro das comunidades (TEIXEIRA E OLIVEIRA, 2014. pag 1346-1347). 

Ayres (2004) conceitua Cuidado como “uma interação entre dois ou mais sujeitos            

visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes                

especificamente voltados para essa finalidade (AYRES, 2004. pag. 74)”, ou seja, uma            

extensão da técnica, para além da prática, uma relação subjetiva de troca. Nesse espaço de               

Cuidado, as interações terapêuticas criam sujeitos que agenciam sobre o objeto que se             

constrói a partir dessa relação. Segundo Ayres (2004), o Cuidado é capaz de moldar a               

existência a partir do mundo em diversas formas particulares de organização. 

No exemplo etnográfico de Teixeira e Oliveira (2014) é possível observar a            

importância social do Cuidado na construção da coletividade do movimento de mulheres do             

Assentamento Monte Alegre VI - SP. O companheirismo, juntamente com o diálogo, cria             

uma teia de relações de suporte e ajuda nas questões de saúde, onde uma cuida da outra e                  

dessa interação fortalecem as ligações dessa teia, que se expandem por toda a comunidade.  

“Ela mesma é prova de que esses encontros funcionam. Quando começou o            
programa, eu ia na casa dela e ela só queria morrer [...] Aí, através da gente                
se unir, começamos se unir, ela conseguiu.” (TEIXEIRA & OLIVEIRA,          
2014. pag 1346) 
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Ayres traz uma reflexão sobre o conceito de “sorge”, na visão heideggeriana, que             

pode ser traduzida como cura, não no sentido médico de eliminar a doença, mas como               

sinônimo de Cuidado (AYRES, 2004. pag. 75). Sob essa perspectiva, o autor discute a              

categoria Cuidado a partir de sua capacidade de moldar a diversidade da existência das              

identidades e cita características que podem ser observadas nessa classificação. Essas           

características são: o movimento, a interação, a alteridade, a plasticidade, o projeto, o desejo,              

a temporalidade, a não-causalidade e a responsabilidade. 

Segundo o autor, o movimento é o que permite a percepção do mundo à nossa               

volta e identificamos a possibilidade de intervenção. Assim, as ações não são aleatórias, mas              

fruto do movimento, que ao longo da vida constrói a identidade e o próprio existir. Ou seja, o                  

Cuidado é construído ao longo do tempo pelo próprio movimento da vida e a partir dos                

encontros que esse movimento proporciona surgem as possibilidades de moldar a existência. 

Após o movimento, o Cuidado só é possível pela interação. O Cuidado é             

construído da interação, as complexificações se dão a partir de um processo de contato e troca                

entre os indivíduos e entre os indivíduos e o meio. Dessa interação é construída a identidade e                 

a alteridade, “a identidade de cada um se faz sempre, portanto, na presença do seu outro. A                 

alteridade de cada um se define pela construção de uma identidade, e vice-versa” (AYRES,              

2004. pag. 76). 

Outra característica do Cuidado é a plasticidade. Não haveria existência se não            

fosse pela capacidade de mudança, adaptação e recriação, sem isso não existe a possibilidade              

de sua dissolução, de sua constante recriação. A natureza plástica da existência é que permite               

que o Cuidado molde as relações. A plasticidade é o que permite que desejo e projeto possam                 

se concretizar. O projeto surge após a compreensão da plasticidade e da possibilidade da              

criação de algo novo, e o projeto é resultado do desejo que surge da interação EU⇔ OUTRO,                  

ou seja, no encontro entre o ser humano e as circunstâncias que nasce o Cuidado, “...o Ser do                  

humano é Cuidado. É projetar e, ao mesmo tempo, ser o “curador” do projeto” (AYRES,               

2004. pag. 76). 

Só faz sentido falar em Cuidado na perspectiva temporal, o Cuidado é duplamente             

a possibilidade e resultado da existência. Desse modo não é possível pensar o Cuidado como               

uma categoria resultante de causas e efeitos, a sua existência está na não-causalidade, na              
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compatibilidade e na totalidade das características. O Cuidado só existe na dependência de             

cada uma das partes. 

Por fim, a responsabilidade, que tem o sentido de responder por si e para si. A                

responsabilidade é o que faz com que o indivíduo tome para si o projeto, não apenas para                 

projetar, mas porque se responsabiliza por sua existência. 

Para compreender o lugar do Cuidado na execução das técnicas é necessário fazer             

uma reflexão sobre a construção social que perpassa a criação, a transmissão e a execução das                

técnicas. Para isso, a análise de “as técnicas do corpo” in Sociologia e Antropologia de               

Marcel Mauss (2003), que traz como fio condutor do raciocínio o lugar cultura no              

desenvolvimento das técnicas, das mais básicas às mais específicas, do cotidiano das            

sociedades, sejam urbanas ou rurais.  

Segundo Mauss (2003), as técnicas do corpo podem ser divididas em 4 categorias             

principais: divisão por sexo, divisão por idade, classificação por rendimento e transmissão das             

formas de técnica. Isso sugere que a escolha das técnicas são social e psicologicamente              

condicionadas e variam de sociedade para sociedade.  

Porém, o que nos interessa aqui é como as técnicas de cuidado são desenvolvidas              

e são preferencialmente designadas à um grupo específico. Segundo Mauss (2003), existem            

influências psicológicas e sociológicas quando as técnicas do corpo são divididas por sexo,             

que moldam as aptidões para além da parte fisiológica. 

Como é notado na literatura, a execução dos cuidados e promoção de saúde em              

comunidades rurais e camponesas são majoritariamente assumidos por mulheres. Segundo          

Teixeira e Oliveira (2014), o trabalho feminino no campo é visto como não produtor de               

riquezas, mesmo que participem diretamente do processo produtivo da agricultura familiar,           

artesanato, além do cultivo de plantas medicinais. Por essa razão a preocupação com a saúde e                

bem estar dentro do lar e na comunidade como um todo pode ser interpretada como uma                

forma de afirmação e resistência de mulheres camponesas. 

Rodrigues (2018) traz uma reflexão a respeito do Cuidado que segue uma vertente             

ligada à magia, que associa o fazer prático à intervenção de algo sobrenatural, que permite               

que a prática do Cuidado seja bem sucedida e os resultados esperados sejam obtidos. Ela diz                
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que isso acontece por que muitas coisas que acontecem não encontram explicações no             

biomédico e que esses elementos são assimilados como uma ocorrência mágica. 

“Nestes processos há espaço para acasos, coincidências, intuições. Mesmo         
que a cura física do corpo, ou a ausência de doenças, não aconteça, outros              
elementos podem ser acionados. Muitas vezes, a estas pessoas, não interessa           
somente a cura, acabar com a doença, mas saber como aconteceu e o porquê              
adoeceu, há uma busca nesse sentido por coerências em relação a pessoa            
envolvida, não aquelas meramente objetivas, mas que façam parte do          
cotidiano dela como um todo, mesmo que nele contenha elementos visíveis e            
invisíveis, físicos e etéreos, contraditórios à ciência.” (RODRIGUES,        
2018. pag 118-119). 

