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O presente trabalho resulta de pesquisa antropológica empreendida em setembro de 1955 e janeiro-fevereiro de 1956, na sede
do Município de Aimorés, Estado de Minas Gerais. A finalidade
principal deste estudo era a verificação do emprego da Medicina
Popular por parte da população, as concepções locais de Saúde e
Doença e uma investigação das condições e natureza das relações
entre a Unidade Sanitária local do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e a população. A pesquisa estendeu-se, na medida
das limitações de tempo, à organização social e, em últimos termos,
à cultura material e à tecnologia da sociedade daquela comunidade.
Durante os primeiras dias, contou-se com o auxílio do pessoal
auxiliar da Unidade, que ajudou nos primeiros contatos com a população. Após esta [ase inicial, os próprios moradores encarregaram-se de estender o circulo das minhas relações, de sorte que o
problema da aproximação foi facilmente resolvido. Em pouco tempo,
tive acesso aos «terreiros» dos curandciros, vencendo a natural suspeita dos benzedeiros, parteiras «curiosas» e do pessoal «especializado» na Medicina Popular. O interesse demonstrado em conhecer
os seus métodos de cura causou, após a desconfiança inicial, a mais
viva satisfação, desde que se encarava a minha curiosidade, como
uma forma de aproximação ou ainda, de simpatia da parte da
Unidade e do seu corpo de funcionários — que se mantivera até
então na mais aberta hostilidade em relação aos chamados «médicos
da roça».
As entrevistas e o convívio continuado não se limitaram apenas
àqueles que empregavam com maior intensidade a Medicina Popular. A par da observação participante, procedeu-se a visitas e
numerosas entrevistas com famílias e indivíduos pertencentes aos
mais variados grupos sociais, ao mesmo tempo que questionários
— levados pelas visitadoras sanitárias — circulavam entre a população. Fez-se um estudo sumário dos arquivos da Unidade. Ernpre-
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endeu-se um levantamento rápido da vida de algumas parteiras
«curiosas». Ademais, em constantes viagens ao Município vizinho
de Baixo Guandu (Estado do Espírito Santo), estudou-de a freqüência aos «centros espiritas» da parte dos moradores de Aimorés,
além da estrutura, funcionamento e corpo de doutrinas. Finalmente,
foram feitas dezenas de visitas a doentes cujas enfermidades apresentavam características das moléstias de teor mágico, tratadas por
processos da Medicina Popular.
Entretanto, lacunas consideráveis se fazem sentir neste trabalho, especialmente com referência à estrutura do sistema popular
de curas e aos conceitos de Doença e Saúde. Além disso, pelo seu
interesse folclórico, ampliou-se notavelmente a parte relativa às
benzlções e processos de cura, aparecendo no panorama geral, uma
espécie de deformação que se sente na ênfase à terapêutica e farmacopéia popular. Certas relações entre métodos empregados na
cura das doenças e os conceitos básicos, que justificam comportamentos sanitários definidos, permanecem soltas, esperando pesquisa
mais demorada e meticulosa. Ademais, a elaboração deste trabalho
sofreu uma interrupção por período superior a mais de um ano, com
a permanência do autor no estrangeiro. Por este motivo, certos
dados — sobretudo aqueles que tratam a população em termos mais
gerais, a classificação social e econômica dos indivíduos segundo
critérios de rendimento «per capita» — estão, certamente superados.
O autor evitou, por todos os1 modos, o uso da nomenclatura
científica, considerando os fins a que o trabalho se destina. A sua
apresentação procura invocar a atenção dos médicos e dos profissionais que trabalham em Saúde Pública, para a existência de um
sistema de Medicina Popular muito diferente da suposição geral
que julga os' processos de cura das nossas populações rurais. Ao
invés de manifestações esporádicas de «ignorância» e «superstição»,
encontram-se práticas vinculadas a um conjunto de crenças que
formam um sistema admiràvelmente bem estruturado. Tenta o presente estudo mostrar a lógica deste complexo e os1 choques decorrentes do seu antagonismo com os princípios da Medicina Cientifica.
Tornando conhecidas as linhas gerais que caracterizam a Medicina
Popular em uma região brasileira, facilita-se uma ação altamente
proveitosa que poderá advir futuramente das atividades dos1 serviços
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de Saúde Pública. A formação de uma mentalidade c de uma política mais compreensivas em relação aos elementos integrados no
sistema da Medicina Popular, a sua utilização planejada para fins
específicos e, mais do que tudo, a percepção do entrosamento dos
problemas1 sanitários com a situação econômica e social dos habitantes das zonas rurais, devem ser cuidadosamente consideradas na
leitura desta monografia.
O autor agradece a José Arthur Rios e Carlos Alberto de
Medina o incentivo ã pesquisa, ã preparação do manuscrito e ainda
as numerosas e proveitosas sugestões. Ao Serviço Especial de Saúde
Pública e ao seu Superintendente, Henrique Maia Penido, que
aprovou e facilitou a pesquisa. A Gilda Menezes que datilografou,
várias' vezes, o manuscrito. A todos os funcionários do S.E.S.P.
que colaboraram direta ou indiretamente com a pesquisa e contribuíram para a sua realização. Finalmente o meu apreço e a minha
admiração pelo próprio Serviço Especial de Saúde Pública, sem
dúvida, o organismo de maior eficiência no campo da Saúde, em
nosso país. A pesquisa de Aimorés, o envio de um antropólogo
social a uma área-problema com o propósito de analisar fatores
culturais que dificultavam o desenvolvimento de um programa de
s*aúde. a coragem de estudar, investigar e divulgar a própria experiência e os próprios erros, já constituem um exemplo soberbo do
seu pioneirismo e da seriedade do seu trabalho.
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INTRODUÇÃO
O município de Aimorés, situado RO Estado de Minas Gerais,
na zona de fronteira com o Estado do Espírito Santo, divide-se,
administrativamente, em seis distritos, com uma população de cerca
de 37.000 habitantes, que se concentra, de preferência, no Vale do
Rio Doce — o principal acidente geográfico relacionado com a
ocupação da região. O solo em termos gerais, é constituído da
decomposição de rochas do Complexo Cristalino Brasileiro. O seu
clima, apesar do caráter especial da região que avança para o interior, foi caracterizado pelo seu alto grau higrométrico em função
do relevo.
Um cotejo entre os recenseamentos de 1940 e 1950 mostra que
essa área apresenta baixo índice de crescimento populacional, em
relação aos demais municípios brasileiros e ao do Brasil em geral.
Se as zonas urbanas e suburbanas do município, notadamente a sua
sede, apresentaram um crescimento maior, esse fato é compensado
pelo êxodo rural. A parte sul do município mostra uma população
muito rarefeita correspondendo às altas superfícies do relevo, com
a conseqüente dificuldade de estabelecimento e desenvolvimento
de atividades econômicas e de vias de comunicação. A população se
adensa, seguindo de preferência o curso do rio Doce e as terras
adjacentes ao vale. Constitui também o rio um veículo de penetração
para o interior. Observando-se seu papel histórico e as primeiras
tentativas de exploração e colonização da região, é fácil distinguir
a preferência inicial pelo caminho do vale, A estrada de ferro que
liga ao litoral, segue este caminho secular e exerce função importante no deslocamento sempre intenso das populações de baixo
nível econômico que habitam atualmente esta área.
É fato digno de atenção e realce o aspecto itinerante dessas
populações. No próprio município de Aimorés, é fácil anotar um
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constante afluxo de habitantes de outros municípios mineiros e de
Estados vizinhos — Estado do Espirito Santo e Estado do Rio —•
com propósitos migratórios. Todavia, parece existir também um
considerável movimento simultâneo de transferência da população
pobre local, que se muda para outras regiões, resultando daí, uma
permanente mobilidade e conseqüente instabilidade financeira dos
moradores pobres.

cola do município. O milho apresenta-se, por vezes, associado ao
feijão, especialmente nas áreas .de criação do gado.

A exploração econômica da área começou no limiar deste século
com a atividade madeireira. A instalação de serrarias foi um episódio na sua história. Contudo, a devastação progressiva das matas,
sem a restauração necessária das florestas abatidas, ocasionou o
desparecimento da vegetação mais robusta e o declínio desse tipo
de atividade. A frente madeireira, movendo-se constantemente, provocou um deslocamento da maquinaria e das bases da indústria.
Esta fase foi substituída por um período de agricultura itinerante que acelera o esgotamento do solo. O sistema consiste no uso
das terras em um ciclo rápido que, em poucos anos, torna o solo
impróprio para a plantação com fins comerciais. O uso exaustivo
do solo, a falta de fertilizantes ou artifícios destinados à recuperação
das terras, conduziram as roças, forçosamente, à situação de pastos
e à conseqüente introdução da pecuária. O aumento gradativo de
pastos e o incremento da criação como gênero de atividade foram
decorrência natural na evolução econômica da região. Desse modo,
observando-se superficialmente a região, verifica-se, como acontecimento mais saliente dos últimos tempos, o aumento considerável
de currais e áreas de pastos, patenteando o crescimento progressivo
da pecuária. Na zona rural, ao longo do Rio Doce, encontra-se um
grande número de propriedades dedicadas à pecuária, resultante
do reagrupamento das antigas fazendas desvalorizadas pelo esgotamento do solo.
Apesar de tudo, economicamente, a agricultura representa um
fator importante sob a forma de lavouras comerciais e lavouras de
subsistência. Entre as lavouras comerciais, a mais significativa é a
do café que, entretanto, decresce progressivamente. Nas lavouras
de subsistência, o milho, o feijão, o arroz e as fruteiras qualificam-se
pelo seu intenso cultivo, concorrendo não apenas para alimentar a
população, como também para engrossar as fontes da economia agrí-

Tanto a atividade agrícola como a pecuária exprimem formas
com finalidades exploratícias semelhantes: são grandes extensões
de terreno pertencentes a uma classe de proprietários rurais que
prefere quase sempre residir na sede do município ou em centros
urbanos mais distantes. O fato, sugere modalidades diversas nas
relações entre esta classe de proprietários abstencionistas e aqueles
que trabalham em seus domínios. As fazendas de gado, exigindo
menor número de braços, geralmente ficam entregues a um administrador que supervisiona a criação, feita na maioria das vezes sob
forma extensiva. As lavouras comerciais e de subsistência apresentam igualmente, diversas modalidades de associação entre o proprietário e o lavrador. A meação e até mesmo o trabalho assalariado
são formas comuns nas lavouras comerciais, encontrando-se também
o processo de se entregar uma gleba e cada colono para que ele
plante café, cuja primeira safra lhe pertencerá, passando a seguir
o cafèzal a plena posse do dono das terras.
A importância da cidade de Aimorés emana, principalmente,
do fato de ser a sede do município e local onde estão instaladas as
agências dos Governos Federal e Estadual. Como parada obrigatória dos trens que demandam o interior de Minas Gerais ou o litoral, aproveita-se a estrada de ferro para o escoamento dos produtos
rurais. Com o necessário armazenamento na cidade, surgiu um
grande número de comerciantes e especuladores nos mais variados
graus, além dos fazendeiros e criadores residentes. A cidade cresceu
e expandiu-se, assim, rapidamente, desde a sua fundação, atingindo
atualmente uma população de cerca de H.500 habitantes que vê
aumentar diariamente suas necessidades básicas e as conseqüentes
oportunidades para os diversos ramos de atividade urbana. Já existe
um pequeno grupo que exerce as chamadas profissões liberais, um
ativo comércio varejista, garagens e mecânicos, grupos escolares,
hotéis, pensões e cinemas, uma progressista indústria de construções.
Além disso, a decadência da lavoura, acarretando a transferência
de parte da população rural para a esfera urbana, deixou sem
ocupação um considerável número de braços. A criação de pequenas
indústrias — bebidas, beneficiamento de arroz, massas alimentícias.
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olarias — e o desenvolvimento de negócios que empregam uma
apreciável .quantidade de trabalhadores, absorvem, uma parcela
do excedente dos campos. Há ainda um número de indivíduos
sem profissão definida -- trabalhadores braçais biscateiros -- em
uma infinidade de serviços temporários e sem situação fixa.
Essa variedade de profissões além de envolver a existência de
relações entre empregados e patrões, conduz a uma disposição das
profissões em escalas socialmente reconhecidas. Considerando-se
superficialmente o panorama social da localidade, é possível reconhecer uma classe dominante, representada por grandes fazendeiros,
proprietários de imóveis valorizados, negociantes ricos, graduados
funcionários federais e estaduais. No outro extremo da escala, colocam-se as chamadas classes pobres: trabalhadores braçais, empregados em posições ínfimas, a multidão de biscateiros e gente sem
emprego definido. Entre os dois extremos, situa-se o que se poderia
chamar «a classe média», com as variações comuns que tornam extremamente difícil, em uma pesquisa rápida qualificar os indivíduos
— pequenos funcionários e negociantes mais fracos, trabalhadores
especializados e também uma parte do crescente operariado da
cidade.
Em Aimorés, a posição social dos seus habitantes é caracterizada em função da economia e recursos financeiros individuais.
Esse critério atua sob o pressuposto de que os recursos financeiros
constituem o fundamento para as demais atividades e atitudes dentro
daquela sociedade — a tranqüilidade financeira, facilidade na obtenção de fundos que permitem a persecução de determinadas tarefas,
a adesão a ideais, a participação em formas de entretenimento que
fogem à preocupação constante da obtenção de meios de vida. De
um modo geral, concorda-se em colocar um indivíduo ou grupo familiar com remuneração inferior a Cr$ 3.500,00 na «classe pobre».
A classe média estaria situada em um nível variando entre
Cr$ 3.500,00 e Cr$ 15.000,00, com formas de comportamento que
se aproximam mais de um ou outro extremo. De Cr$ 15.000,00 para
cima estão qualificados os «ricos», a «gente de posses»,a classe
dominante de Aimorés, em uma gama de variações cuja distinç;;
somente pode ser feita entre os próprios membros do grupo.
A disposição mesma dos bairros reafirma as distinções sociais.
Com o crescimento observado, a cidade ficou comprimida entre o

rio Doce e as montanhas, no fundo do vale, A sua expansão verificou-se em sentido linear. As boas casas de residência, pertencentes «aos ricos», são vistas nas principais ruas de Aimorés e nas
margens do Rio, próximas ao centro comercial. Os bairros pobres
situam-se, de preferência, nos limites da Cidade, na vizinhança do
rio, já na periferia da zona urbana, nas encostas dos morros, alguns
começando a escalada.
l . SAÚDE E CLASSE SOCIAL