No contexto rural e camponês, o cuidado com saúde perpassa várias práticas, para             

além da medicalização é evidente a participação da religiosidade e do suporte psicossocial             

nesse acolhimento. Mesmo com deslegitimação dessas práticas pela sociedade urbana,          

atribuindo à essas práticas e seus praticantes a ignorância, entretanto essas práticas associam             

vários setores da vida cotidiana, como o passado ancestral compartilhado, participação na            

economia do lar e as interações sociais por meio do lazer e do esporte. Além dessa interação                 

com diversos seguimentos da vida, o Cuidado também funciona como ferramenta para            

aproximação e criação da coletividade das mulheres camponesas. 

2.3. Sobre o ofício de raizeira 

Devido a imensa abrangência do termo “raizeira”, é difícil encontrar um           

denominador comum que sirva para conceituar toda essa prática. Dessa maneira, uma forma             

de apresentar uma categoria para ser utilizada nesse trabalho é preciso entender as             

associações, similaridades e contradições observadas na bibliografia. 

Primeiramente, é importante trazer uma breve descrição do que é “saber           

tradicional” em um contexto camponês, já que esse conceito será bastante importante para a              

concepção desse trabalho, para isso tomarei como base o conceito usado por Woortmann e              

Woortmann (1997) em “O Trabalho da Terra: A lógica e a simbólica da lavoura camponesa”.               

Nessa obra, os autores dizem que o saber é uma percepção da amplitude da natureza, um                

conhecimento do concreto que dialoga com símbolos e com o processo histórico, e esse será o                

conceito tomado por mim para a análise das práticas das raizeiras. 
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Por meio das referências bibliográficas utilizadas é possível perceber que as           

compreensões e trajetórias são muito individuais, sendo assim, é difícil, senão impossível,            

apresentar um único conceito que abranja toda a experiência do ofício de raizeiras. Por essa               

razão, para realizar uma descrição etnográfica tomaremos como exemplo diferentes mulheres           

e criaremos uma análise a partir do contexto social de cada uma, respeitando as              

particularidades das práticas de cada uma delas. 

Rodrigues (2018) traz relatos de várias pessoas que trabalham como raizeiras, mas            

aqui vamos nos concentrar em alguns casos que exemplificam melhor a discussão abordada             

neste trabalho. Para o primeiro caso, usaremos como exemplo D. Sandra e seu marido, S.               

Alberto. Talvez eles simbolizem a dinâmica mais comum, quando o conhecimento das plantas             

e raízes é transmitido de uma geração para outra dentro da mesma família. Entretanto o casal                

adota uma postura diferente em relação ao uso dessa sabedoria popular, já que a              

comercialização dos produtos fitoterápicos representam sua principal fonte de renda, a           

comercialização das terapias entram em uma lógica mais mercantilizada e menos ligada à             

uma prática comunitária de saúde. 

Em outro exemplo apresentado por Rodrigues (2018), Marcilia, é uma mulher           

filha de um farmacêutico prático e herdou dele as fórmulas de seus remédios, mas diz que                

buscou outras formas de qualificação e aperfeiçoamento ao longo da vida antes de exercer o               

ofício de raizeira. Ela também afirma que seu aprendizado é constante e busca estudar sobre               

as plantas diariamente, a fim de alcançar excelência na prática, mesmo que atribua um fator               

sobrenatural, o dom, aos seus atendimentos. 

Outro exemplo de raizeira que quero trazer é de Dona Flor, uma raizeira             

autodidata que desenvolveu seus conhecimentos por meio da experimentação e observação da            

flora nativa do cerrado e de outras plantas cultiváveis. Ela associa essa capacidade de              

aprendizagem ao divino, sendo essa relação um marco de sua identidade (ATTUCH, 2006). 

O trabalho com as plantas, assim como outras terapias como o parteiramento e a              

benzeção, aparentemente apresentam um padrão de recorrência no meio rural, caracterizado           

pela “necessidade”. Essa justificativa aparece nos discursos de diferentes maneiras,          

representada pela necessidade do acolhimento dos doentes, tendo em vista a distância dos             

grandes centros urbanos, ou a necessidade financeira que faz com que pessoas que tenham              
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expertise no manejo de plantas e raízes usufruam da demanda por essas terapias para              

conseguir seu sustento. 

Nesse ponto podemos começar a criar uma relação de identidades tipicamente           

encontradas em raizeiras. Uma das características marcantes dessa identidade é a relação entre             

a prática e o lugar do praticante na comunidade. Nota-se que, frequentemente, a raizeira              

acumula funções dentro da organização de um povo, principalmente no meio rural. Para             

exemplificar vou citar alguns exemplos: 

a) A raizeira parteira: Uma das principais atividades desenvolvidas por raizeiras em           

contexto rural é a de parteira. Nota-se uma forte associação entre o conhecimento das plantas               

e o cuidado da mulher no período de gestação e na hora de parir. A sabedoria presente na                  

confecção de chás que estimulam as contrações ou param as dores são usados por essas               

mulheres durante o trabalho de parto, além de banhos, infusões e outros elixires indicados              

pela parteira para o período de resguardo. 

“Uma das histórias contadas por D. Sinésia foi de uma menina grávida de 12              
anos que pediu sua ajuda. A menina tinha feito uma viagem muito longa e              
cansativa, quando chegou, sentiu muitas dores na barriga e foi ao hospital.            
Mas sua família soube da parteira e pediu sua ajuda, pois o médico a havia               
deixado com fortes dores. Quando D. Sinésia pôs as mãos na barriga da             
jovem, logo percebeu que o menino não era para aqueles dias. A parteira             
então disse que poderia lhe dar um chá, mas a família não poderia contar              
para ninguém, pois a moça estava no hospital […] A jovem gestante então             
tomou o chá e logo passaram as dores, indo para casa. Depois de alguns dias,               
a parteira fez o parto de um lindo menino, forte e saudável” (LIMA, 2016.              
Pag 127). 

b) A raizeira benzedeira: Outra forma de acolhimento muito comum realizada por           

raizeiras é a benzeção. Uma prática que transcende a religião, apresenta características do             

sincretismo religioso e acontece no desejo da troca, no compartilhamento da fé e de Cuidado. 

“Marcília, além de benzedeira é raizeira, e dá, além do curso de benzedeira,             
cursos trimestrais, no alpendre de sua casa, sobre plantas medicinais,          
preparação de tinturas, óleos, florais e massagens […]. Ela [...] faz um            
hibridismo em suas práticas, trazendo singulares cosmologias. Mas, também         
enfrenta barreiras no que diz respeito ao preconceito, sendo seu principal           
público, pessoas “de fora”, como Brasília, São Paulo, Salvador, etc. Ela           
conta que manda remédios pelo correio e conversa com os clientes usando o             
whatsapp” (RODRIGUES, 2018. Pag 94). 
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c) A raizeira conselheira: Nota-se também a raizeira como uma presença, alguém que            

compartilha Cuidado, vivências e saberes. Nos relatos das pesquisadoras é possível perceber            

como a raizeira dá conselhos e ensinamentos sobre a natureza que as cerca, sobre a               

construção da ancestralidade e procura, a partir de sua experiência de vida, ajudar as gerações               

mais novas a compreender a cosmologia de suas tradições. 