A população da cidade reage de forma idêntica ao aparecimento da doença: «o que interessa na população é parar a dor».
Essa preocupação básica estimula um procedimento que se diferencia segundo o grau de refinamento e educação dos grupos. Não
é apenas pela escolha dos campos específicos da Medicina Popular
ou da Medicina Científica que estes grupos evidenciam um comportamento sanitário discordante. A própria conceituação de saúde,
a maneira de encarar a origem da doença, a conduta observada no
curso de um tratamento, são aspectos que concorrem para diferençar os segmentos dessa população.
Um exame do conjunto dos habitantes revela que, nas camadas consideradas econômica e socialmente superiores, as atitudes
e hábitos sanitários são semelhantes aos modelos dos grandes
centros urbanos. O conjunto de aspirações, de concepções, de interesses e o sentido normativo da vida desses grupos estão inteiramente divorciados das camadas mais baixas e uma observação
superficial levaria mesmo o pesquisador a uma conclusão exagerada sobre o relativo isolamento desses segmentos da população.
O estudo dos grupos domésticos já expõe desemelhanças quanto
a sua extensão, organização e o tipo de relações entre os seus
membros. As famílias ricas, financeiramente estáveis, ligadas mais
estreitamente à região por laços de interesse explorativo, apresentam um índice de mobilidade quase nulo. Com o correr dos
anos se vão tornando tradicionais, representativas do lugar. Esse
caráter de permanência, associado a condições decorrentes do desafogo econômico, permite a existência de um grupo doméstico
durável, com capacidade para reunir maior número de ascendentes,
descendentes e colaterais, além dos indefectíveis agregados: cria-
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dagem, «babás», «crias», etc. O sistema de relações entre os seus
diferentes membros fundamenta-se ainda, em linhas gerais, nos
pontos básicos que caracterizaram, por muito tempo, a sociedade
brasileira dos centros urbanos maiores: a preponderância do pater
família, a ascendência e o respeito aos mais velhos, o papel especial das "tias" e dos "avós" com referência às gerações mais
jovens, a posição da «dona da casa» de gerência sobre a criadagem, o aspecto cordial que definia em largos traços o convívio
caseiro.

o horário das aulas e dos estudos, a freqüência aos cinemas e a
outros agentes de divulgação, a participação nos grupos de amigos
e colegas, reduzem os contactos entre esses elementos mais jovens
e os «antigos» da família. O desaparecimento gradativo da convivência e os longos hiatos que se formam com a partida dos filhos
para os colégios distantes, impedem a transmissão completa dos
padrões e do patrimônio cultural das gerações mais velhas. Além
disso, através da escola e dos meios comuns de contacto cultural,
introduziu-se um sistema de transmissão de cultura divergente, correspondendo a um novo esquema de concepções. Em conseqüência,
a continuidade na transferência do antigo corpo de conceitos foi
interrompida para que os jovens fossem iniciados num conjunto de
ensinamentos modernos, levando-os ao esquecimento das noções
tradicionais. Desse modo, observam-se, nas famílias mais abastadas, certas discrepâncias em relação a atitudes e idéias adotadas
por gerações distantes. Apesar do propósito generalizado de aceitação de elementos culturais novos demonstrado por esse grupo, os
«antigos» lembram-se ainda de alguns aspectos da cultura tradicional, especialmente aqueles vinculados a uma série de crenças e
procedimentos especiais.

Sem dúvida, o sentido original desses padrões de comportamento atenuou-se consideravelmente. O impacto de idéias trazidas
pelos meios conhecidos de «mass communication», a instrução, a
admiração pela vida e costumes novos das grandes cidades, atuam
como importantes fatores de motivação que se adotam e, mesmo
imitam os modernos modelos urbanos. Pelas suas disponibilidades
financeiras, os «ricos» estão em mais íntimo contato com o mundo
que se estende para além de Aimorés. Apesar do caráter sedentário
das suas existências, a vinculação a centros urbanos maiores — não
apenas por contactos comerciais, mas ainda pela participação emocional em acontecimentos políticos e sociais — se faz com grande
intensidade. A instrução, desde cedo, ensina aos jovens que aquele
pequeno meio em que vivem se localiza em uma órbita maior que
termina no âmbito internacional. A Geografia e a História Pátria
lhes mostram que os fatos locais, aparentemente soltos e flutuantes,
prendem-se a um curso ordenado de episódios históricos. Os veículos de divulgação mais comuns ao alcance de seus recursos financeiros — o rádio, a imprensa, o cinema, — informam, quase em
minúcia, os acontecimentos que se desenrolam em terras longínquas. Tudo isso contribui para criar uma mentalidade que se volta
constantemente para fora, inclinada ao acolhimento de idéias impregnadas de sentido renovador ou de mudança.
Nessas condições, a instrução pode ser considerada como uma
afirmação de «status» social. As famílias mais abastadas enviam
os filhos à Escola Normal, ao Ginásio local ou aos educandários de
cidades maiores das vizinhanças ou capitais dos Estados próximos.
Com esse afastamento, surge uma alteração no processo de socialização a que vinham sendo submetidos os jovens. Desde cedo.

No contexto dessa cultura tradicional, incluem-se vestígios da
Medicina Popular. Os «chás» compõem a maioria dos chamados
«remédios» dessa Medicina e o material que entra na sua composição fica ao alcance da gente da casa, na horta ou pela vizinhança. Para as gerações mais velhas da classe dominante os «chás»
ainda têm função reconhecida, apesar de secundária. O seu emprego
em geral, complementa as prescrições dos médicos e a ingestão é
feita, indiferentemente, com os comprimidos e poções ou nos intervalos dos remédios.
Considera-se limitado o poder de cura dos «chás». Não ultrapassa o âmbito das doenças que aparentemente não apresentam
gravidade. As listas, obtidas de informantes, continham quase que
invariavelmente «chás», estimados pela eficiência contra resfriados,
gripes, infecções de garganta, dores de barriga e ocasionalmente
um outro «chá pra tosse» ou «pra vermes». Por essas listas, é
possível verificar uma concordância na utilização de determinados
«chás» para fins específicos: o «chá de folhas de laranja» é empre-
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gado indiferentemente para a gripe, e como calmante. Também nas
gripes e resfriados é comum usar o «chá de poejo», de alho, de
canela ou de batata de gengibre.

niente da «mistura» é a combinação de elementos que se transformam em um composto quase sempre prejudicial ao organismo. As
conseqüências de tal «mistura» são desastrosas e as manifestações
variam de acordo com a resistência do indivíduo e com o grau da
«mistura»: mal-estar, eólicas dolorosas, distúrbios orgânicos, envenenamento. Esses tabus são respeitados por um grande número
de pessoas, ao menos, em relação a certas «misturas». As «misturas» de manga com o leite, do ovo com a laranja, do leite com o
abacaxi, do caju com a canjica, do mel com a água, são consideradas perigosas e em alguns casos, fatais.

Nesses grupos melhor situados econômica e socialmente, i
aprovação do valor do «chá», como veículo de cura, diminui, progressivamente, à proporção que as gerações se sucedem. Entre a
gente mais moça, não existe uma base sólida de conhecimento dos
«chás», e as referências à sua aplicação são sempre muito vagas.
A perplexidade, a incerteza e as dificuldades na elaboração de uma
lista com um número suficiente de "chás" e a definição dos seus
atributos, caracterizam as entrevistas com os informantes jovens.
O reconhecimento da própiia ignorância no que diz respeito aos
"chás" e a outros aspectos da Medicina Popular é generalizado
os jovens e o comportamento normal é o de indicar as pessoas mais
velhas como entendidas na matéria.
A classificação dos alimentos, segundo um critério que os qualifica como «quentes», «frios, «fortes» e «reimosos», perdeu sua
função no panorama cultural das «classes superiores», em conseqüência da aceitação dos ensinamentos da Medicina Científica. Essa
classificação fundamentava-se em um sistema empírico de valores,
que entrou em colapso após o choque com outro sistema, introduzido pelos médicos e pelos meios comuns de divulgação da cultura urbana. Apesar da ausência de função, a sobrevivência dessa
classificação se faz notar em conversas com pessoas mais idosas —
elas ainda lembram os «efeitos», dos alimentos. A determinação
exata que permite conhecer esses efeitos e enquadrar os alimentos
nas diversas categorias — «quentes», «frios», etc. — fica restringida aos pratos que entram na composição da dieta comum. O arroz,
o feijão, a carne de vaca ou de porco, as frutas, os legumes, são
identificados sem vacilação. Além disso, há também generalizações
que dispõem, em um mesmo grupo, toda uma ordem de alimentos,
facilitando a sua classificação: «todo bicho d'água é quente e reimoso.»
Os tabus alimentares e de comportamento constituem outro
aspecto desses restos da cultura tradicional. Existem alimentos que
não podem ser conciliados em uma única refeição ou dentro de um
pequeno espaço de horas, porque «a mistura faz mal». O inconve-

Após as refeições, há atividades que também são tidas como
indesejáveis. Tomar banho e barbear-se «logo depois de come
faz mal». «Quando não morre, a pessoa fica toda torta». Não parece muito difundida a crença de que determinados alimentos comidos em excesso provocam doenças, que não estão na dependência
direta do mau funcionamento do aparelho digestivo. Entretanto, ela
existe. «Comer mel demais dá morféia». O mesmo se observa com
a ingestão de sementes, cascas de algumas frutas «porcarias». . .
«Arroz com casca, semente de goiaba, roer unha, dá apendicite».
A mesma proibição se estende a determinadas situações. A mulher
menstruada não pode comer alimentos ácidos, chupar manga, tomar
banho e lavar a cabeça. Há sempre alguém que se lembra de transgressões, «de gente que não liga pra isso», «casos que acabam mal»,
O relato continuado dessas violações e das conseqüências, mantém
o vigor do impedimento e sua conservação entre os novos princípios
que vão sendo adotados.
De um modo geral, em Aimorés, entre a classe dominante, o
que se verifica é a utilização da medicina popular em um processo
de contacto cultural em que elementos novos, contrariando as velhas
idéias foram incorporadas à cultura desse grupo, abandonando-se
primeiramente os preceitos que eram dotados de teor mágico. Os
«chás» —• pelo suposto valor medicinal — alguns tabus alimentares
de lógica aparente e respeitados até mesmo nas grandes cidades,
são os últimos aspectos da Medicina Popular a perder o significado
no sistema cultural dessa elite social e econômica.
Foi possível observar diferenças ocasionais de pontos de vista
entre jovens e «antigos» — diferenças que se acentuam pelo alhca-
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mento da cultura tradicional, não comprometendo o movimento
geral e a deliberada aceitação do que representa o «progresso» e o
«moderno» dos grandes centros urbanos. Excluindo-se as reminiíicências da cultura tradicional quase sem interferência no comportamento sanitário comum, recorre-se sempre aos médicos quando
aparecem as doenças na família. A escolha dos médicos particulares
evidencia a independência financeira dessa gente. À consulta paga
ressalta o «status» e evita a demora nas filas de espera na Unidade
Sanitária entre os indigentes mal vestidos e fedorentos: entre a
«gente pobre da Rua Seca e da Barra Preta».

cozinha — onde está assentado o fogão de barro — dispostos de
maneira contígua ou em «L». Outras construções resumem-se apenas em cozinha e quarto que durante o dia serve também como
sala. Na maioria das habitações, o \V.C. está separado do corpo
da casa e situa-se geralmente no pequeno quintal. Este tipo de
construção abriga um grupo doméstico de configuração característica. Não se observa aí, com freqüência, a presença de ascendentes, colaterais, e muito menos de agregados. A família, em geral,
limita-se ao casal e aos filhos que permanecem com os pais até que
um serviço distante, ou o casamento, provoquem a separação. O caráter reduzido da família explica-se, de certo modo, pelo intenso
deslocamento observado. Ao contrário dos «ricos», essa gente raramente possui interesses econômicos que os prendam ao lugar.
Transferem-se facilmente para outros locais de trabalho que ofereçam maiores vantagens e oportunidades. Até mesmo na Cidade,
são freqüentes as mudanças, segundo as conveniências ou necessidades impostas por novas ocupações. Desse modo, é comum encontrarem-se famílias espalhadas pela região e cidades vizinhas: os
pais na «roça», os tios em uma cidade, os irmãos em outra, etc.
Em conseqüência, a coesão e os laços de aderência do grupo familiar extensivo enfraqueceram-se. A amizade dos vizinhos e um
certo sentimento de cooperação entre os moradores próximos anulam-se, muitas vezes, pela instabilidade da vizinhança e pelas pequenas rivalidades, desavenças e desentendimentos que vão surgindo. Resta assim a família biológica, constituída por um pequeno
número de pessoas firmemente relacionadas por laços de afetividade e de interesse econômico.

À proporção que se desce na escala social, torna-se mais intenso o emprego da Medicina Popular. Nas chamadas classes
pobres, a consulta ao médico é menos freqüente, pequena mesmo,
em relação ao número de habitantes. Usam-se, em grande escala,
os «chás», as «simpatias», a consulta aos «tratadores», e existe
considerável massa de formas essencialmente mágicas, ignoradas,
ou pelo menos definidas como «superstição» pela «gente rica».
A distinção entre pobres e ricos não se faz apenas em bases
econômicas ou em termos de localização de residência. O estudo
dos grupos domésticos já indica desemelhanças quanto a sua extensão, organização e tipo de relações entre seus membros. A
própria morada do pobre é construída segundo uma técnica rudimentar, empregando-se na construção um material que pode ser
utilizado como indicativo das possibilidades financeiras dos residentes. Além disso, um apreciável número de pessoas paga aluguel
e nesse grupo, em geral, não parece existir um ideal difundido de
propriedade imobiliária — mesmo para os pequenos lotes e os
casebres de encosta de morro. O aluguel, naturalmente, varia de
acordo com a localização das construções, o material empregado e
as facilidades de água, eletricidade e locomoção. São comuns as
casas de «sopapo» — barro socado entre a armação de bambu que
compõe as paredes. Existe, contudo, enorme número .de casas de
alvenaria de reduzido tamanho, com cobertura de telha, que representa, juntamente com as casas de barro, a residência típica dos
moradores pobres.
A disposição dos cômodos é extremamente simples. À construção de tamanho médio consiste em uma sala, um quarto e uma

A manutenção do grupo doméstico, apoiada no salário ou no
rendimento insuficiente do chefe da família, cria a necessidade de
reforços suplementares que envolvem a participação da mulher e
dos filhos maiores. A lavagem de roupa «p'ra fora», a costura, a
execução de uma enorme variedade ide serviços de remuneração
acanhada, ampliam o orçamento. Esse esforço vai acrescentar-se
ao conjunto de encargos caseiros desempenhados pelo grupo. Os
parcos meios de subsistência e o trabalho continuado em tarefas
domésticas e extra-domésticas concorrem para restringir as possibilidades de alargamento de vistas e do horizonte mental dessa
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gente. Isto reduz os meios de aproximação das fontes de notícias
e divulgação de conhecimentos. Os aparelhos de rádios são extremamente caros, o cinema nem sempre freqüentado, a compra de
jornais e revistas, uma verdadeira extravagância. Desse modo, as
formas de publicidade perdem o seu caráter original, a circulação
de notícias se faz, quase sempre, segundo o processo verbal, condicionada e modelada conforme as concepções locais, a maneira regional de encarar os fatos. O regionalismo, enfim, reduz as proporções dos acontecimentos e irnprime-lhes colorido próprio.

os remédios prescritos, a «gente pobre» revela um procedimento
que a identifica mais profundamente com os residentes das zonas
rurais. Aí a instabilidade da base econômica atua fortemente, e o
sentido normativo da vida torna-se semelhante ao da «roça». O
período de que dispõem os jovens para o aprendizado formal na
escola é menor e dificilmente alcançarão as primeiras séries do Ginásio. Desse modo, o influxo de novos ideais ainda não é suficientemente forte para destruir o sistema antigo de crenças. Além disso,
a socialização da criança se faz segundo os meios usuais, porque
as solicitações e as necessidades criadas com a introdução de elementos culturais novos, são atenuadas ou evitadas.

Entre essa gente, não se percebe um processo de mudança
cultural semelhante àquele que se registra entre a «gente rica».
O movimento de aceitação de novas idéias, apesar de atuante, é
muito mais lento e o que parece existir é um processo de adoção
geral de conhecimentos dispersos.
Os moradores pobres, pela mobilidade constante que apresentam, constituem urna população extremamente mutável e heterogênea que, apesar de dotada de um fundo cultural comum, apresenta particularidades e variações regionais. Dessa forma, parece
existir, além de um «núcleo» ou «miolo» permanente e conhecido
por todos, um número apreciável de noções divergentes da Medicina Popular que não é partilhado por todo o conjunto das classes
pobres. Cada um aplica o que aprendeu no lugar onde morava, Não
houve ainda tempo, nem meios, para que essas noções, através do
processo de contato cultural, formassem o que se poderia chamar
a «Medicina Popular de Aimorés». Os bairros são afastados, os
encontros às vezes mais difíceis. Apesar da conversa de vizinhos,
dos conselhos para «chás» e «simpatias» parece que essa «colcha
de retalhos» ainda existe. O que se distingue é um aglomerado de
conhecimentos sobre um fundo comum, cada pessoa ensinando aos
outros o que sabe e aprendendo também.

As modalidades empregadas para restabelecer o equilíbrio do
organismo e extinguir a dor variam enormemcnte entre os grupos
sociais. Enquanto as camadas econômica e socialmente «superiores»
procuram apresentar uma conduta de «gente instruída» das grandes
cidades, aproximando-se do médico, seguindo o tratamento, usando

As tarefas diárias limitam-se a um circulo mais estreito, quase
sempre ao redor do lar. As meninas aprendem cedo a executar os
encargos da casa e substituem eventualmente a mãe na cozinha, na
lavagem da roupa, e no cuidado dos irmãos. Os rapazes também
se prendem mais a casa no intervalo dos trabalhos e dos divertimentos. Estes fatores reforçam a repulsa à introdução de «coisas
novas». No ambiente doméstico, transmitem-se com maior facilidade
os conhecimentos, os padrões sancionados pela cultura e relacionados com a Medicina Popular. De um modo geral, o «pessoal da
casa», velhos e moços, age segundo esses padrões e assim continuam as condições favoráveis à existência e à prática da Medicina
Popular.
2.

TERAPÊUTICA E FARMACOPÉIA POPULAR

A Medicina Popular em Aimorés, tal como é usada pela
«gente pobre» pode ser considerada como constituída de elementos
sobrenaturais e naturais.
A segunda classificação envolve não apenas os «chás»,
«sumos» e «garrafadas», como também certos tabus alimentares e
a classificação de alimentos em «frios», «quentes», «fortes» e «reimosos».
Essa classificação — que se assemelha àquela encontrada por
JOHN GILLIN em Moc/ie — não sugere nenhuma correlação com
as propriedades físicas dos alimentos, reconhecidas por médicos c
nutricionistas. A classificação vincula-se a outro sistema empírico
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de propriedades e fundamenta-se no princípio de que o efeito produzido por um alimento em determinadas doenças provocará a evolução da doença e o aparecimento de outras complicações. Para a
manutenção do equilíbrio do organismo, a obediência a uma dieta
balanceada e apoiada nesse sistema é tão importante quanto a
aplicação de remédios. A observação dessa dieta deve ser mais
rigorosa quando se manifesta uma doença que pode ser reconhecida
e qualificada pelas suas características:
1.°)
2°.)

Doenças intestinais
Febres e resfriados

3°.)
•4o.)

Doenças de pele — erupções cutâneas — feridas
Estados de adinamia.

A essas doenças corresponde um conjunto de compensações
que pode ser conduzido a extremos de exagero e a uma posição
inteiramente oposta às recomendações dos dietistas. As doenças
intestinais, sensíveis a tudo que é «quente» •— até mesmo o calor
da atmosfera — impõem a abstinência dos alimentos considerados
«quentes». Nas febres e resfriados, que produzem sensações de
«frio», evita-se a ingestão de alimentos «frios». As doenças de
pele, principalmente as erupções cutâneas — que se acredita serem
originárias do envenenamento ou de «moléstia» do sangue determinam a privação de alimentos considerados «reimosos»,
«cheios de sangue». Os estados de adinamia, a «fraqueza», o
resguardo da parturiente, não toleram alimentos «fortes».
Existe a preocupação de se relacionar esse grupo de doenças
mais comuns à seleção e à ingestão de alimentos. Os cuidados
se revelam claramente no aparecimento e na evolução da doença.
Entretanto, há pessoas predispostas, cuja «natureza» favorece a
manifestação e o desenvolvimento das «moléstias» e que devem,
portanto, manter-se em constante vigilância: «pessoas com natureza
fria, não podi cume coisa fria si não incha». Há situações em
que se devem tomar cuidados especiais: não é recomendável, por
exemplo, que se deixe uma criança sentar-se no chão quente,
aquecido pelo sol. É freqüente, no verão, a «dor de barriga qui
dá no tempo de calor».
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Parecem existir também maneiras de se interpretar o período
de menstruação, relacionando-o com doenças susceptíveis aos efeitos
dos alimentos «quentes» e «reimosos». A moça na puberdade
evita alimentar-se de repolho, couve, pimenta, tomate, carnes «Teimosas». Da mesma forma, procede a mulher menstruada: «A pimenta faz quentura nas regras».
No decurso da doença, a violação da dieta acarreta uma
série de complicações: «a pessoa doente da barriga come uma coisa
quente, piora», «si eu tive dó de barriga e cume comida quente,
amonta uma eólica danada cum licença de sangue». Reações diferentes são observadas nos resfriados e nas febres-paratifo, «tremedeira», «gripe». «Si cume coisa fria, chega até a incha». «Um tio
meu cumeu mandioca cum melado i no outro dia morreu. M orreu
todo inchado. Pra mim foi a mandioca». Nas moléstias de pele e nas
feridas «não podi cume nada reimoso». «O corpo arrebenta em
ferida». «As pessoas enfraquecidas depois dos trabalhos de parto
não podi cume forte — Podi até morre».
A determinação de um grande número de alimentos como
pertencentes a uma ou várias dessas categorias, é feita com extrema
facilidade pela «gente pobre». As dúvidas ocasionais são resolvidas, quase sempre, pelas consultas a pessoas de autoridade reconhecida, ou com a citação de casos. Em entrevistas com informantes de ambos os sexos e de idades que variavam entre 20 e
65 anos, foi possível organizar um quadro de alimentos mais comuns. (Vide quadro página seguinte)
A classificação em "quente" e "frio" não é limitada apenas aos
alimentos. Os «chás», em cuja composição entra considerável
quantidade de ervas e folhas, devem igualmente ser encarados sob
esse aspecto. Se a couve, por exemplo, é «quente» e «reimosa», o
«chá» preparado com as suas folhas também produzirá os mesmos
efeitos.
Na Medicina Popular em Aimorés, o «chá» pode ainda ser
apresentado com outros significados. Existem «chás» recomendados por curandeiros, em que uma boa parte da sua preparação
e ingestão se reveste de elementos mágicos. Mas os «chás», cujos
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efeitos curativos se baseiam em um conteúdo medicinal, também
são numerosos. Portanto, em Aimorés, distinguem-se pelo menos
três significados para os «chás»:

b) O «chá» ligado ao valer curativo intrínseco da planta é
empregado em enorme variedade de doenças. «Quando a criança
é pequena i não podi toma lumbrigueiro, um chazinho di ortelã,
di raiz de verduega, di flô de mamão, é bom prá abranda os vermes». Doenças de conseqüências graves podem ser cortadas por
meio desses «chás»: «chá da flô de Lima da Pérsia é bom prá pressão alta». «Faz o chá da flô, põe a caneca i bota açúcar. Pode bota
também na cachaça, aí eles trata cachaça limada». «A flô de
Flunxo, serve pró coração. A gente sente aquela falta de ar,
ferve a água, soca a semente i a flô, derrama a água fervendo,
faz o «chá e toma». «Prá rins, o chá di arrebenta pedra é bomArranca a planta, faz o chá dos galhinhos i das folhas i vai tomando o dia todo inté não senti mais a dó»;
c) O «chá», ligado a aspectos mágicos, menos divulgado,
conhecidos dos «tratadores».

a) «chás» «quentes» e «frios», conforme as folhas usadas,
empregados ou evitados nas doenças onde os seus efeitos são
sentidos: doenças intestinais, «dó di barriga qui dá no tempo di
calor», «a gente rança a grama miúda, rança logo um molho
i põe na chaleira bem limpinha i põe um litro d'água i parte três
limõezinho i põe prá cozinha junto com a grama. Deixa ferve o
litro inté fica meio litro. Indoça cum açuca i vai dando prás
crianças inté termina. Quando acaba, corto a dor di barriga».
«A grama é fresca, o limão é frio, o acuca é fresco»;
A L I M E N T O S
FRIO

QUENTE

Fciiao
Cebola
Azeite
Couve
Quiabo
Batata doce
Abóbora dágua
Abóbora madura
Peixes
Carne de porco

FORTE

Arroz

Feijão

Vinagre

Cebola

FRACO

Carne de galinha.

REIMOSO

Couve
Batata doce

Ca - ne de Galinha

Abóbora dágua
Carne de Boi

Carne de Aves
Peixes

Carne de Aves
Farinha de
mandioca

Fubá de Milho

Carne de Capivara. . .
Repolho

Palmito comum

Rapadura

Cangica de milho
Palmito cie ripa
Lagosta
Pimenta

Mandioca

Coco
Amendoim
Couve flor
Rapadura

Lima

Abacaxi

Banana nanica

Banana praia
Banana maça

Limão

Carne de Coelho

Carne de jacaré

Carnes de porco

Carne de paca.

Carne de jacaré
Carne de paca
Inhnme .

Fruta-pSo
Carne de capivara
Lagosta

Mamão
Pimenta

Jaca
Manga
Ameixa
Marmelo

..