“As pesquisas de Dias (2007) e Barroso (2009) (apud LIMA, 2016 pag            
113-114), realizadas na região da Amazônia e na Paraíba, respectivamente,          
encontram também a relação desses saberes e fazeres relacionados ao dom           
de Deus, como um ofício de solidariedade com as mulheres do local e com              
as adversidades de sua comunidade” (LIMA, 2016 pag 113-114). 

d) A raizeira líder comunitária: As raizeiras também possuem papel de extrema           

importância na estrutura social de sociedades camponesas, elas atuam muitas vezes como            

representantes desses povoados perante a sociedade urbana e o Estado. É comum também que              

essas mulheres exerçam várias funções cerimoniais e desempenhem papel importante nas           

tomadas de decisões dentro dessas comunidades, “Dessa forma, esses saberes e fazeres            

expressam relações de poder pelo espaço que eles ocupam na comunidade” (LIMA, 2016 pag              

99). 

No decorrer dos exemplos o que traz algum nível de similaridade entre os casos é               

a inegável importância do saber e dessas práticas para a coesão social, principalmente em              

contexto camponês. Essa importância é estendida à seus praticantes, em forma de lugar de              

destaque e voz perante a comunidade e a sociedade externa.  

Podemos citar como exemplo D. Flor, que durante suas conversas com Lima            

(2016) fala de sua participação na formação de acadêmicos que a procuram busca de              

desenvolver suas pesquisas, além de visitantes de grandes cidades em busca de remédios e              

cursos sobre plantas e parto humanizado. 

Uma outra característica que vale destaque é esse empenho de raizeiras em            

compartilhar seus conhecimentos com pessoas de fora de suas comunidades. A motivação            

dessa experiência pode variar, mas de maneira geral é encarada como parte importante do              

processo de lidar com a natureza, uma forma de retribuição ao meio e continuidade das               

práticas tradicionais de Cuidado. 
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Além desse movimento de compartilhamento com os “de fora” (ATTUCH, 2006),           

algumas raizeiras demonstram interesse em perpetuar essas práticas dentro das comunidades,           

com os mais jovens, embora exista uma certa relutância desses últimos, como dito por D.               

Sinésia à Lima (2016) em uma conversa durante seu trabalho de campo para sua tese de                

doutorado. Por outro lado, D. Flor encara com um problema esse afastamento das tradições,              

em uma conversa com Lima ela afirma “Sabe por que o Brasil está indo para o buraco?                 

Porque não estão interessados na tradição” (LIMA, 2016). 

Para concluir, a categoria raizeira pode ser entendida como uma junção de fatores             

que marcam socialmente um indivíduo e o destacam dentro de uma comunidade e fora dela.               

O reconhecimento dessas pessoas é construído ao longo do tempo, pelo acolhimento e             

Cuidado oferecidos aos membros de um grupo social. A posição de liderança e perfil              

conselheiro de raizeiras constrói conexões de afeto e respeito que funcionam como um             

legitimador dessas práticas, além de despertar a curiosidade de forasteiros, interessados em            

alternativas de tratamentos que estejam fora do aspecto biomédico.  
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Capítulo 3: Construindo relações: A raizeira e as 
interações a partir das práticas tradicionais de saúde 

 

Para esse capítulo reservarei espaço para análise das práticas tradicionais em           

saúde, tendo como figura protagonista dessa arguição a raizeira. Isso se faz necessário porque              

enxergo nessas pessoas a capacidade unir dois universos, o ancestral e o moderno. Pode-se              

entender aqui ancestral como o conhecimento que é passado ao longo das gerações, dentro da               

família ou pelo grupo social, enquanto moderno é representado pelo universo científico, que             

tem comprovado a eficácia de certos tratamentos tradicionais e a utilidade dos princípios             

ativos na produção de medicamentos a partir de plantas. A partir dessas associações é possível               

construir um estudo que englobe a atuação da raizeira dentro e fora da comunidade e como os                 

saberes populares passam a ocupar um lugar no processo de interação com a medicina              

biomédica convencional. 

No primeiro tópico, vejo a necessidade de desenvolver uma discussão a respeito            

do lugar que a raizeira ocupa dentro de sua comunidade, como é concebida essa posição               

privilegiada dentro do grupo social e como ela lida com a demanda por seus atendimentos.               

Portanto, é importante exemplificar os tipos de terapias, as maneiras que caracterizam esse             

acolhimento e como a proximidade do praticante com a população gera uma teia de relações               

que legitimam esses tratamentos. 

Seguindo a análise das relações que a raizeira constrói e o estudo das             

circunstâncias que atraem indivíduos de fora das comunidades os levando a procurar terapias             

alternativas, é preciso entender a categoria forasteiros. Cabe exemplificar alguns grupos de            

pessoas cujo os interesses variam, mas que contribuem para a expansão das redes de              

comunicação, que são de muita importância para o alcance desses saberes no ambiente urbano              

e que além disso, podem influenciar a aceitação de práticas tradicionais de saúde em outros               

contextos além do camponês. 

Para finalizar o capítulo, as relações estudadas serão entre os profissionais de            

saúde e as práticas alternativas de saúde baseadas em saberes populares. A partir dessas              

interações, demonstrar como essas terapias são inseridas dentro do contexto médico e a visão              
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dos indivíduos envolvidos a respeito da implantação e utilização desses serviços. Além de             

demarcar a participação das raizeiras nesse processo de assimilação dos fazeres tradicionais,            

uma vez que originalmente são elas que desenvolvem esse trabalho fora do sistema             

convencional de saúde. 

Entender como se dá a ação das raizeiras dentro e fora de suas comunidades e               

como acontece a utilização de seus conhecimentos por profissionais de saúde é importante             

para discutir o sistema que dissemina os saberes ancestrais e que colabora para a legitimidade               

de seus praticantes, de maneira que sua atuação chame a atenção de pessoas e órgãos               

interessados na continuidade e transmissão das práticas tradicionais de Cuidado e saúde. 

3.1. O Lugar da Raizeira Dentro da Comunidade 

Ao longo das leituras foi possível notar que a construção do lugar de destaque              

alcançado por raizeiras acontece ao longo do tempo, de forma cumulativa, pelas relações com              

suas comunidades. O prestígio cresce de acordo com a confiança que a comunidade adquire              

nos remédios e constata sua eficácia, associado às conexões desenvolvidas ao longo dos anos.              

Por isso, digo que é cumulativo, o lugar de fala privilegiado vêm junto com anos de                

participação ativa na vida social do grupo, o ofício de raizeira vai além do exercício prático                

do conhecimento tradicional. 

Alves (2016) pontua bem esse lugar ocupado pela raizeira dentro da comunidade.            

Usando o estudo de caso em Morrinhos - GO, ela sintetiza bem essa configuração que se dá                 

em processo longo, que se fortalece com o tempo e dá à essas pessoas uma posição de                 

destaque na conjuntura simbólica e cultural de um povo. 

“Elas falam do lugar que a cultura local acabou proporcionando, falam a            
partir da identidade que construíram ao longo do tempo e dos conhecimentos            
que receberam e aplicam no cotidiano. A sociedade ao seu redor reconhece            
suas atividades como parte de uma tradição que está além delas, que            
pertence a um passado constantemente trazido à tona pela memória coletiva.           
Elas se tornaram um elo entre a tradição e a cultura atual, especificamente no              
caso das práticas populares de medicina, que hoje retornam ao palco da            
cultura científica que no passado tentou desqualificá-las.”(ALVES, 2016.        
pag 48). 