Coco
Amendoim
Couve flor

Laranja
Manga

Há também combinações de «chás» com remédios da Medicina
Científica. «Sarampo qui dá na época de milho verde. Sai aquele
vermelhão do sangue. Quando o sarampo recolhe, entra prá dentro do corpo, a gente dá um chá di sabugueiro com uns pingo di
óleo de rícino. O sabugueiro i o óleo di rícino é quente i reimoso,
bota o sarampo logo prá fora. Aí é preciso muito cuidado, não podi
mais cume nada reimoso, é uma comida mais leve. O sarampo
é ruim quando recolhe. Aí é dificil saí outra vez. Deixa a criança
arrasada, precisando muito fundamento di remédio». Bronquite
«é uma pneumonia começada-» «Chá de cansanção é bom prá
ela». «Chá di cansação também é bom prá pleurís, mais difícil di
cura». «A dor do lado direito é pneumonia. Do lado esquerdo é
pleurís. Pega logo a vomita sangue».
O u°o de plantas na cura das doenças é amplo e abrange
além dos «chás», os «sumos», as «garrafadas», os «purgantes», os
«cristéis», os «emplastros» e os «xaropes». Em geral, a doença
explica a preparação diferente de cada planta e o seu emprego.
O «chá», por exemplo, geralmente exerce uma ação mais lenta e
generalizada, atuando em todas as partes do corpo humano. O seu
preparo se resume no cozimento de partes da planta em água
— comumente as folhas — produzindo a infusão que é tomada
espaçadamente, até cessar à dor e o incômodo.
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O «sumo», mais concentrado, é obtido da maceração das
folhas e de partes das plantas. A sua ação é muito mais rápida,
enérgica e converge freqüentemente para o aparelho respiratório.
«O sumo vai certinho nos pulmões». «Prá tuberculose, o sumo
di mastruço i agrião é muito bom». «O sumo di agrião deve di
sé tomado todo dia, em jejum. No estômago limpo o remédio faz
melhor efeito». «Podi também toma di manhã o sumo di mastruço
i logo depois qui almoça. Toma também numa hora o sumo di
agrião, na outra hora, o sumo di mastruço. Costuma corta a
tuberculose». O sumo tem entretanto outras aplicações: «Prá dó
di ouvido põe o sumo di mengericão novo num paninho i pinga no
ouvido. Depois tampa com um algodãozinho prá não entra vento».
«Prá dó di ouvido, o óleo di amendoin preto tem mais virtude qui
os outro. Soca bem socado í põe numa panela d'água prá ferve,
ele levanta aquela espuma. Põe espuma noutra panela i vai apurando, apurando, i deixa seca qui sai o óleo. Pinga no ouvido e
tampa bem tampadinho prá não entra vento qui dói mais». O óleo
assim obtido também pode ser considerado «sumo», pois é a essência do amendoim apesar de obtida por processos diferentes: «Prá
tombo, quando si machuca por dentro, toma o sumo di mastruço.
Ele é tão virtuoso, qui vai no machucado e conserta tudo lá dentro».
«Uma vaca machucou uma pata i deram mastruço. Com pouco,
a vaca curou. Depois, ela ingordou, não dava leite, o dono foi
í matou. Pois acharo o sumo lá no machucado. Tava verdinho
em volta do machucado, coladinho».
A «garrafada» é outro processo de preparação de ervas e
plantas em que uma bebida alcoólica alinha-se como um dos componentes obrigatórios. O uso da «garrafada» não é tão difundido
quanto os demais «remédios». A manipulação das ervas, o grau
de dosagem, o tempo necessário para a combinação dos elementos
que entram na composição da «garrafada» exigem um conhecimento
maior das plantas e ervas, uma «especialização» que não é muito
comum. Em geral, a «garrafada» é preparada pelo «raizeiro»,
pelo «curado», ou por pessoa que, apesar de não ser individualizada como «tratado», conhece e prepara a infusão- À «garrafada» é quase sempre vendida e apresenta-se, com freqüência,
impregnada de fórmulas mágicas. O efeito curativo da «garra-
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fada» .é mais vagaroso. «Dá a garrafada i depois de três dias qui
pega a vê». Ela não é destinada exclusivamente à cura de um
tipo de doença. Sua aplicação depende das «virtudes» das ervas
e plantas empregadas e varia com a natureza da doença.»
Há «garrafadas» complicadas em cuja composição entra apreciável número de ervas e plantas. Nas garrafadas se põe de
tudo.» Além da composição habitual de cachaça ou vinho, de
folhas, cascas, galhos, raízes e frutos - - macerados ou não existe ainda a necessidade de um espaço de tempo para que esses
componentes combinem as suas «virtudes». Outras «garrafadas»,
entretanto são mais simples: «prá constipação, usa a flô di laranja.
Bota ela dentro di uma garrafa bem limpinha i ali põe uma cachaça bem forte i deixa aquela infusão. Tá lá guardado. Um dia
tem uma constipação, bota no copinho i toma. Trata isso laranjada». «Prá solitária fura o coco prá despeja a água. Dentro do
coco despeja o vinho ali i deixa dormi. No outro dia. quem tem
-solitária bebe aquele vinho i põe a solitária inteirinhazinha». «Alecrim é pró coração. Na garrafa di vinho a gente põe a folha di
alecrim. Depois de quatro, cinco dias, quando a gente si sente
mal toma do vinho di alecrim. Desaparece a dúvida logo».
Os «purgantes» e «cristéis» são ocasionalmente usados, nas
«dores de barriga» e nos «ressecamentos» (prisão de ventre).
É pequeno o uso de «purgantes» em Aimorés. Menor ainda é o
emprego de «cristéis», limitado a reduzido número de aplicações.
«Purgantes» e «cristéis» parecem tem como função única, a de
«limpa o estômago i as tripa» e restabelecer o funcionamento normal do aparelho digestivo «A pessoa tá cheia di água, o purgante
faz a água i embora. Fica bonzinho logo, mas precisa di dieta
muito grande». Os «purgantes» e «cristéis» assemelham-se aos
«chás» no processo de preparação, variando apenas a modalidade
de aplicação: «Prá cristel, pega três pé di capim, raiz pé di
galinha i põe cum um litro i meio di água prá ferve. Depois deixa
esfria. Depois a pessoa toma o cristel daquela água verdinha». «Prá
purgante dá Macaé amargoso com sal amargo. Faz^i chá de Macaé
i mistura corn sal. Toma i depois toma um pouco dágua porque
aquilo dá sede. Faz efeito logo depois di meia hora». Como nos
«chás», também são feitas «misturas» com remédios da Medicina
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Científica: «Prá ressecamente junta duas garrafas di óleo di rícino,
um cruzeiro di Sena, um cruzeiro di Maná (qui compra na farmácia), mistura tudo i faz o chá desse trem». «Aliviou, passa logo».

tas, por diferentes processos de preparação, penetram em todos os
aspectos da Medicina Popular. O remédio «caseiro» bem como
a receita dos «tratadores» encerram indicações que revelam possuir
valores medicinais ou qualidades mágicas.

Os «emplastros» são empregados na cura de «feridas brabas»,
escoriações, mordeduras de cobra, «destrancados», «tumores»,
«queimaduras». Há «emplastros» simples que consistem na aplicação direta das folhas das plantas sobre a pele: «A folha di limão
prá tumor até no rosto i prá pé inchado. Banha o machucado, tira
a dor i espalha o sangue»- Outros «emplastros» elaborados com
mais cuidado, incluem processos de preparação mais complicados.
«Quando tá formando ferida forte, apanha a fruta do jenipapo
quando tá madura, tira a carne dela, amassa ela, faz um emplastro
no papel i bota. Ela vai curando». «Prá destroncado pega a
folha de Saião, soca ela bem socada dentro di uma vasilha, depois
põe prá esquenta no fogo na mesma vasilha com sal. Depois faz
um emplastro com um pedaço de pano que possa agüenta í bota
em cima do destroncado. Enquanto tive doente podi bota. «Prá
mordida de cobra a gente pega um ovo, cozinha ele i tira a
clara toda di fora. Depois amassa a gema bem amassada faz o
emplastro i põe em cima da mordidura. O veneno vem todo prá
gema e a gema puxa o veneno».
Outras formas de preparação de «remédios» são freqüentemente encontradas: «xaropes .do mato» usados não apenas nos resfriados, mas também nas «constipações do sangue», seivas fervidas em
água para ingestão, cozimento de plantas em «banhos» para lavar
partes contundidas ou doloridas, constituem uma infinidade de
exemplos do aproveitamento das propriedades «medicinais» da
vegetação circunvizinha. A incorporação de noções de homeopatia e alopatia entre a «classe pobre» facilitou a formação de uma
variedade de modelos novos de «remédios», resultante da combinação daquelas terapêuticas com elementos da Medicina Popular.
Os «remédios de farmácia» são, assim, incluídos na composição
das fórmulas, ao lado de folhas e de ervas: «Prá sarampo saí, é
bom toma um Melhorai com chá de folha di laranja, porque os dois
é quente i reimoso, i o sarampo sai».
O estudo do aproveitamento dos recursos florísticos da região
na composição dos remédios, leva à conclusão de que ervas e plan-

A maioria das ervas e plantas cresce nos morros das vizinhanças, pelos quintais, na rua ou no campo. A facilidade de obter
matéria prima para as infusões fica, desse modo, condicionada à
localização da casa, ao conhecimento dos sítios onde crescem as
plantas ou ao cuidado dispensado às «plantinhas do quintal». Muitos
preferem ter as ervas e plantas sempre perto. «Eu planto meus
remédios tudo em casa». Outros batem os campos, sobem os
morros, procuram nas ruas e nas trilhas, pedem aos conhecidos
as ervas mais difíceis. As incursões nos matos, pelos morros, tornam-se muito penosas nos dias quentes de verão, quando o calor
dificulta a tarefa e qualquer movimento provoca a transpiração
excessiva. Nos dias de chuva, a escalada também é árdua, os
caminhos estão escorregadios e lamacentos. Mesmo assim, a maioria dos moradores prefere o incômodo das caminhadas, aos trabalhos com as plantas no quintal. «Não adianta planta», «a casa
não é da gente; amanhã a gente sai, deixa prós outros».-.
O conhecimento que permite a identificação das plantas «no
meio do mato» se vai transmitindo com a assistência e o auxílio
dos pequeninos na procura e na preparação dos «remédios».
Depois é comum mandar-se os filhos crescidos, principalmente as
meninas, à cata das plantas. Os enganos e incertezas ocasionais
podem ser corrigidos com a descrição da planta, a especificação
do local provável onde será encontrada, a indicação de algum morador das proximidades que poderá auxiliar na busca. A repetição dessa experiência, a participação continuada nas conversas
e instruções informais, amplia progressivamente as noções, o
conhecimento das propriedades e o uso das ervas e plantas.
3. MAGIA E MEDICINA POPULAR

Em Aimorés, não há indicações da existência de «raizeiros» e
profundos conhecedores de ervas e plantas, «gente qui dá remédio
do mato, faz garrafada di xarope, ensina a fazê chá, até manda
remédio na farmácia» - - ou pelo menos de pessoas identificadas
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nessa função. O que existe, é o conhecimento generalizado por
parte da população pobre das principais ervas, da sua preparação,
do seu emprego e um processo de transmissão de idéias e informações entre vizinhos próximos.
Em Aimorés, entre a gente pobre, são também comuns as
idéias e procedimentos mágicos relacionados às doenças. As «simpatias», as «benzições», a ação do curandeiro, a feitiçaria, o «mau
olhado», são expressões que indicam o teor mágico que, muitas
vezes, envolvem aspectos relacionados com a saúde.
Nas técnicas de cura, há particularidades que mostram uma
aparente mistura entre religião e mágica. As «benzições», por
exemplo, são feitas por meio de orações dedicadas às entidades
religiosas- A ação do curandeiro, freqüentemente é exercida sob
a proteção dos santos. Entretanto, é necessário que se reconheça
a qualidade mecânica dessas atividades, a manipulação do mundo
exterior segundo técnicas e fórmulas que operam automaticamente,
a compulsão de um universo passivo orientado para a satisfação de
determinadas finalidades. Nas «benzições», por exemplo, a oração desempenha um papel de fórmula que se repete convencionalmente certo número de vezes. A manipulação de galhos de plantas
«poderosas», e execução de movimentos simbólicos integrados na
«benzição», a presença de analogias que visam a expulsão do mal
e da doença, também fazem parte desses atos.
Entre a «gente pobre», há pessoas que deixaram de acreditar
na eficiência e no valor dos processos mágicos, em virtude da sua
conversão ao Protestantismo. Essa forma de religião que combate
intensamente a prática do que se classifica como «crendice» e
«supertição», conseguiu dos adeptos o abandono aparente das
crenças antigas. Nesse caso, é necessário que se considere a
importância da ação do Pastor no círculo estreito dos crentes, a
solidariedade maior ou menor, a uniformidade de pensamento do
grupo e, mais do que isso, a boa vontade e a pronta receptividade
dos conversos, aceitando e participando de um movimento de proselitismo que engloba, no seu modo de atuar, a negação dos princípios
mágicos. Essa mudança de opinião operou-se seguindo um processo que consiste, primeiramente, na adoção de novas idéias religiosas, depois, no reconhecimento de um estado de conflito entre
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essas idéias religiosas e as crenças antigas e, finalmente, no abandono destas. «Jesus não usava simpatia».
Em muitos casos esse abandono não se fez de modo completo.
Houve apenas a substituição inconsciente do poder do curandeiro
e do benzedeiro, pelo do Pastor com a sua prece: «Eu fui curada
di uma hemorragia qui nem podia saí di casa. Chegou um Pastor
di Vitória chamado Moreira- Então ele chegou mi convidando
para ir a uma reunião aqui perto, em Itueta, di um irmão nosso.
Aí eu disse: Pastor, eu não posso saí di casa, to doente. Ele me
disse: podi i qui não vai acontece nada, eu vou reza. Eu fui
i não aconteceu nada! Nem mi deu nada, foi só a oração».
É possível reconhecer, assim, o abandono das antigas fórmulas
mágicas, por parte de um grupo restrito da população pobre. Esse
grupo
que usa apenas os remédios das ervas e plantas - - é
caracterizado pelo restante da população: «Crente não crê em benzição». «É bobo, não é?»
Incluídos nesse aspecto da Medicina Popular, estão as «simpatias» o campo de ação dos benzedeiros curandeiros e feiticeiros,
as práticas em que o efeito da cura está condicionado aos princípios e fenômenos sobrenaturais que colidem com a ordem natural
das coisas.
A suposição de que a «simpatia» produz resultados curativos
é amplamente difundida. A sua ação é fulminante no tratamento
de doenças: «A simpatia consome aquilo de uma vez, nunca
mais». Há uma característica que distingue a «simpatia» de outros processos que visam a cura das doenças por intermédio de
princípios mágicos: o doente deve ignorar que está sendo «tratado por simpatia». «A simpatia é feito pelos outro qui não vai
usa». «Não podi sabe- Si a pessoa sabi, não faz efeito.»
Essa condição implica o desconhecimento dos métodos e dos
pormenores do sistema empregado. Sua utilização é limitada, portanto, a um grupo de indivíduos cujas noções de Medicina Popular
são reduzidas ao mínimo.
Em uma população habituada no uso dos «remédios de gente
pobre», apenas as crianças não possuem a experiência e o tirocínio evidenciados nesse campo pelos adultos. Apesar do processo
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de transmissão cultural, elas ainda não se familiarizaram com as
minúcias desse conjunto de práticas. Existe a suposição e o receio
de que o doente, vendo aquele aparato, que reúne formas extravagantes de comportamento, ponha em dúvida a autenticidade e a
eficácia do método: «Podi começa a duvida, i a criança não sabi,
não fala nada». Desse modo, o tratamento da «simpatia», que
obriga ao segredo e à ignorância do seu mecanismo, só pode ser
aplicado em casos que correspondam a tais situações. Com efeito,
a maioria das «simpatias» é aplicada em doenças que aparecem
com maior freqüência entre a população infantil: coqueluche, asma,
urina solta, «criança qui baba». «Pra conqueluche levantn às
cinco horas da manhã i leva a criança i anda bastante, mas procura
sempre lugá qui tem mato. Si a criança sabi conversa tá muito
bem, si não sabi leva uma outra que sabi mas qui seja virge».
«Leva um martelo e um prego, entra no mato i procura um pau.
Si o menino não sabi fala, devi té u outro qui responde por ele.
Aí pergunta: O qui é qui eu prego? i coloca o prego em cima do
pau i o outro responde: coqueluche braba. Aí bate cum o martelo
no prego três vez, pergunta a mesma coisa três vez i sempre qui
responde, bate com o martelo no prego três vez. Aí volta i deixa
0 prego lá. Amanhã volta i no outro dia também. Tem qui fazê
isso três vez. Faz a mesma coisa. Quando termina, reza qualqué
coisa, reza um Padre Nosso, uma Ave Maria i oferece a Nossa
Senhora do Desterro qui é boa prá desterra os males. Pede pra
conforta o anjinho di guarda da criança. O prego fica lá fincado
1 o coqueluche também fica. O pau da árvore morre»A «simpatia» mostra uma lógica no seu seguimento. Existe
a intensão deliberada de «passar o mal», de transmitir a doença,
lançando-a sobre «coisas» que atuam como receptáculos. Na cura
da coqueluche, por exemplo, a doença foi transportada para o
pedaço de pau, por meio de uma série de recursos intermediários.
Além disso, há diversas circunstâncias que contribuem para o
êxito da cura: «Prá criança qui baba, leva a criança prá água
corrente, um rio, onde um cavalo tá bebendo. A criança devi fica
di baixo (abaixo) da corrente i da boca do cavalo. Aí ela bebe a
água qui cai da boca dele i qui corre na corrente. Faz isso três sexta
feira. Aí pega um lambarí, passa o deixe em cruz na boca do
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menino três vez. Aí joga o lambari outra vez na água», Dentro
desse conjunto de procedimentos mágicos aparentemente sem nexo,
é possível distinguir um propósito objetivo e certo: «O menino i o
cavalo babam. O cavalo baba porque come capim. Quando o
menino bebe a água, a baba do cavalo acaba com a baba do
menino mas fica no lugar dela». Depois, quando se «passa o
peixe» na boca, calcula-se que ele «carrega» a baba do cavalo.
O mesmo simbolismo e a mesma lógica orientam o tratamento
de «urina solta». «Uma criança qui mija na cama, eles põe uma
ferradura no fogo até fica vervelha, da cor di fogo. Depois manda
mija nela, pega ela e esconde em baixo do colchão, no lugá onde
a criança costuma mija, Faz isso três sexta-feira». «A ferradura
é qui cura porque eles diz qui os anima passa a noite sem mija i
por isso os menino também pára di mija».
A extirpação de «birrugas» (verrugas) obedece igualmente ao
mesmo critério: «a gente apanha um pedacinho di pele di toucinho
i passa in cruz in cima da birruga. Passa três vez durante três
dias i reza cada vez uma Ave-Maria i diz: dou prá formigas. Depois
pega o pedacinho di toucinho, abre um buraquinho no formigueiro i
bota ele lá. Depois esquece qui fez aquilo. Um dia a gente vai
olha, não tem nada. A birruga também desapareceu- Olha a
Zinha não tem mais».
O emprego da «simpatia» entre adultos é comum nos casos de
loucura quando o indivíduo perde a consciência e a sua capacidade
de crítica. «Pega a pessoa, rança a roupa toda i joga água abaixo.
Si não tem água corrente por perto, interra. A baba qui cai nn
roupa vai embora i consome tudo. Minha irmã teve um acesso,
papai fez isso i ela nunca mais teve».
Acredita-se que a «simpatia» perde o seu efeito e a doença
retorna, quando é lembrado o processo empregado na cura. Por
esse motivo, a «simpatia» é mais eficaz, quando aplicada nos primeiros anos de vida: «depois os outros vai ensinando, mas eles não
lembra o qui foi feito com eles». Durante a pesquisa foi possível
observar-se o seu emprego e nas entrevistas, muitas vezes, os informantes pediam aos filhos que se retirassem para que continuassem
ignorando o que fora feito com eles.
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Em Aimorés existem ainda outras técnicas mágicas de cura
que não exigem o segredo e o desconhecimento do método, nem
mostram a lógica que caracteriza o uso da «simpatia». São, antes
de mais nada, técnicas isoladas, empregando-se por tentativa qualquer material disponível- Essas técnicas que não apresentam indicações que permitam afirmar a sua freqüência, pelo menos na área
urbana, são lembradas como possíveis recursos utilizáveis nos casos
extremos de falta de meios. Os processos abrangem ocasionalmente procedimentos que podem causar repugnância e perplexidade
a indivíduos habituados aos preceitos de higiene da Medicina
Científica. «Prá espinha, pega a bosta preta bem molinha i bota
em cima do olho da espinha. Põe um papelinho em cima prá não
senti o cheiro». «Prá asma pega três pedacinhos de cavalo marinho seco, faz o chá deles in três sexta-feira i tona». «Prá veneno
arranja um franguinho preto, joga ele vivo no pilão, soca ele bem
socado com tudo i dá prá bebê. Antes, põe um pouquinho dágua,
côa em um pano, prá depois bebê». «Prá espinha zangada peg3
a mosca, esmaga ela e põe numa folhinha de verduega i faz aquela
laminha. Põe ainda um pouquinho de óleo de rícino. A mosca
puxa a espinha i o óleo de rícino amaceia a espinha. A espinha
fura, vasa o pus, logo vem um carnegão, a gente pega. puxa, i fica
o buraco limpinho».

As doenças que estão fora do alcance e das possibilidades do
médico apresentam-se correntemente sob duas formas: doenças de
pele e alienação mental. Entretanto existem outras manifestações
como inchações, fortes dores sem origem definida, cansaços inexplicáveis, etc.. . . em uma gama de variações, pois prevalece sempre
a opinião de que, quando o médico não cura nas primeiras consultas, a moléstia «não é prá médico». «Ferida qui não cura logo,
só curado». Uma forte dor de estômago pode ser interpretada
quando persiste apesar dos esforços do médico -— como um espírito
enviado por um inimigo, que penetrou no corpo do doente, provocando as dores. Além disso, há os casos de feitiçaria em que se
inclui a manipulação de materiais impregnados de virtudes mágicas,
onde o simples toque pode ocasionar a «passagem do feitiço».
Nessas doenças, deve-se considerar as limitações dos podêres da
pessoa encarregada da cura. Por essa desigualdade de podêres,.
podem ser classificados os «benzedeiros», os «curandeiros» e os
«feiticeiros» com faculdades e recursos diversos.

4.

OS «ESPECIALISTAS»

O «benzedeiro» ou «rezador», bem como o «curandeiro», desempenham papel importante na cura dos males da gente pobre.
A utilização dos meios de cura varia de acordo com a natureza da
doença, o seu grau de intensidade, além de outras circunstâncias
que podem aparecer durante o tratamento e determinar as decisões
que se devem tomar. É a doença que qualifica a pessoa que vai ser
consultada. Há «doenças qui não são prá médico», provenientes
de pragas, malefícios, feitiçaria, onde são inúteis os esforços empregados pelos médicos. Eles mesmos contribuem para o próprio
descrédito, negando a existência de tais doenças e investindo contra
os que nelas acreditam e tratam esses males com os recursos que
supõem mais adequados. «Eles não contam mais coisa à gente porque têm medo dos nossos gritos» disse um técnico da Unidade.

O «benzedeiro», como é chamado em Aimorés, é dotado de
podêres muito menores do que o «curandeiro» ou «o feiticeiro»^
Em geral, é uma pessoa velha ou de meia idade, homem ou mulher,
que conhece as suas limitações e se contenta apenas em rezar.
O mecanismo pelo qual se realiza a transmissão dos conhecimentos que convertem uma pessoa comum em «benzedeiro», capaz
de «benzer», e curar determinadas doenças, é simples. Segundo1
parece, antigamente as «orações» constituíam patrimônio de poucas
pessoas qualificadas nessa função. Mesmo assim, o aprendizado
exigia apenas a memorização das palavras e dos gestos que compõem a «benzição». O aumento atual do número de pessoas que
escrevem e lêem sofrivelmente acrescentou uma nova forma de
memorizar ou pelo menos de tornar mais facilmente lembrada a
«benzição». Ela é copiada, repetida e aprendida. Com essa modalidade, parece existir, em Aimorés, um número apreciável de pessoas que «benzem» e curam os males, não sendo individualizados ou
pelo menos reconhecidas como «benzedores» na localidade ou no
bairro onde moram. A relação de parentesco com os «benzedores»
não é requisito necessário e suficiente para condicionar uma pessoa
que deseja aprender «benzição». Em Aimorés, há filhos de «ben-
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zedores» que não sabem «benzer» e «benzedores» que aprenderam
tudo o que sabem com estranhos, «prestando atenção». «Quando
eu vejo uma pessoa qui benze uma benzição qui eu não sei, eu peço
Jogo pra mi ensina».
Entre a «gente pobre» de Aimorés, há opiniões contraditórias
sobre a conveniência de se ensinar e difundir largamente as palavras que constituem a parte central, essencial, da «benzição».
Alguns «benzedores» acham que uma divulgação excessiva «tira
a força da benzição». Por este motivo, obstinam-se em não transmitir aquilo que sabem. Entretanto, há quem assuma uma posição
.menos intransigente, admitindo «qui homi só podi ensina prá mulhé,
i mulhé só podi ensina prá homi». «Sinão trapalha». Outros, ainda,
ensinam sem constrangimento o que aprenderam. Vê-se, assim, que
existem formas diferentes de se encarar a situação dos «benzedores»: enquanto alguns procuram reforçar a sua posição abstendo-se de transmitir noções e conhecimentos que irão difundir-se
rapidamente, tornando-se conhecidos a uma quantidade considerável de pessoas, outros, que não possuem esse espírito de
exclusividade, ensinam com a mesma facilidade que aprenderam.
O local de origem desses benzedeiros contribui para justificar essa
atitude desigual.
Os fatores que concorrem para a motivação e o desejo de
.aprender como «benzer» são, aparentemente, determinados pela
aspiração em aumentar o prestígio pessoal. Psicologicamente, devese considerar também a necessidade da satisfação das emoções que
surgem no ato e no sucesso da «benzição». «Isso vai das idéias da
pessoa, né? A idéia é qui puxa pra quilo». Entretanto, o «benzedô» exerce uma profissão comum e, além dos seus conhecimentos
de «benzição», nada o distingue dos outros moradores. A mulher
pode ser uma costureira ou lavadeira. O homem é capaz de explorar
uma pequena «venda», ou trabalhar em alguma obra.
A cura das doenças se realiza em função da «força da benzição» e não pelo poder intrínseco das pessoas. «Eu não digo nada.
quem diz é Deus». Observa-se mesmo a preocupação de alguns
«benzedores» em evitar que se divulgue pelos arredores a fama
das suas «benzições». Rezam apenas a família, os íntimos. «É uma
vida de sacrifício, todo mundo vem bate aqui i pedi prá benze».

Não há lucro visível porque a benzição não deve ser remunerada.
«Palavra de Deus, ninguém cobra». Oferece-se algumas vezes ao
«benzedô» um ou outro presente como retribuição pelo favor prestado. Entretanto, ern Aimorés, esse procedimento não é obrigatório.
«Tem gente qui não dá nada, a gente vai benze, i fica nisso mesmo».
Há histórias que circulam e pretendem fixar o início das «benzições», nos tempos de Jesus Cristo. Segundo a crença, foi ele quem
ensinou, tornando-as patrimônio da humanidade. «Quem ensinou
as orações foi Jesus Cristo, quando andava pelo mundo». Por isso,
a compenetração, a seriedade, a compostura, devem caracterizar o
ato da «benzição». «A gente reza pensando em Deus». . . «A oração vale é pela fé que a pessoa tem in Deus. Sem fé in Deus, não
pega nada». . . «Tudo é com Deus». Essa origem divina impõe ao
«benzedô» certas proibições e atitudes a que, de um modo geral,
parecem obedecer. As relações sexuais, por exemplo, devem ser
evitadas no dia da «benzição». «Oferece a benzição», isto é, apresentar-se voluntariamente para curar algum doente, também não
é permitido. «Deus disse: quem percise qui caminhe». Quem necessita o auxilio do «benzedô» deve procurar por ele, indagando aqui
e ali, se não conhece ninguém. Existe também a suposição de que
a «benzição» da mãe, avó ou madrinha é mais «forte» e mais eficaz
como veículo de cura.
Para reforçar o efeito da «benzição», que comumente se repete
por três vezes, é conveniente intercalar os dias ou proceder a um
ajustamento, de modo que a última benzição seja feita em uma
sexta-feira. Se alguém é «benzido» em uma terça-feira, sê-lo-á na
quarta ou na quinta-feira e finalmente na sexta. Contudo o alivio
da dor ou do incômodo já se faz sentir a partir da primeira benzição, curando-se a doença imediatamente após a terceira «benzição». Algumas pessoas, entretanto, limitam-se a uma única «benzição». achando que a cura se processa naturalmente, sem necessidade de «benzições» posteriores.
As «benzições» podem ser usadas com sentido preventivo.
evitando apenas os infortúnios, as invejas, os ataques dos inimigos
e invocando a proteção dos santos na luta pela vida. Nesses casos,
além do processo comum de «benzição», que consiste no enunciado
das palavras habituais e na execução de gestos simbólicos, existe
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outra maneira de se prevenir males e de permanecer ao abrigo das
desgraças. Consiste na confecção de um «breve», uma pequena
bolsa, geralmente de pano, fechada e costurada, que se conduz
quase sempre pendente do pescoço, na qual é introduzido um papel
com as palavras da «benzição». De um modo geral, essas «proteções» são apreciadas por seu vigor e pela ação pronta e eficiente
como são contornados e repelidos os males. Elas «fecham o corpo»
às agressões do mundo exterior.

Seguindo-se sempre o Padre Nosso, a Àve-Maria e o oferecimento.

Além dos «breves», há invocações que apelam para a intervenção de diferentes santos, porém sempre dentro dos padrões que
regem ordinariamente as «benzições».
Em Aimorés, existe razoável número de orações destinadas a
«fechar o corpo» e dedicadas a Jesus Cristo e a diferentes santos.
«Minha Santa Madalena
Que sempre anda comigo
Me ajuda a vencer batalhando os inimigos
Me valha meu Deus Nosso Senhor
Com três dores no coração
Me livre do fogo do inferno
Amem.»
Após repetir três vezes a oração, rezam um Padre-Nosso, uma
Ave-Maria e oferecem a Maria Madalena e às cinco chagas de
Nosso Senhor Jesus Cristo». «Depois podi saí di casa». «Si não tive
fé em Deus i com os santos, não adianta reza». O oferecimento da
«benzição» aos santos, algumas vezes não está preso ao corpo
principal da oração. Ele é facultativo e pode ser dedicado a qualquer santo da devoção. Os mesmos resultados, produzem outras
«benzições prá fecha o corpo».
«Jesus de Nazaré
Nasceu foi em Belém
Na cidade de Utina
O meu corpo não serei preso, nem morto nem ferido
Nem meu sangue aderramado na boca de gente
Fogo ardente
Vem a Santa Justiça para sempre
Amem.»