Primeiramente, é interessante perceber onde um atendimento de uma raizeira se           

distancia do biomédico nas formas de acolhimento. Segundo D’Almeida (2018), o Cuidado é             
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a ferramenta mais acionada pelo praticante, não que o médico não se atente para isso durante                

uma consulta, mas a raizeira cria uma série de conexões entre o sofrimento físico e as                

diferentes áreas da vida do indivíduo, como a saúde emocional e social da pessoa. Segundo               

ela, “o cuidado surge como um diacrítico que confere particularidade e superioridade ao             

trabalho que desenvolvem” (D’ALMEIDA, 2018. pag 86). 

Por ser um serviço realizado, na grande maioria dos casos, na residência da             

raizeira, é natural que isso estimule o envolvimento da praticante e a comunidade.  

“As comunidades nas quais as raizeiras são reconhecidas como tais e onde            
prestam seus serviços terapêuticos são as mesmas em que elas residem.           
Algumas destas são rurais, outras são aglomerados urbanos situados em          
bairros periféricos de algumas cidades. Trata-se, por exemplo, da antiga casa           
de Aparecida e Fernando, localizada num bairro periférico da cidade de Belo            
Horizonte, cujo quintal, antes utilizado para o depósito de entulhos, passou a            
abrigar mais de 170 espécies de plantas medicinais. Deste quintal é que saía             
grande parte da matéria-prima para a fabricação dos remédios caseiros que           
muitos dos moradores locais procuravam.” (D’ALMEIDA, 2018. pag 77). 

Segundo D’Almeida (2018), existem dois tipos de atendimento prestado por          

raizeiras, a busca por diagnóstico e buscas por remédios específicos. A busca por diagnóstico              

exige sensibilidade da raizeira para compreender o histórico da pessoa, por isso é             

imprescindível que o acolhimento seja baseado na confiança e no Cuidado. Cuidado aqui é,              

como já foi discutido, desenvolvido por meio das trocas, que por sua vez são importantes para                

o estreitamento de laços e consequentemente cresce o sensação de pertencer à uma             

comunidade. 

O outro tipo de atendimento relatado pela autora é a demanda por remédios para              

determinadas situações mais cotidianas, que não exigem uma investigação mais detalhada.           

Esses remédios podem ser adquiridos nas farmacinhas, vendido em feiras livre ou mesmo             

confeccionados na hora, a partir das plantas da horta que a raizeira cultiva e geralmente               

oferecem alívio imediato, por exemplo, para o tratamento de gripes ou até mesmo             

indisposição provocada por consumo de álcool. 

Vale destacar também que esse processo acontece de forma horizontal,          

diferentemente dos médicos, não existe uma hierarquização entre o raizeiro e quem procura o              

atendimento. Isso acontece porque a comunidade, geralmente, é atendida por um habitante,            

que conhece bem a formação social do grupo e sua estrutura de símbolos e códigos de                
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conduta, além de conhecer a família e seu histórico, o que possibilita mais naturalidade nas               

interações e facilita a abertura do paciente para relatar seus problemas de ordem física e               

emocional. 

Além da participação social, outro legitimador do fazer tradicional é a eficácia. É             

intuitivo deduzir que conforme a comunidade faz o uso desses remédios e constata seus              

benefícios isso venha a estimular uma rede de trocas de informações que também expande o               

alcance dos remédios. Isso significa que o acolhimento, quando bem prestado, traz prestígio             

para a raizeira, enquanto a sua influência também cresce dentro do corpo social. 

Por conta dessa proximidade, territorial e emocional, as práticas tradicionais de           

cuidado com a saúde precisam estar ligadas a sociabilidade do grupo. É por isso que nesses                

casos falamos em rede ou teia, uma vez que existe um sistema de transmissão e incorporação.                

Ao constatar a eficácia de um tratamento, o paciente compartilha essa informação com             

alguém de seu círculo de convívio, que pode futuramente buscar ajuda de uma raizeira para               

alguma enfermidade, e dessa interação nasce um conjunto de hábitos que serão uma             

característica daquela comunidade.  

Attuch (2006) discorre a respeito de um tipo diferente rede de informações, as             

trocas de saberes tradicionais. Dentro do Povoado Moinho, onde ela realizou seu trabalho de              

campo, quando escreve sobre os conhecimentos de Seu Zé Lapixa, a autora diz que os saberes                

não são homogêneos, mas os diferentes usos e manejos são compartilhados dentro da             

comunidade. O desejo de ajudar e o Cuidado também fortalecem essas teias de solidariedade              

de maneira que mesmo os que são autoridade no tema aprendem com os outros. Assim essa                

rede se expande fortalecendo e legitimando as próprias práticas, além da raizeira. 

“Segundo ele [Seu Zé Lapixa], no Povoado, todos sabem um pouco e se             
ajudam, trocando experiências sobre suas descobertas e recomendando um         
remédio ao enfermo quando o sabem. [...] apesar de fazer largo uso de             
“remédio de pau” -o que significa serem elaborados a partir de cascas, raízes             
e folhas nas fórmulas caseiras, [...]seu conhecimento sobre uso de plantas é            
particular. Isso também demonstra como a solidariedade de grupo é parte do            
sistema de conhecimento sobre plantas, no qual um conhecedor, por mais           
que desfrute de status diferenciado pela especialidade que exerce, está          
sempre aprendendo com outros que conhecem e usam distintos tipos de           
plantas.” (ATTUCH, 2006. pag 44-45). 
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Seguindo essa análise da legitimação pela eficácia dos remédios, é possível trazer            

exemplos de como isso se materializa na sociedade camponesa. O que quero dizer é que é                

relativamente comum notar o surgimento de pontos de vendas nesses contextos, onde            

raizeiros expõem seus remédios, poções, elixires e esses produtos encontram a demanda de             

habitantes das comunidades ou até mesmo de forasteiros. A oferta, por outro lado, varia de               

acordo com as estações do ano e com a disponibilidade de plantas cultivadas.  

A demanda por remédios naturais também faz com que raizeiros comercializem           

esses produtos em feiras e por mais que, a via de regra, não sejam a principal atividade                 

financeira, pode representar uma boa fonte de renda extra. No povoado Moinho, estudado por              

Attuch (2006), a procura pelas garrafadas estimulou que raizeiros da comunidade se            

organizassem em uma associação e criassem a farmacinha (como eles chamam o local onde              

expõem seus remédios). Já Alves (2016) relata que mesmo não levando os remédios para              

vender nas feiras, a filha de uma de suas interlocutoras recebe encomendas de remédios. 

A criação desses ambientes, como a farmacinha do Moinho, pode ser interpretado            

também como um expansor da socialidade, uma vez que é nesses ambientes que se constrói a                

narrativa da eficácia das terapias ofertadas pelas raizeiras. A procura por essas alternativas de              

tratamento também trazem benefícios para o restante da comunidade, uma vez que quando             

uma comunidade passa a ser reconhecida pela utilização de plantas na confecção de remédios,              

essa procura movimenta outros setores dentro do povoado, como o turismo. 

Esse sistema de divulgação boca a boca é uma ferramenta de continuidade do             

ofício de raizeira. Esse tipo de terapia, tradicionalmente, é fruto da diversidade cultural de um               

povo e o que fomenta a sequência dessas práticas é a procura dos mais jovens, estimulados                

pelas gerações anteriores. Sob essa visão, é de extrema importância que haja o fortalecimento              

dessa teia de comunicação. 