Há outras «benzições» de alcance mais amplo que visam a
cura de «todos os males».
«De Roma veio nove Homi
Truxero nove machado
Nove arvore corto
Nove fogo queimo
No meu corpo Nosso Senhor Jesus Cristo passo
Todos mal arretirô
Pelas onda do mar sagrado
Para sempre
Amem.»
Seguem-se as orações e o oferecimento.
«Eu rne entrego a meu Jesus e a Santíssima Cruz
e o Santíssimo Sacramento.
E as três relíquias qui tem dentro.
E as três missas de Natal.
Qui nunca me aconteça nenhum mal
Maria Santíssima qui tá comigo
O anjo da guarda é minha guia
Deus me livre das astucias do Satanaz
Para sempre
Amem».
Seguem-se orações e oferecimento.
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Há variações de uma «benzição» que mostram a mesma origem
e a transformação em duas versões:

troncados», são rapidamente curadas. O mesmo se observa com a
«espinhela caída», o «ventre caído», o «mau olhado», o «quebranto.» Acredita-se que essas enfermidades «benzidas» inicialmente não
apresentam gravidade e, se forem «benzidas» a tempo, curam-se
sem complicações. A demora e o descuido cm debelar esses males
podem agravá-los, colocá-los fora das possibilidades do «benzedô», tornando a cura mais difícil. A «espinhela caída» e o «ventre
caído» são consideradas «doenças que não são prá médico».
A «espinhela é um ossinho mole» situado à altura do externo,
«na ossada do estômago». Ao lado dela, um pouco à esquerda,
localiza-se a «arca», companheiro da «espinhela», e como esta,
sem função definida no organismo.

Se eu coberto

Se eu coberto

Com o manto de N. S. da Boa

Com o manto de N. S. da Boa

Guia

Guia

Meu corpo não serei preso nem
morto e nem ferido.

Andarei e não andarei se os
meus inimigos virem para me
prender

Andarei tão livre assim como
andou Jesus Cristo.

Terão olhos e não me virão
Boca e falarão a mim
Chegando com todo bom coração.

No ventre da Virgem Maria

Jesus de Nazaré é filho da
Virgem Maria

Amem.

Amem.

Como se pode verificar, essas orações, dotadas de caráter
preventivo, são destinadas principalmente a afastar os infortúnios,
a má sorte, os inimigos. O tiro de espingarda desfechado à queimaroupa não atinge a pessoa sob a sua proteção. A mão que segura
o punhal assassino fica paralisada no momento do crime. Entretanto as doenças atacam o organismo porque esse tipo de oração
não se destina a preveni-las ou combatê-las.
Há doenças diversas, com origem e sintomas inteiramente diferentes, tratadas por «benzições». Existe naturalmente uma «benzição» para cada doença, porém o princípio da cura que reside na
«força» da oração, é o mesmo. O campo de ação de um «benzedô» abrange um número razoável de doenças que podem ser tratadas por médicos e remédios da Medicina Científica, além de
doenças «qui não são prá médico». Doenças como dermatoses
(«cobreiros», «izipras», «inpinges»), hemorragias («sangue novo»), dores de dente, dores de cabeça, mordidas de cobra, «dês-

Declara-se a doença quando «espinhela» cai, «ofende a arca»
que principia então a inflamar-se. «A pessoa pensa qui tá boa i
aquilo vai inflamando por dentro». «Sente vômito, dá febre, dá
dó di estômago, do lado esquerdo». «Dá moleza no corpo, vontade de dormi, não podi almoça direito qui dói». Pela origem e sintomas, parece existir uma analogia entre as duas doenças. «No
ventre caído dá vômitos, febre e desande». Essa analogia é confirmada pela «benzição» que cura indiferentemente «espinhela
caída» e «ventre caído». A divergência observada e que justifica
a classificação em duas doenças diferentes, ou pelo menos, com
nomes diferentes, reside no fato de que a «espinhela» existe apenas
no adulto. «Criança não tem espinhela». A origem, os sintomas, o
processo de cura são os mesmos, porém a distinção é feita. Assim,
nas mesmas condições que provocam a doença no organismo da
criança não é a «espinhela» que cai ou «entorta», mas sim o «ventre». O processo de formação da «espinhela» e da «arca» é lento
e coincide com a puberdade.
A queda da «espinhela» e do «ventre» é produzida por um
tombo, pelo esforço despendido no transporte de uma carga excessiva, por «um mau jeito qui dá no corpo». «Criança vive levando tombo». No «ventre caído» um dos sintomas clássicos e
de fácil verificação é a diferença no tamanho dos membros superiores ou inferiores da criança. Um deles, supõe-se, torna-se mais
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curto que o outro. A averiguação é feita com o auxílio de um
barbante, um metro ou pela comparação dos membros estendiods.

Há «orações» consideradas muito «bonitas», entre os «benzedores».

A «benzição» de «espinhela caída» e «ventre caído» é a
mesma, quando se considera apenas a «oração». Em Aimorés, há
vários textos de orações, porém o propósito que consiste em «fazê
levanta a espinhela» ou o «ventre», atacando-se assim a origem do
mal, é o mesmo:

«Pedimos e rogamos a Deus e Nossa Senhora da Guia
Nossa Senhora da Conceição, S. José, Nossa Mãe
Maria Santíssima.
Assim como Deus sepultou
Assim espinhela caída levantou
Deus é o sol
E Deus é a lua
Assim como Deus não mente
Essas palavras será verdade
E assim essa espinhela seja curada
Com as três pessoas da Santíssima Trindade
E com as três Marias Virge, Jesus Maria José,
Socorre vosso filho de fé
Em nome do padre, do filho e do Espírito Santo.

«Jesus Cristo Nasceu
Jesus Cristo sepultou
Jesus Cristo receitou
A arca e a espinhela levantou
Em nome do Padre do Filho e do Espírito Santo»
ou

«Assim como o padre e o bispo e o arcebispo são
pontifici
Vesti, revesti e disse missa
Assim também espinhela e arca
Há ide chega no lugá
Com os poder de Deus e da Virge Maria
E do Padre do Filho e do Espírito Santo.»
ou

«Eu vou te benze
De espinhela caída
Nossa Senhora navegou no mar
Com a barquinha de Noé
Assim como ela
Não tomba nem vira
A arca e a espinhela de (Nome da pessoa)
Alevante no seu lugá».

«Reza três vezes i depois reza três Padre-Nosso e Àve-Maria
i oferece à Nossa Senhora do Desterro pedindo a ela prá desterra
aquela dó na espinhela e na arca i pedindo a Deus, para aquela
pessoa fica boa».
O mecanismo que rege e orienta a cura da espinhela baseia-se
sempre na repetição da «oração» três vezes cada dia, durante
três dias.
Nos casos de «ventre caído», substitui-se a palavra «espinhela» por «ventre», prosseguindo-se normalmente a «benzição». Apesar disso, a «benzição» do «ventre caído» apresenta alguns aspectos
que não são encontrados quando se benze a «espinhela». Em geral,
na «benzição» da «espinhela caída», o «benzedô» mantém-se de
pé, contrito, proferindo em voz baixa as palavras da «oração».
Na «benzição do ventre caído» existe a necessidade de movimentos
e gestos simbólicos relacionados com a diferença do comprimento
das pernas e dos braços do doente. A criança é colocada sobre as
pernas do «benzedô» que permanece sentado. Enquanto ele profere
a oração, vai passando as mãos sobre as pernas e os braços do
doente e mudando-o de posição de tal maneira que ele é «ben-
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zido» em decúbito dorsal e ventral. Às crianças maiores são colocadas sobre mesas enquanto o «benzedô» se conserva de pé. Os
movimentos finais da «benzição de ventre caído» consistem no
simples toque dos dedos da mão esquerda ou direita com os dedos
do pé esquerdo ou direito por trás do corpo da criança.

qui é bonita, forte, tem graça». «Quando o olho é ruim, não pode
vê nada bonito qui ele faz mal». O «mau olhado» apesar das semelhanças de sintomas e de transmissão da doença, parece ser causado pelo ódio. O rancor nascido em uma velha disputa, reaviva-se
com a presença do inimigo: «lha com aqueles olhos de raiva. . .»

Além da «benzição», o tratamento da «espinhela» e do «ventre
caído» consta da ingestão diária de um «chá» de ervas (arnica e
alevante) e de «banhos» preparados com essas mesmas ervas.
Outras pessoas também se exercitam segurando nas traves da casa
e levantando o corpo com o esforço dos braços. Esse esforço algumas vezes pode determinar o retorno da espinhela à sua verdadeira posição.

Os «olhos maus» atingem indistintamente animais e vegetais.
Nas plantas, os indícios que revelam a transmissão do «mau olhado» são sempre os mesmos: o definhamento e a morte subseqüente.
Nos irracionais, a tristeza, a abulia marcam o aparecimento da
doença. «As galinhas fica murcha»... O «quebranto» ou o «mau
olhado» mostram sintomas facilmente identificados no homem: «os
olhos escorre água, tá cum dó di cabeça», «fica disanimado» «criança fica sem força, sem querê brinca». ..

O «mau olhado» e o «quebrante» — tão amplamente conhecidos no Brasil — são doenças contraídas em conseqüência da inveja e do ódio de alguém dotado de «olhos maus» e que inconscientemente, por essa faculdade negativa, atinge sem distinção, amigos
e inimigos. Portanto, presume-se que existam na localidade, indivíduos aparentemente «normais», exibindo um comportamento comum e em harmonia com os padrões aceitos pela sociedade e que,
no entanto, exercem ação maléfica em ocasiões excepcionais, obedecendo a impulsos de ódio ou inveja. Essas pessoas, entretanto,
não são repelidas abertamente pela sociedade. A doença, os estragos e prejuízos que causam, são provocados sem consciência e
sem vontade de «fazer mal». O indivíduo nasce com os «olhos
maus», essa qualidade é congênita; «nasce porque as mãe quando
tá esperando a criança fica com raiva, olha, sente raiva. Então a
criança sai com aquele intento, com olhos maus».
Em Aimorés, existem divergências na definição de «mau
olhado» e «quebranto», embora o nome mais usualmente empregado
pela população para denominar ambas as doenças seja «mau
olhado». Entretanto, o «quebranto» é a doença produzida pela inveja. A admiração, muitas vezes, pode esconder a inveja e por isso
não é bem recebida. Um planta viçosa, uma criança bonita, ou uma
criação bem cuidada podem causar exclamações de simpatia que
encobrem a cobiça. Às vezes, a simples proposta de compra é interpretada como a ocasião em que se transmitiu o «mau olhado».
«Olha e diz: Ah! si fosse meu». «Quebranto dá mais em criança

O tratamento do «quebranto» e do «mau olhado» consiste
apenas na «benzição». O ato consta de uma série de gestos cujo
simbolismo procura reforçar o efeito das palavras da «oração». Em
Aimorés, os benzedeiros utilizam galhos de arruda que são empunhados e agitados enquanto a «oração» é proferida. A mão que
segura esses galhos executa movimentos que representam o sinal
da Cruz. Os galhos parecem possuir propriedades para receber todo
o mal que se encerra no corpo do doente. Além disso, a «benzição;>,
do «mau olhado», no seu conjunto, revela a preocupação com a
existência oculta, dos males que infestam o mundo. Tomada a benzição, o benzedeiro lança o galho por trás do corpo porque «a gente
grande às vezes vem carregado de porcaria»; «há muita porcaria
nesse mundo».
Em Aimorés, as «benzições» de «mau olhado» e «quebranto»
aparecem em várias versões que apresentam, no seu contexto, o
mesmo propósito de expulsar o mal.
«Deus é o sol e Deus é a Lua
Deus arretire esse mal prás eternidade
Aonde não houver galo nem galinha cantar
E nem menino Jesus chorar».
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«Eu te benzo de quebrando ou mal olhado
Se for quebranto ou olhado
Com as três pessoas da Santíssima Trindade
Esse quebranto ou esse olhado não vai adiante»
«Com dois te puseram
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cachimbos e a saliva que retira com a ponta do dedo, da sua própria boca:
«(Nome da pessoa) eu vou ti benze de impinge
Impinja, rabicha
Rabicha impinja

Com três eu te tiro

Eu te benzo com sarro de pito

Quebranto olhado ou ventre virado

Saliva da boca

Com as três pessoas da Santíssima Trindade

Impinja.

estará curado
Quebranto olhado ou ventre virado.»
Não parece ser freqüente a interpretação dessas «orações» por
parte dos benzedeiros. Na «benzição», eles repetem mecanicamente
as palavras em voz baixa, enquanto fazem o sinal da cruz com o
galho de arruda. A «oração» é repetida três vezes, utilizando-se de
cada vez, um galho de arruda diferente. O procedimento nas «benzições do mau olhado» e «quebranto» é o que comumente se observa: o oferecimento final a um santo da devoção, e a repetição do
ato em três dias sucessivos ou não.
As plantas não são «benzidas», mas os animais de criação são
objeto dos mesmos cuidados dispensados às pessoas.
A «impinge è uma roda sequinha, qui nem um cobre, qui dá
no corpo da gente. A hora qui dá a coceira, coca até qui dói i depois
fica aquelas bolinhas». «É um trem terrível». «Começa com um
carocinho, a pessoa sente cocando, depois nem podi dormi». A
«impinge» bem como a «izipra» tem a sua origem suposta na alteração da composição sangüínea. «Ela é interpretada como uma
«constipação do sangue», «sangue fraco», ou ainda como resultado
de ação da sífilis na constituição do indivíduo. «Sífilis é uma
doença enjoada, só mesmo chá i xarope do mato é qui cura».
Na «benzição da impinge» enquanto reza, o benzedeiro vai
esfregando sobre a pele, na zona atingida, o sarro que se forma nos

Além da «benzição», o tratamento da «impinge» envolve o
aproveitamento da vegetação, na obtenção de «remédios» e a associação desses «remédios», a substâncias diversas: «ferve um limão
com pólvora e põe em cima prá mata».
A «izipra» é considerada uma doença mais grave que a «impinge». «Ela fica até abobrá. Quando abobra, ela mata. A pessoa
vai inchando os pés até arrebenta». Em geral a «izipra» é definida
como «um negócio vermelhão qui dá na pele, incha, vermelha i
queima igual a fogo». «Si deixa, ela fica preta quando sara». De
acordo com o aspecto, a «izipra» pode ser classificada em dois
tipos: «A izipra seca» que é «uma roletinha seca, qui quando coca
escorre aquela água amarelinha» e a «izipra rosa» qui é «uma urtiga
vermelha qui dá uma bolinha branca».
Durante a «benzição» de «izipra», o benzedeiro, com o auxílio
de uma pena de galinha, de preferência preta, embebida em óleo
ou tinta, vai traçando cruzes nos três cantos», ao redor da «izipra»
enquanto reza. Deixa-se livre um dos cantos da dermatose «pra
izipra saí».
«Izipra Erisipela
Eu te curo
Com pena de galinha preta
Óleo de Oliveira
Ave Maria.