Quando nos debruçamos e refletimos sobre como opera um sistema que associa a             

prática com um conjunto de crença socialmente compartilhadas, fica evidente que a aceitação             

da comunidade em relação ao praticante é parte importante nessa equação. A raizeira precisa              

ser legitimada pela eficácia de seu atendimento e sua participação na vida social do grupo               

também é levada em consideração nesse processo. E é dessa combinação que é formado o               
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lugar de destaque dessas pessoas nessas sociedades, a voz ativa que representa a continuidade              

do saber tradicional e que ao mesmo tempo dedica seu tempo ao Cuidado de sua comunidade. 

O reconhecimento das práticas tradicionais de saúde é importante para as           

comunidades onde essas terapias estão incorporadas ao cotidiano das pessoas, onde trazem            

atenção do meio urbano para essas localidades. A forte presença desse tipo de saber              

geralmente representa a ineficiência ou até mesmo a inexistência de políticas estatais de saúde              

que atendam a demanda dessas populações, assim a atenção gerada por essas pessoas ajuda a               

mobilizar outros setores da sociedade a criar políticas de integração entre a sabedoria popular              

e a presença efetiva do Estado.  

3.2. Construindo Relações Fora da Comunidade 

Continuando essa discussão é interessante tratar agora das relações que são           

construídas com quem está fora do contexto comunitário, incluindo forasteiros, acadêmicos e            

representantes do Estado. Portanto, nessa seção reservarei à análise dos dois primeiros grupos,             

os últimos merecem um estudo mais aprofundado, que será realizado no próximo tópico.  

Cunho forasteiros como todos aqueles que ingressam nessas comunidades em          

busca dos saberes tradicionais que elas possuem. Pertencem ao primeiro estrato: pessoas em             

busca de tratamentos e remédios, interessadas em aprender mais sobre cultivo e manuseio de              

plantas medicinais e pessoas que buscam nessas comunidades o refúgio do caos da vida              

urbana. Todos estes, após experienciar essas práticas são integradas às redes de relações que              

já mencionei anteriormente.  

A presença de acadêmicos, indivíduos que vão a essas localidades desenvolver           

trabalhos científicos ou aprender sobre seus modos de vida, também é constante nesses             

lugares. Principalmente nas últimas décadas, com a crescente valorização dos conhecimentos           

tradicionais, um grandes número de pesquisadores, de diversas áreas, têm partido para essas             

comunidades em busca de apreender sobre a conjuntura e funcionamento dessas sociedades,            

além de desenvolver pesquisas sobre plantas medicinais e aplicação prática de seus princípios             

ativos na composição de medicamentos. Os trabalhos desenvolvidos quando retornam à           
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academia podem ser usados pelas comunidades como fonte de dados que lhes permite acessar              

políticas públicas, sendo de grande importância para a sobrevivência desses povos. 

O primeiro grupo a ser descrito e analisado será o de forasteiros, os quais buscam               

alternativas de tratamento. No trabalho de Rodrigues (2018), com a raizeira Sandra na cidade              

Pirenópolis - GO, ela descreve tal público como “pessoas com alto poder aquisitivo e para               

quebrar meus preconceitos, elas são em sua maioria de aparência mais conservadora,            

rompendo com os paradigmas de que quem procura por esses tratamentos são os mais              

“hippies ou descolados” (RODRIGUES, 2018. pag 65). Essas pessoas são moradoras de            

cidades maiores e, geralmente, vão a essas regiões à turismo e aproveitam para receber              

atendimento. 

Ao longo das leituras é possível a reflexão que os forasteiros costumam visitar a              

raizeiras com frequência e possuem algum tipo de memória familiar com esse tipo de terapia.               

Ou seja, é comum relatos de que essa procura é estimulada por experiência com esse tipo de                 

tratamento durante a infância ou influenciada pelas gerações passadas dentro da família.            

Rodrigues (2018) descreve também um movimento contrário, de raizeiras que saem de suas             

comunidades para acompanhar seus clientes na cidade em tratamentos específicos que exigem            

uma observação mais prolongada. 

Percebo no primeiro grupo, que essas terapias geralmente são usadas de forma            

complementar, por ter acesso ao sistema de saúde regulamentado pelo Estado, o que difere do               

que acontece nas comunidades, onde esse tipo de atendimento é escasso. Assim, a raizeira              

desempenha seu papel receitando remédios para alívio de doenças que já foram            

diagnosticadas anteriormente ou no preparo de uma garrafada, banho ou elixir para uma             

finalidade específica, como fertilidade ou estimulante sexual. 

Uma outra parcela dos visitantes, que vão às comunidades em busca de raizeira, é              

composta por pessoas em busca de conhecimento. Esse conhecimento pode ser organizado e             

gerido pelas próprias raizeiras ou também ocorre como um evento organizado por outra             

entidade que visa trazer visibilidade para essas práticas, como a caminhada “troca de saberes”              

nos municípios que fazem parte da Chapada dos Veadeiros em Goiás, relatada por Lima              
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(2016). Nesse último caso, reunindo vários praticantes com diferentes abordagens e           

trajetórias. 

Há diversos registros na bibliografia usada neste trabalho de cursos e palestras            

ministrados por raizeiras, embora os métodos sejam distintos, os objetivos são           

majoritariamente os mesmos. Os exemplos que serão descritos aqui são os cursos ministrados             

por Sandra e Marcília, apresentados por Rodrigues (2018) em sua pesquisa em Pirenópolis -              

GO. Tanto Sandra quanto Marcília recebem inscrições para seus cursos, na maioria dos casos,              

de pessoas que residem nas grandes capitais, é um grupo heterogêneo “com diversas faixas              

etárias, várias(os) eram profissionais da saúde, como médico, psicóloga(o), outros eram           

servidores públicos, e alguns estudantes de nível superior” (RODRIGUES, 2018. pag 78),            

mas que compartilham o desejo de reconexão com a natureza e conhecer mais do saber               

popular sobre plantas. 

Por outro lado, as dinâmicas dos cursos são diferentes, cada uma usa uma             

metodologia diferente. Enquanto Sandra ministra um curso bem estruturado, com horários e            

atividades previamente programados, Marcília opta por um curso mais fluido, que se            

desenvolve de acordo com o tempo, a partir da demanda dos presentes e pela intuição da                

raizeira, “sou muito intuitiva, só ajo pela intuição” (RODRIGUES, 2018. pag 90), diz ela ao               

explicar como estrutura o curso.  

Uma das principais características desses cursos é a vontade das raizeiras de            

disseminar ensinamentos tradicionais para pessoas que têm pouco contato com a temática.            

Esse desejo parte da necessidade, segundo elas, de perpetuar os saberes e evitar que os               

mesmos se percam, sufocados pela medicina oficial ou por desconhecimento das gerações            

mais novas. Algumas inclusive citam o desinteresse dentro das próprias comunidades, fato            

que proporciona e ratifica a necessidade de visibilizar as práticas tradicionais de Cuidado e              

saúde. 

Outro grupo a ser descrito aqui serão os “alternativos”, classificação nativa           

presente na dissertação de Attuch (2006). Essas pessoas na maioria das vezes são mais jovens               

e vão em busca de experiências espirituais e esotéricas. No caso do Povoado Moinho - GO,                

estudado por Attuch, o grupo se organiza em torno de filosofias ecológicas. Os “alternativos”              
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geralmente se unem com outros indivíduos de grandes cidades que vão a esses lugares              

esporadicamente. 

Segundo Attuch (2006), as relações entre raizeiras e “alternativos” são          

construídas pela participação das primeiras, e suas famílias, no funcionamento dessas           

instituições, como empregados ou desempenhando outras funções em suas propriedades.          