___
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O oferecimento deve ser feito ao «bom Jesus da Lapa» porque
«ele sentou lá, quando andava pelo mundo».
«Pedro, Paulo, São Serafim
Quando andou pelo mundo
Encontrou Nosso Senhor Jesus Cristo
O que há por lá, Pedro
Izipra Senhor, Empolas más
Volta lá Pedro, vai cura
Com que Senhor?
Com óleo de Oliveira, uma pena de galinha, circulando em
três dias sarará, com os poder de Deus e da Virgem Maria».
A «izipra» também é curada com «chãs» ou infusões que reforçam a «benzição». «Pega a urtiga, ferve a folha i depois banha
a izipra com aquela água» e toma um «chá de chapéu de couro» ou
«cinco folhas». «Cinco folhas é um pau de pé que dá cinco folhas.
O chá é um remédio evidente». «A barba de S. Pedro é uma árvore
cabeluda qui dá outro chá evidente para iripção da pele».
Presume-se que a origem do «cobreiro» é totalmente diferente
das outras dermatoses. «O cobreiro não é sangue», «é apanhado
pela roupa». A transmissão desse mal efetua-se segundo um mecanismo baseado no grau de toxidez .do veneno de alguns animais.
Com efeito, em Aimorés, acredita-se que um animal venenoso ou
supostamente venenoso passando sobre uma roupa estendida, deixa
nela uma substância que ataca a pele e produz manifestações cutâneas, pruridos e eventualmente febre. «É aquela água do bicho qui
fica na roupa. Ele passa i deixa aquela água».
A irritação agravada na coceira, alastra-se com facilidade. O
«cobreiro» desenvolve-se na pele estendendo-se, segundo o caso, a
diferentes regiões do corpo seguindo direções e linhas que acabam
por encontrar-se. Acredita-se firmemente que a mancha, uma vez
concluída a volta ao corpo, é incurável e a «benzição» é impotente
para curar o «cobreiro». «Cobreiro vai cocando, vai aumentando,
vai tomando conta i depois, qui fecha, fica qui nem uma lepra feia.
Depois não dá geito di corta com benzição».
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A aparência do «cobreiro», a conformação e o aspecto da zona
atingida indicam o animal causador da dermatite. «Cobreiro de borbulha grande, saltado, é de sapo. Fica tudo cocando, cheio dágua».
«Cobreiro di cobra, dá aquele vermelhão no lugar qui passou, tudo
cheio de picoquinho igual a sangue novo». «Cobreiro de lagartixa
dá aquele vermelhão com uns caroço maio. O cobreiro de aranha
incha o lugá todozinho i impola, uma impola doida».
O «cobreiro de lagartixa» e o «cobreiro de aranha» consideram-se mais dolorosos e graves. «Cobreiro di aranha dá até
febre». À «benzição», entretanto, é a mesma para todos.obedecendo a uma única orientação e finalidade. Na «benzição», o benzedeiro serve-se de um pequeno pedaço de madeira ainda verde
que é partido em três partes com uma faca colocada «em cruz»,
isto é, formando, com uma das partes, os dois braços da cruz. Então
pergunta: Nome da pessoa — o que é que eu corto? — e executa
o gesto, cortando a madeira. Responde-lhe o doente — Cobreiro
bravo». Diz ainda o benzedeiro, «corto cabeça meio e rabo». A operação repete-se com os mesmos movimentos, as perguntas e respostas convencionais, até que as três partes são cortadas. Após o
oferecimento da «benzição», «prá um santo qualqué», o benzedeiro
amarra os três pedaços em uma espécie de rolete e os conserva
guardados em local mais seco. «Na roça usa bota pendurado perto
do fogo, mas é feio».
Na «benzição de cobreiro» há outras «orações» e modalidades
de cura. Segurando um ramo de «vassourinha doce», o benzedeiro
faz sinais da cruz sobre o doente enquanto reza:
«São Grilo perguntou a Santa Iria
Aonde vai?
Vou em Roma
O qui vai fazê
Vou corta um grande cobreiro
Com qui é qui corta o grande cobreiro?
Com três Padre-Nosso, três Ave-Maria e o ramo verde na
água corrente». Nos locais distantes, o benzedeiro joga a erva para
trás, pelas costas.
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Há pessoas que «benzem» uma vez apenas o cobreiro: «Aí ele
pára i começa a seca». «Leva desenove dias prá seca». A «benzição»
repetida é mais eficaz porque abrevia o período necessário ao restabelecimento completo. Nesse caso, acredita-se que, em oito dias,
estará curado.
À roupa lavada em água quente e passada cuidadosamente a
ferro é o preventivo poderoso contra o cobreiro. Quando a lagartixa
por exemplo, cai do teto sobre a roupa da cama, a único remédio
é passá-la novamente a ferro. «Tem qui bota na água quente i
passa engomado quente». Por esse motivo, demonstra-se que o «cobreiro» é mais difundido na «roça» do que na cidade. Na roça,
como a elegância e o apuro da roupa são desprezados ela não é
passada a ferro com a mesma freqüência que na cidade. Esse fato,
que se relaciona com uma participação mais ativa na «vida social»
e com a aceitação de idéias de higiene e limpeza das cidades, explica
a maior incidência do «cobreiro». Na «roça dá mais cobreiro porque
eles não usa passa muito a roupa».
Há doenças em que a urgência do tratamento reclama apenas
uma «benzição» cujo efeito é imediato. O «ofendido de cobra», o
«destroncado», a hemorragia, a dor de dente, engasgo, são exemplos frisantes da ação rápida dessa «benzição». Na mordida de
cobra, algumas pessoas acreditam que a mulher grávida socorrendo,
ou mesmo aproximando-se de pessoa atacada, apressa a sua morte:
«Si chega perto sai sangue por todo lado».
Algumas «orações» apresentam o mesmo conteúdo das «benzições» de cobreiro e «izipra», que consiste no fechamento de três
cantos e na existência de um quarto canto por onde o mal deve
sair. «Na benzição do ofendido de cobra» o benzedeiro faz uma
cruz de pó ou areia no chão e, de cada um dos cantos da cruz,
retira-se um punhado do pó ou da areia que se coloca dentro de uma
vasilha. Enquanto isso se vai rezando:
«Jesus
Jesus
Jesus
Jesus
Jesus
Jesus

Nato
Nato é
filho da Virgem Maria
de Nazaré
cura o ofendido de cobra
de Nazaré

Reza-se três vezes a «oração» e, na última vez, exclama-se
«Nada de veneno é». Sobre a ferida coloca-se querosene, um ovo
cozido e «amarra por cima da cesura». Para algumas pessoas esse
«emplastro» é um complemento da «benzição». Para outros — especialmente aqueles que duvidam da «força» da oração — o emplastro
sozinho corta o veneno e cura a mordida da cobra. Nesses casos
supõe-se que a ação do ovo é decisiva na anulação dos efeitos do
veneno. No «emplastro o veneno vem todo prá gema», «a gema
puxa o veneno». A «benzição» «corta o veneno todo, mas leva três
dias prá cura».
Outra «benzição» consiste na «oração» principal e depois no
oferecimento a S. Bento.
«Jesus, S. Bento
Jesus, Maria José
Grande e Glorioso Jesus e São Bento
Lia, Lia Sabadana
Saia daqui lama
Retira o veneno do corpo de (nome da pessoa).
Aplica-se também «emplastro de cebola branca» que «corta o
veneno».
A mesma concepção, que assenta no rápido desaparecimento
do mal, é encontrada na «benzição» para hemorragia. «Já benzi a
veia de um menino qui caiu com a testa numa pedra. Ela esguichou
i eu disse: Nossa Senhora, menino qui você morre! Cheguei de
banada prá não mi suj.á di sangue i benzi. Fiquei 15 minutos
assim i a ferida pregou. Depois eu disse, fica com as mão aí pró
sangue não saí. Depois ele foi embora i curou».
«Sangue novo» que é concebido como um excesso de sangue
com tendências a extravasar-se em hemorragias e derniatoses é
curado com a mesma «benzição» de hemorragia:
«São Lucas
Corta mato prá Mateus
Corta mato no mato de Deus
Assim como Jesus Cristo
Fez com os apóstolos na última ceia
Assim seja o estanque de sangue nessas veias.
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Outros benzedeiros costumam cruzer duas pequenas folhas
sobre a hemorragia e rezar:
«Sangue, tem-te em ti, como Jesus Cristo teve em si
Sangue tem-te no corpo, assim como Jesus Cristo teve no orto
Sangue tem-te nas veia como Jesus Cristo teve na ceia.
Acredita-se que as dores de dente são imediatamente curadas
após a «benzição». O contexto das orações mostra sempre o mesmo
conteúdo, e a variação dos temas sugere uma origem única da
«benzição»:
«Jesus veio de Roma,
«Jesus e José
Encontrou Pedro e Paulo
Fez uma grande viage
gemendo e gritando.
Encontrou S. Pedro assentado
Com dor de dente
Em uma pedra, aí perguntou:
Jesus perguntou: Qui tem Pedro? 0 que tem Pedro? Ele vai resDor de dente brava, Senhor.
ponde:
Ah! Pedro!
Dor de dente Senhor.
Alevanta dessa pedra
Alevanta Pedro, qui isso não
Eu vou me embora
é nada
Essas palavra santa, consigo
Si for neuvragia, qui abrande
ficará.»
1 si for bicho qui morra.»
Pequenos males como «o engasgo» são rapidamente resolvidos segundo a crença geral. O benzedeiro põe a mão sobre a
garganta e reza:
«O mundo é largo
Homi bão
Muié ruim
Casa suja
Esteira rota
São Braz disse: é o grêmio de Deus.
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Nos «destroncados» isto é, nas distensões musculares, o benzedeiro segura um pedaço de pano novo e nele vai cosendo com
agulha e linha- A cada pergunta, ele obtém a mesma resposta do
doente:
«Ao qui eu coso?
«Carne quebrada, veia arrebentada, nervos tortos, ossos rendidos». Com a resposta, o benzedeiro dá três pontos no pano e
torna a fazer a mesma pergunta, até completar nove pontos. Terminada a «benzição» atira o pano no fogo, e o doente «tá curado».
Além do benzedeiro, cujo âmbito de atividade se restringe a
um número limitado de doenças, existem os curandeiros e o feiticeiros. Ao contrário do benzedeiro
desprovido de podêres pessoais
e com o sucesso da cura condicionado à «força» da oração e à fé
depositada em Deus — os curandeiros e feiticeiros são dotados de
faculdades inerentes à própria pessoa. Essa faculdade varia de
um para outro indivíduo. Naturalmente ela é «desenvolvida» na
«formação» do curandeiro ou do feiticeiro e essa formação, nos dias
de hoje, não segue diretrizes rígidas.
O curandeiro distingue-se do feiticeiro não pela desigualdade
de faculdades ou podêres, mas pela discriminação das suas atividades. Enquanto o curandeiro, como o benzedeiro, age apenas
«para o bem», isto é, procede às curas e se preocupa em conduzir-se
corretamente dentro do que se poderia chamar a sua fé de ofício,
o feiticeiro — tão poderoso ou às vezes ainda mais que benzedeiro —
aplica as suas forças indiferentemente para o bem ou para o mal.
Pode provocar grandes males que, se não forem descobertos a tempo
por um curandeiro poderoso, fatalmente provocarão a morte. Em
uma localidade pequena, freqüentemente há acusações e suspeitas
de feiticeiros. No entanto, é difícil encontrar-se alguma pessoa
que se conheça e aceite publicamente essa qualificação- Além disso,
a acusação de feitiçaria é considerada com equivalência de insulto,
nas discussões e brigas. Entretanto é difícil conhecerem-se as formas e processos usados na feitiçaria. Fala-se muito na manipulação de materiais: as roupas da pessoa a quem se quer «fazer mal».

— 58 —

— 59 —

são um veículo para a transmissão do mal, da mesma maneira que o
seu rastro, a comida, os locais que freqüenta. Um indivíduo, saindo de casa, pode pisar em cima de um feitiço preparado para ele.

excepcional dentro da paisagem social da localidade. As suas atividades nas curas não interferem notavelmente nas ocupações cotidianas. O curandeiro, ao contrário, é um «especialista», constantemente procurado. As suas ocupações, apesar de corriqueiras recebem sempre a projeção de atividades extraordinárias.

Muitas doenças são interpretadas como tendo sido causadas
pela intervenção de feiticeiros e isso robustece a crença generalizada
de que «tem muito feiticeiro por aí». Uma pessoa que adoece e
lembra-se de uma desavença recente, facilmente atribui ao desafeto
a prática da feitiçaria. No entanto, ignora-se, de um modo geral,
os agentes e as técnicas usadas.

Na cura das doenças, há pormenores que estabelecem com nitidez as funções do curandeiro e do benzedeiro. Já se viu que, na
medida das suas aptidões, o curandeiro possui maiores poderes que
o benzedeiro. Além disso, o curandeiro receita, e o benzedeiro não
o faz. A receita exige um grande conhecimento das ervas e
plantas que vão ser usadas, além de uma vasta visão do mundo sobrenatural. Apesar da cura ser atribuída ao poder do curandeiro,
os remédios receitados desempenham um papel importante e concorrem decisivamente para o sucesso da cura.

O antigo modelo do curandeiro que descobria e curava doenças
utilizando apenas as faculdades pessoais sem recorrer aos espíritos,
já desapareceu — segundo parece — de Aimorés- Os informantes
são incapazes de indicar, pela vizinhança, um «tratador» que possua
essas qualidades. Foi, praticamente, substituído pelo tipo mais
recente que concentra uma soma ainda maior de qualidades e atributos. Além disso, existe um outro aspecto que caracteriza com
maior precisão esses dois modelos diferentes: se o antigo modelo
fundamentava a realização das curas unicamente na habilidade e na
capacidade pessoal, o novo tipo transfere toda a execução do tratamento e a responsabilidade da cura para os «espíritos» dos «caboclas» que são seus «guias». Observa-se então uma alienação completa do esforço e do trabalho pessoal e o aumento da importância
do «guia», sobre o qual recaem as obrigações e os deveres da cura
das doenças. O poder de cura e o prestígio desse novo tipo de
curandeiro ficam assim vinculado a eficiência do seu «guia». Ele receita os «chás» e os «sumos» porém quem está realmente falando é o
«espírito do caboclo». A preparação das «garrafadas» e a recomendação dos «banhos» são instruções vindas do «guia» e realizadas pelo curandeiro. Portanto, nesses casos, a participação do
curandeiro nas curas é meramente passiva e em obediência a uma
orientação estranha. Desse modo, é possível verificar uma diferença substancial com relação à capacidade e à maneira de agir
desses dois tipos de curandeiros. O mais antigo receitava e eventualmente preparava os remédios segundo aptidões inatas que lhe
eram peculiares, agindo conscientemente. O mais recente é dotado
de outros poderes que lhe facilitam o «transe», a entrega do corpo
a um espírito «guia» que vai recomendar tratamentos e remédios.