Entretanto, Attuch relata a importância desses grupos para a criação da associação de             

moradores que trabalham com extração de plantas nativas do cerrado no Povoado Moinho -              

GO. Esse tipo de trabalho é relevante para fazer com o que o trabalho dessas sociedades                

camponesas seja levado para fora das comunidades e receba reconhecimento nos centros            

urbanos. 

Para finalizar essa seção farei referência a interação entre raizeiras e a Academia.             

Dessa relação, com frequência surgem publicações e trabalhos científicos que relatam e            

estudam diferentes aspectos desses ofícios. Embora não possuam alto nível de ensino formal,             

os saberes que raizeiras acumulam sobre plantas, suas propriedades medicinais e seus usos             

provocam a curiosidade de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. 

D. Flor do Moinho é um exemplo dessa relação, seus saberes inspiram dois dos              

trabalhos usados neste trabalho, sendo interlocutora na dissertação de Iara Attuch (2006) e na              

tese de Marlini Lima (2016). Basta uma busca rápida por seu nome em plataformas de               

publicações científicas que seu conhecimento aparecerá atrelado às pesquisas de diversas           

temáticas, tanto nas Ciências Humanas quanto nas Ciências Naturais.  

Outro exemplo dessa intersecção de saberes é visto na dissertação de Rodrigues            

(2018), onde ela cita a participação de médicos nos cursos ofertados pelas raizeiras, que              

mesmo não recebendo o devido reconhecimento durante os anos de formação os instiga a              

procurar esses saberes por conta própria. 

“Pude perceber como o interesse da maioria das(dos) participantes passava          
pelo modelo biomédico, pois muitos questionavam sobre a interação com          
outros medicamentos, superdosagem, etc. um deles dizia numa conversa         
com outro participante: ‘seria necessário uma pesquisa depois sobre as          
interações, porque eles não têm esse costume de comprovação científica’.          
Outro aluno, médico, responde: ‘estou anotando para pesquisas posteriores’”         
(RODRIGUES, 2018. pag 83). 
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Mencionei no decorrer do tópico diversas vezes a importância da interação entre o             

urbano e o rural e como ela é fundamental para legitimar as práticas tradicionais de saúde. A                 

aceitação dos ofícios é influenciada por comprovações que vão além dos resultados obtidos a              

partir das terapias, é sempre exigido algum tipo de confirmação científica. Além disso,             

quando esses tratamentos passam a fazer parte do cotidiano das pessoas nas grandes cidades a               

curiosidade gerada cria uma nova demanda por essas terapias, que consequentemente           

influenciará trabalhos científicos que abarquem esse processo.  

Assim sendo, existe um movimento cíclico nessa abordagem, os trabalhos          

científicos legitimam as práticas tradicionais de saúde e a difusão desses ofícios atraem a              

atenção de pesquisadores a fim de investigar esses conhecimentos ancestrais que marcam a             

vida dessas populações campesinas. É aqui que esse tópico se conecta ao próximo, a              

validação científica deve ser discutida para entender até que ponto ela é ferramenta             

legitimadora do saber popular e a partir de quando ela reflete uma lógica de hierarquização do                

conhecimento.  

O lugar da raizeira recebe tratamento diferenciado dentro e fora da comunidade,            

onde a presença do Estado também opera de maneira diferente. Sendo assim, enquanto o              

conhecimento da raizeira dentro do grupo é aceito quando comprovada a eficácia do             

tratamento, fora desse ambiente é cobrado uma validação científica ou a influência de alguém              

próximo para legitimar essas terapias. Por isso é importante entender melhor o lugar do saber               

biomédico na legitimação desses ofícios e até que ponto ele funciona no sentido de              

estigmatizar o saber popular.  

3.3. A Inserção dos Saberes Tradicionais na Medicina Oficial 

Para o último tópico deste capítulo seguirei analisando as relações entre raizeiras            

e o meio urbano, com quem é de fora de suas comunidades. Porém, dessa vez as relações                 

estudadas serão entre praticantes de terapias tradicionais e profissionais de saúde e o lugar das               

práticas de Cuidado e saúde no Estado. Nessa seção, o estudo vai se concentrar em uma                

análise mais macro desse contexto, focando em entender como e quando essas práticas são              

inseridas no sistema de saúde biomédico. A partir disso, apreender os problemas e limitações              

dessa integração e os pontos positivos que merecem destaque. 
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Como referências bibliográficas utilizarei artigos que estudam a inclusão de          

práticas integrativas de saúde nos municípios de Campo Bom - RS, Florianópolis - SC,              

Campinas - SP, Cascavel e Foz do Iguaçu - PR, trabalhos desenvolvidos por Junges et al.                

(2011), Faqueti e Tesser (2018), Nagai e Queiroz (2011) e Bruning et al. (2012),              

respectivamente. 

A incorporação das terapias tradicionais no sistema de saúde regulamentado pelo           

Estado surge quando começa a existir uma preocupação maior com a saúde primária ou              

preventiva, que discute justamente a importância da aproximação entre médicos e a            

comunidade que atende. Com o fortalecimento desse tipo de medicina começa-se a procurar             

formas de se conectar as populações atendidas, surgindo as Práticas Integrativas de Saúde             

(PIS). 

O conceito adotado para definir Práticas Integrativas e complementares é: 

“... sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são          
também denominados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de         
medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA). Tais sistemas e        
recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos        
naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de            
tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no          
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com           
meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas          
abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo          
saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do          
autocuidado.” (PNPIC, 2006, p. 11). 

As preocupações com saúde primária ou preventiva, que oferecem uma proposta           

de reorganização dos sistemas de saúde que destaca ações domiciliares de prevenção a partir              

de uma abordagem generalista, surgem no século XX como uma oposição ao modelo             

médico-hospitalocêntrico, que se caracteriza pelo atendimento médico focado na cura e que é             

procurado por aqueles que se julgavam doentes (PEREIRA, 2012). 

No Brasil, este tema foi discutido na 8ª. Conferência Nacional de Saúde, em 1986,              

que recomendava a introdução de práticas tradicionais de cura popular no atendimento            

público de saúde e em 1996 foi apresentada a proposta de inclusão de terapias alternativas e                

práticas populares na rede de atenção básica de saúde. Isso ocorre por pressão da demanda               
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reprimida e pela militância de médicos preocupados com a falta de alternativas dentro do              

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Apesar da demanda reprimida, as terapias alternativas encontram barreiras em sua           

aplicação, devido às poucas opções de treinamento direcionadas aos profissionais de saúde.            

Segundo Junges et al (2011), é preciso construir uma ciência interdisciplinar que abranja a              

biomedicina, o sistema de crenças e conhecimentos populares, atenção ao meio social e a              

coletividade e crie canais de diálogo entre profissionais de saúde e os pacientes, a fim de                

compreender seus próprios valores e significados, visando a eficiência do atendimento.  

Em razão de que essas terapias sejam ofertadas apenas por profissionais que já             

estão inseridos no sistema de saúde, existe uma carência desse tipo de atendimento. Embora              

já seja comprovado a melhora dos serviços prestados pelas Unidades Básicas de Saúde             

(UBS), existe uma certa descrença e até resistência de parte dos médicos em indicar              

tratamentos alternativos aos pacientes.  

Por exemplo, segundo Faqueti & Tesser (2018), os interlocutores destacam a           

melhoria do diálogo entre profissionais e usuários, não necessariamente relacionada com as            

práticas integrativas em saúde, mas essa melhora se dá devido ao leque de alternativas de               

procedimentos, que requer uma negociação mais horizontal e que juntos, médico e paciente,             

encontrem uma configuração individualizada de tratamento entre fármacos e PIS. 

Como relatado neste trabalho, a horizontalidade entre atendente e atendido é uma            

característica presente no serviço prestado por raizeiras em contexto camponês e que nessa             

configuração, mesmo não sendo uma raizeira realizando o atendimento, o acolhimento requer            

esse tipo de atenção, a fim de maximizar os efeitos do tratamento e assegurar que haja                

compreensão e adesão adequadas. 

Attuch (2006) traz o relato em seu trabalho que a solução encontrada pelo Estado              

para aproximar a comunidade e a medicina convencional foi treinando a própria população.             

No caso do Povoado Moinho, as raizeiras foram receberam capacitação para atuar como             

agente de saúde, incluindo D. Flor. Já Rodrigues (2018) traz um exemplo diferente de              

integração. Em seu trabalho de campo, ela entrevista um grupo de benzedeiras que fazem suas               

benzeções dentro do espaço do centro de saúde em Brasília, mesmo que não sejam integradas               
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oficialmente, elas oferecem seus atendimentos quinzenalmente com a autorização dos          

responsáveis pela UBS . 5

Ao conversar com profissionais de saúde a respeito da aceitação dos mesmos das             

práticas tradicionais de saúde, Attuch (2006) nota que eles ainda não assimilam esses             

tratamentos completamente, embora a conversa seja com uma médica homeopática. A médica            

pontua que mesmo quando é descoberto um princípio ativo de uma determinada planta que              

tem alguma propriedade curativa, é necessária a experimentação em laboratório, sem o qual             

não existe eficácia comprovada.  

Por outro lado, Junges et al (2011) traz relatos de profissionais de saúde que              

compreendem a importância dos saberes populares para a eficácia do atendimento           

convencional. Segundo esses profissionais, alguns pacientes preferem práticas tradicionais de          

saúde pela proximidade de linguagem ou por enxergar em um curandeiro algum nível de              

afinidade de percepções sobre as doenças. 

“O universo consensual identifica-se com o senso comum transformado         
continuamente pelas experiências do grupo de pessoas, tidas como iguais e           
livres, que comungam dessa visão permeada de significados e interpretações.          
A cultura é o lócus onde se articulam os conflitos e as concessões, as              
tradições e as mudanças e onde tudo ganha sentido. Ela fornece os elementos             
para que os eventos, as práticas do cotidiano, inclusive as relativas à saúde,             
sejam compreendidas e aceitas” (JUNGES ET AL. 2011. pag 4329). 

Ao partir dessa lógica, aparecem médicos que mesmo não acreditando na           

efetividade desses tratamentos enxergam nesses saberes populares uma oportunidade de          

negociar um tratamento conjunto entre o remédio alopático e o remédio natural. Usando o              

sistema de crenças do paciente o médico equipara sua linguagem ao alcance dele, o que               

possibilita a adequação aos seus referenciais de doença e saúde, de certa forma, criando uma               

comunicação mais horizontal. 

Ao longo das leituras também é possível perceber essa integração por um outro             

ponto de vista, a perspectiva dos pacientes. Neste grupo, podemos destacar duas linhas de              

raciocínio diferentes, uma que acredita que esses tratamentos alternativos devem ministrados           

por profissionais de saúde e outra que acredita na segmentação do atendimento.  

5 Unidade Básica de Saúde 
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Entre os que julgam ser melhor que profissionais de saúde prestem também            

atendimento de Práticas Integrativas de Saúde (PIS), existe a crença que quando um médico              

também atende ou prescreve uma PIS isso possibilita que o profissional atue com mais              

precisão, indicando um tratamento mais completo, que una a PIS ao alopático quando os              

resultados não são satisfatórios. Além de poder receitar medicamentos para outras           

enfermidades não tratadas por uma medicina alternativa (FAQUETI & TESSER, 2018). 

Já o outro grupo acredita que se esses procedimentos forem realizados pelo            

mesmo profissional pode gerar sobrecarga e impedir que os profissionais foquem sua atenção             

em aperfeiçoar uma das abordagens. Além disso, a separação do atendimento poder criar mais              

possibilidades de acolhimento, no qual cada profissional se dedica a atender uma demanda             

diferente, integrando as bases conceituais a respeito das percepções de doença e saúde,             

levando em consideração questões emocionais, sociais, comportamentais e religiosas. 

“A complexidade da saúde exige respostas que ultrapassem a assepsia          
técnica, incentivando a interação com o universo popular e buscando          
alternativas de solução para as necessidades apresentadas. Essa dimensão         
supõe profissionais ativos e interativos em relação à dinâmica popular local           
para que a construção da saúde reflita o real perfil e necessidade da             
comunidade assistida” (JUNGES ET AL, 2011. pag 4334). 

No decorrer desse tópico foi possível perceber que as variações de discurso            

marcam o tema da integração entre saberes populares e a saúde regulamentada pelo Estado.              

Enquanto alguns profissionais enxergam nessa troca uma maneira de otimizar os           

atendimentos, outros vêem essas práticas como crendices sem qualquer efeito prático. E            

mesmo que a OMS tenha reconhecido a importâncias de uma abordagem integrada entre             6

terapias alternativas e a medicina convencional, na prática, isso não acontece na formação dos              

profissionais de saúde. 

É complexo identificar uma forma de conciliar as partes envolvidas nesse assunto,            

o discurso hierarquizador ainda é muito presente nas formações dos profissionais de saúde.             

Esse problema está presente na sociedade brasileira desde a estruturação do sistema de saúde              

oficial, se arrastou durante todo século XX e mesmo com as conquistas nas últimas décadas               

ainda existe o domínio dos médicos oficiais sobre a arte de curar. Hegemonia que foi               

alcançada graças à influência política e financeira, que rompeu com séculos de preferência             

6 Organização Mundial da Saúde 
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por práticas populares, enquanto criavam-se mecanismos para censurar os saberes tradicionais           

de saúde e cuidado.  

Enquanto as raizeiras são ouvidas e possuem posição de destaque dentro de suas             

comunidades, fora delas recebem pouca credibilidade, mesmo quando suas prática são           

integradas ao sistema convencional de saúde, elas são alijadas desse processo. Embora            

comprovada a eficácia de determinadas plantas ou princípio ativo de algum remédio artesanal,             

existe uma relativização da importância daquelas que detêm esse conhecimento, a raizeira. É             

exigido cientificismo na produção dos remédios naturais, confirmações laboratoriais, mesmo          

que a população que faz uso já tenha comprovado a eficácia dessas terapias.  
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Considerações finais 

Esse trabalho se propôs a investigar as relações construídas a partir de práticas             

tradicionais de saúde. Para alcançar esse objetivo, primeiramente, foi necessário situar esse            

tipo de conhecimento em um contexto brasileiro, onde até metade do Século XIX não existia               

uma instituição oficial que gerisse o sistema de saúde que atendia a população. Em seguida,               

coube também ressaltar a presença de conceitos que são a base para todo o sistema de                

compartilhamento de saberes do ofício de raizeira.  

Como apresentei no primeiro capítulo, antes da criação de um órgão gestor da             

saúde, no Brasil, o acolhimento de doentes era realizado quase que exclusivamente por             

curandeiros, raizeiros, erveiros, espíritas, parteiras, sangradores, fabricantes de remédios com          

fórmulas secretas, rezadores, dentre outros, já que não existiam escolas de medicina e a              

formação desses profissionais era realizada no exterior, principalmente em Portugal e na            

Espanha. Nesse contexto, a parcela mais pobre da população dependia dos conhecimentos            

tradicionais de negros e indígenas, que detinham os saberes sobre os usos das plantas              

medicinais. 

Por essa razão, optei por problematizar a estigmatização dos saberes populares,           

onde a população pobre e não-branca detinha conhecimentos que a ainda incipiente medicina             

desconhecia, enquanto nesse período a classe médica era composta pela parcela mais            

privilegiada da população. O esforço para deslegitimar esses conhecimentos marca o período            

de regulamentação das práticas médicas no Brasil e se estende até a atualidade, mesmo que               

desde os anos 80 já exista um movimento de integração dessas terapias, tidas como              

alternativas, aos contextos médicos convencionais, principalmente na Saúde básica.  

Ainda é possível verificar a presença do sincretismo religioso. As práticas           

tradicionais de Cuidado e saúde são marcadas por um forte apelo à experiência religiosa de               

cada indivíduo, que de maneira geral se distanciam das religiões tradicionais, mas possuem             

elementos que remetem à práticas populares e carregam expressiva reimaginação das crenças            

do praticante, criando quase uma expressão própria do mundo à sua volta, que por sua vez                

desenvolve uma representação particular dos ritos de cada indivíduo. Essa particularidade           
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também fomenta o preconceito por parte das religiões hegemônicas, que associam esses            

saberes à crendices ou charlatanismo sem resultado real.  

Devido à essa série de empecilhos, as práticas de tradicionais de saúde, como o              

ofício de raizeira, se estabeleceram como uma atividade de base comunitária, onde as redes de               

trocas são o principal meio de manutenção e compartilhamento desses saberes. Mesmo se             

levar em consideração o resgate desses conhecimentos em ambiente urbano, a característica            

marcante nessa relação ainda é a troca.  

Por esse motivo, a configuração sociológica das comunidades camponesas merece          

destaque nesse trabalho. As características dessas sociedades, sem generalizações, são          

marcadas por uma forte ligação entre os grupos domésticos, que se estruturam fora da lógica               

de acumulação capitalista e consequentemente baseiam suas relações muito mais em um            

sistema de cooperação. Essas ligações podem ser entendidas como um dos motivos que             

explicam a criação dessas extensas teias de relações. 

Outra parte importante para a consolidação dessas práticas nesses ambientes é o            

senso de Cuidado mútuo. A presença de um pensamento que visa o bem estar comunitário faz                

com que os saberes tradicionais sejam compartilhados entre os moradores. Essas pessoas            

atuam para além da abordagem técnica, que busca da cura no sentido de eliminar a doença,                

mas trazem o Cuidado como uma ferramenta aglutinadora de significados, responsável pela            

coesão social do grupo.  

Portanto, o papel da raizeira transcende o ato de cuidar dos enfermos, mas zelar              

pelo coletivo entra também no conjunto de atribuições desempenhadas por elas. Aliás, como             

foi discutido nesse trabalho, raizeiras costumam acumular diversas funções dentro da           

comunidade, sendo que essa característica se torna uma ferramenta muito importante para a             

legitimação da posição de destaque das praticantes. Com esse lugar privilegiado de fala, elas              

constroem uma rede de relacionamentos para o bem da comunidade e a consolidação das              

práticas tradicionais de saúde. 

Essa relação entre raizeiras e quem vem de fora pode ser entendida como um              

marco na retomada dessas práticas, seja no imaginário popular ou acadêmico. A procura             

dessas alternativas de tratamento movimenta outros setores dentro das comunidades, como o            
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turismo religioso, e os resultados obtidos por esses forasteiros, uma vez compartilhados com             

outros indivíduos, tendem a aumentar a rede de relações entre o campo e a cidade. Além                

desse tipo de procura, voltado para as práticas tradicionais, existe ainda o fluxo de              

acadêmicos que, por meio de pesquisas, jogam luz sobre a questão desses conhecimentos.  

A Academia quando vai à essas comunidades pode representar a afirmação desses            

grupos, de suas formações sociais e da eficácia de seus tratamentos. Nesse contexto, a Ciência               

pode ser usada como uma aliada nas lutas das comunidades por direitos e no acesso de outras                 

políticas do Estado. Ou pode ser usada como uma ferramenta de estigmatização, quando não              

são levados em consideração as especificidades de cada povo. 

Como já foi discutido nesta monografia, desde meados do Século XIX os            

conhecimentos populares sobre saúde convivem de perto com os saberes hegemônicos da            

biomedicina, e desde o princípio essa relação sofre com a disparidade de forças nas disputas               

por legitimidade. Em um cenário dominado pela ciência tradicional, os saberes ancestrais são             

ignorados. Mesmo quando se propõe resgatar essas práticas, a burocracia do Estado impede a              

entrada dos praticantes nos ambientes médicos, fazem uso dos saberes, mas não se dá voz à                

quem detém o conhecimento. Isso é o mais fiel retrato dessa hierarquização, mesmo quando a               

militância de profissionais de saúde permitiu a integração das práticas tradicionais de saúde             

na atenção básica, raizeiras e outros praticantes dessas técnicas foram alijados desse processo. 

Por essa razão, em uma continuação desse trabalho, a pesquisa se daria em um              

ambiente médico, especialmente na atenção primária de saúde, onde os saberes alternativos            

são introduzidos de maneira mais frequente. Um passo adiante na investigação das práticas             

integrativas de saúde pode ser uma análise da aceitação desses saberes em um ambiente onde               

as comprovações científicas ainda ditam os rumos dos atendimentos. Por isso é importante             

entender a relação entre entre os profissionais que exercem as terapias alternativas e os              

demais funcionários dessas unidades de saúde, até que ponto esses indivíduos mantém contato             

com aqueles que praticam essas técnicas da maneira tradicional, além da interação dos             

usuários com os médicos e com os profissionais das PIS. 

Outro ponto que pode acrescentar a esse trabalho é uma excursão de pesquisa in              

loco. Como já foi dito, os fazeres são bem distintos entre si e mesmo com as similaridades,                 

um levantamento de dados em comunidades que têm tradição no preparo de remédios naturais              



52 

enriqueceria grandemente essa monografia. Também acredito que em um trabalho sobre           

práticas de saúde nesses contextos, é importante discutir melhor os recortes de raça e gênero               

desses ofícios, já que, como discutido anteriormente, é majoritariamente realizado por           

mulheres, que em sua grande maioria não são brancas. 

Concluindo, o trabalho de raizeiras representa muito bem as raízes da sociedade            

brasileira. É uma mostra do macrocosmo das relações entre campo e cidade, ainda             

preservadas em nossa história, um país que até meados do Século XX era majoritariamente              

rural. Mas também exemplificam bem as contradições sociais, em um país em que saberes              

populares são enxergados como menos importantes e que a legitimação de qualquer            

conhecimento “alternativo” exige muita mobilização e ainda assim ocupam um lugar abaixo            

nesse sistema hierárquico herdado do colonialismo.  
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