O «status» do benzedeiro e do curandeiro também difere quando se considera a sua importância como «tratadores». O benzedeiro, como se viu, exerce em geral uma profissão comum e desincumbe-se dela normalmente, sem ser considerado um indivíduo

Segundo as informações, o número de curandeiros espíritas
reconhecidos e poderosos no Município de Aimorés é mínimoApenas um -- que morreu no período da pesquisa -- morava na
área rural e em um local de difícil acesso. Naturalmente existem

Nos dias de hoje, com a divulgação de noções de conhecimentos de «espiritismo», surgiu uma nova modalidade de doença,
que consiste na intervenção dos espíritos maus de pessoas já falecidas, no mundo dos vivos. Esses espíritos, origem de uma variedade de males, são conhecidos como «encostos», «espíritos de uma
pessoas qui foi covarde na vida, nasce uma criança i ele encosta
nela». O feiticeiro é tido assim, como pessoa que compele esses
espíritos a agirem contra os seus inimigos. Não existe nada de
definitivo sobre a maneira como se comporta esse «encosto». Há
pessoas que acreditam que o espírito fica rondando a sua vítima e
de quando em vez penetra em seu corpo- Outros acreditam que
ele permanece apenas ao seu lado praticando o mal. (sempre o lado
esquerdo, lado do ladrão mau, e oposto ao anjo da guarda que está
à direita)
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«médiuns» ou «cavalos» em «desenvolvimento», que não são reconhecidos publicamente como curandeiros, eles em geral auxiliam os
curandeiros já estabelecidos, enquanto se vão aperfeiçoando. Os
curandeiros estabelecidos e consultados pela população de Aimorés
residem de preferência no Município vizinho de Baixo Guandu, na
área urbana e rural. Mesmo assim, seu número é reduzido, apenas
cinco indivíduos cujo renome é razoavelmente difundido entre a
população pobre.
Em Aimorés, é extremamente confusa a estrutura que constitui
o corpo de doutrinas que orienta o funcionamento dos locais onde se
realizam as curas, e o pensamento das pessoas que, isoladamente,
se dedicam ao curandeirismo. Uma vista geral revela imediatamente a existência de noções dispersas e mal dirigidas de cultos
afro-brasileiros e «práticas espíritas».
Segundo as informações, é provável que essas noções tenham
penetrado recentemente e de maneira desordenada na região. É possível reconhecer, no início, a ação difusa de indivíduos sem conhecimentos profundos dessas formas de «espiritismo» e dos cultos afrobrasileiros e sem uma permanência na região, que assegurasse a
transmissão e o aprendizado de um volume considerável de noções
do chamado «Baixo Espiritismo», das macumbas e candomblés.
A passagem de tropeiros, de viajantes, de gente que se detém algum
tempo na região e prossegue o seu caminho, contribui para a ampliação - - feita assim de modo irregular - - das noções e dos
conhecimentos sobre a matéria. Em verdade, esses contatos constituem quase que única fonte de informações para os moradores da
área. Como é possível concluir, a origem incerta e instável dessas
idéias reflete-se no contexto das doutrinas compreendidas tão diversamente pelos habitantes de AimorésA situação de confusão do que se difundia chegou a ser definida como «bagunça», por um dos curandeiros. Realmente, a desordem entre as diversas formas de cultos afro-brasileiros, da
Umbanda, da Quibanda, e de noções de «espiritismo Kardecista».
forma um aglomerado de concepções ainda sem solução e sem aplicação definida. A utilidade desses elementos no exercício da cura
ainda se mostra limitada. A invocação, o «transe» e o «recebi-

— 61 —

mento do guia» — que por si só já representam uma revolução nas
funções do curandeiro — são os únicos traços completamente assimilados e com significado nos trabalhos de cura. Nem mesmo os
«pontos cantados» -- cuja finalidade é a criação de um ambiente
propício para o «transe» e o «recebimento do guia» — foram ainda
totalmente incorporados a esses trabalhos, porque basta a concentração do curandeiro, para que se estabeleça o contacto com o seu
«guia». Pode-se, em resumo, concluir que essa multidão desordenada de conceitos e crenças não se solidificou, ou pelo menos não se
estabilizou em um corpo de doutrinas. Além disso, são necessários
esforços paralelos para a organização dos grupos de curandeiros,
«médiuns», doentes, em «sociedades», reconhecidas legalmente, a
elaboração de estatutos, a manutenção de uma casa para as reuniões,
a obtenção de recursos financeiros que cubram as despesas eventuais, todas essas dificuldades impõem um esforço coletivo e o
reconhecimento de interesses comuns que conservam e mantém um
sentimento de solidariedade entre os membros da sociedade. Entretanto, êsss interesses dificilmente poderão ser identificados e conciliados em Baixo Guandu ou Aimorés. A função do curandeiro, mais
do que tudo é pessoal e o concurso de «médiuns» auxiliares, apenas
facilita os trabalhos. Esse personalismo, aliás, assinala marcadamente a posição do curandeiro no meio dos seus auxiliares e ;condiciona as relações entre eles. Existem apenas dois «centros» em
Baixo Guandu que servem também à população de Aimorés e realizam »sessões« regulares. Os demais curandeiros agem isoladamente, sem auxiliares regulares, nas suas próprias casas ou nas
casas dos doentes que solicitam os seus serviços.
O curandeiros que possuem «centro» realizam as suas curas em
«seções» que podem ser regulares — efetuadas normalmente duas
vezes por semana - - e extraordinárias, quando a urgência de um
caso exige a convocação apressada do curandeiro e dos «médiuns»
auxiliares disponíveis. As «seções» regulares implicam a existência
de uma construção que se convenciona ser o «centro» ou «terreiro»,
onde é armado um pequeno altar — e a presença de auxiliares que
servem como «cavalos», quando os «caboclos baixam». Esses requisitos fundamentais conduzem a outras exigências de difícil execução: a permissão das autoridades policiais para o funcionamento
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do «centro» na categoria de sociedade, a formação de uma diretoria
que representa essa sociedade e todas aquelas condições mencionadas acima.

tão. Em geral, paga-se o trabalho do curandeiro na preparação
das «garrafadas» e na procura das ervas receitadas. «Os espíritos
cobram prá cura». Às vezes os doentes fornecem as ervas e ingredientes que o curandeiro irá manipular- Nas ocasiões em que o
«encosto» é descoberto, os trabalhos se resumem em afastar o espírito de perto do doente. Esses trabalhos incluem orações, conselhos ao espírito mau, para que «deixe em paz» o doente e, em casos
extremos, a queima de pólvora no chamado «ponto de pólvora»
cujos efeitos são radicais. Esse «ponto» é causa de controvérsias
devido as opiniões desencontradas da população. Muitos acham
que o «ponto de pólvora» é um processo usado em feitiçaria e portanto apontam como feiticeiros aqueles que o praticam. Como é
proibida a queima de pólvora em «sessões», a polícia costuma intervir nessas ocasiões. Em conseqüência, essas intervenções levam
um bom número de pessoas à suposição de que a Polícia persegue
os feiticeiros.

As «seções» caracterizam-se pela simplicidade. Dentro da
pequena ala, ao lado do doente, reúnem-se «médiuns», parentes e
vizinhos batendo palmas, cantando «pontos» que facilitam o recebimento dos «guias». Entretanto, quando todos desconhecem os «pontos , o curandeiro concentra-se em meio ao silêncio reinante e «manifesta-se». O «guia», pela voz do curandeiro que é seu "cava",
identifica-se e principia a falar. Ocasionalmente observa-se uma
alteração na voz do curandeiro, que acentua certos defeitos de pronúncia e muda a entonação. Há, por vezes, grandes ingestões de
cachaça que o curandeiro consome possuído pelo «guia», cuspindo
freqüentemente segundo os hábitos do «preto velho».
O mecanismo dos trabalhos de cura parece seguir uma orientação principal que consiste na sanção da opinião pessoal do doente
sobre o seu caso e de cada pessoa relacionada com ele. Assim, o
diagnóstico de uma doença pode ser considerado como uma resultante da opinião das pessoas familiarizadas com cada caso. Naturalmente há exceções que modificam essas normas- Às vezes, o
curandeiro não tem oportunidade de sondar e de conhecer as primícias do caso e, dessa forma, o diagnóstico é feito segundo o que
os sintomas indicam. Outras vezes, apesar da doença coincidir com
a opinião geral, ela progride a despeito do tratamento indicado.
É necessário um reexame do doente e uma redefinição do mal que
o ataca. O curandeiro descobre fatores novos que interferiam na
cura e neutralizavam o tratamento. A terapêutica é então alterada para enfrentar a nova situação criada. Desse modo é possível justificar as falhas do tratamento, a lentidão e a dificuldade
da cura e os insucessos eventuais do curandeiro.
A atividade do curandeiro consiste na descoberta da origem
da doença e na prescrição de remédios que irão combater e aniquilar
essas causas. Os «chás», «sumos», «garrafadas» são largamente
receitados assim como os «banhos» de ervas. A determinação do
número de «banhos» que se devem tomar faz parte das receitas e
as ervas indicadas relacionam-se com a espécie de doença em ques-

A organização dos dois centros, já mencionados, na aparência,
é diferente. Um deles funciona em um edifício de alvenaria e coberto de telha, construído especialmente com o trabalho voluntário
e o material oferecido pelos freqüentadores e doentes. À edificação
é dividida em dois compartimentos de tamanhos desiguais. O primeiro, uma ampla sala com paredes rebocadas e chão cimentado,
onde está armado o altar, é o local das «sessões». Penetra-se no
aposento pela porta principal do edifício. Ao lado, está o outro
compartimento, muito menor que o primeiro, ligado a esse por meio
de duas passagens sem porta. Aí descançam as crianças, guardam-se
os trastes, senta-se nos tamboretes. O edifício, construção recente
(três anos), não é dotado de instalação elétrica. A iluminação é
feita por meio de velas e lampiões. A construção foi levantada em
um local tranqüilo, próxima ao rio e afastada da estrada e do movimento. O «centro» é registrado, possui estatutos, uma diretoria nominal, e assim, personalidade jurídica.
O outro «centro», ao contrário, funciona em uma dependência
da casa do curandeiro. E' uma construção de alvenaria e cobertura
de telha e , como o primeiro, não possui instalação elétrica. Fica
situado também em local afastado da estrada em meio de planta-
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ções de milho, próximo ao rio. O curandeiro não registrou o centro, e assim, é responsável pelo seu funcionamento e sujeito a intervenção policial.

À organização social dos dois «centros» de Baixo Guandu demonstra claramente a confusão em que se debatem os dois curandciros que procuram harmonizar o funcionamento desses «centros»
segundo os padrões mal assimilados dos cultos afro-brasileiros e
«práticas espíritas», com funções de cura a que são destinados.
O sistema que procuram copiar -- descontando-se ainda os erros
causados pela «ignorância» das doutrinas — não pode ser ajustado
tão facilmente a uma estrutura de composição diferente e com
finalidade diversa. Os grupos de culto que são representados pelos
candomblés afro-brasileíros e de um modo diferente pela Umbanda
e outras formas de expressão religiosa semelhantes, são encaminhados, em última análise, para um propósito determinado que não é
o mesmo dos curandeiros. Essas formas de expressão religiosa,
apesar de outras atividades secundárias, tem por finalidade principal
o culto das entidades sobrenaturais. Não há dúvida de que esses
grupos de culto possuem funções protetoras e curativas. Todavia
há fatores importantes que contribuem para caracterizar esses grupos: a estrutura hierárquica com linhas de autoridade e responsabilidade bem reconhecidas, forças que são tidas como resultantes das
pressões por identificações interna e externa do grupo, a segurança
da proteção sobrenatural, os benefícios sociais trazidos pelos aspectos estéticos do culto, na beleza das roupagens da complexidade
coreográfica das danças e da excelência da sua execução, da habilidade dos locadores e da disciplina dos cantores. Contudo, é
a reunião de seus fatores fundamentados no culto das divindades
que mantém o grupo em equilíbrio-

A importância desses «centros» reflete-se na qualidade das
relações entre o curandeiro, os seus auxiliares e a assistência. Como
já foi dito, a personalidade do curandeiro e o caráter individualita das suas atividades é de grande importância para a compreensão
do funcionamento do centro e das relações de dependência entre o
curandeiro e os «médiuns» auxiliares. O curandeiro pode prescindir do concurso desses auxiliares, porém é recomendável que se
utilize deles não apenas nos serviços de manutenção do «centro»,
como também na marcha das «seções». São eles que cantam os
«pontos» e ocasionalmente se «manifestam». É no ambiente propício que eles criam, que o «guia» de curandeiro «baixa». O «transe» é atingido com muito maior facilidade. Além disso o número
de «médiuns», a sua qualidade, afluência do «povo», aumenta o
prestígio do «centro» e conseqüentemente do curandeiro.
O recrutamento dos «medius» se faz indiscriminadamente.
Na maioria das vezes são eles que procuram o curandeiro a fim de
encontrar explicações e alívio para a sua estranha sensibilidade:
«o médio nasce nervoso». «Tem vontade de briga, dizê nome, se
joga no chão, não pára de briga com os outros». Os «outros faz
oração, a pessoa vai ao centro». O «médium» é obrigado a desenvolver a sua capacidade e a contribuir com o seu esforço para a cura
dos doentes, a «fazé caridade». À pessoa que a «natureza» destinou para «médium», não pode negar-se a seguir o seu destino.
A recusa fatalmente agrava o seu estadoÉ necessário, portanto, controlar o «médium», orientando as
suas «manifestações». Nesse processo — a grosso modo -- consiste o seu «desenvolvimento». O «médium» principia por conhecer o seu «guia» e dominar as «manifestações». O «desenvolvimento» corrige a instabilidade inicial e com o correr do tempo aprende o médium» a só manifestar-se nas ocasiões oportunas. Desse
modo, o «desenvolvimento» é um período que pode ser caracterizado
pela aproximação do «médium» ao seu «guia», pelo conseqüente
controle das «manifestações» e pelo aprendizado de algumas «noções de espiritismo».

Os «centros» de Baixo Guandu, nem podem ser considerados
como grupos de culto. Apesar da invocação inicial a todas as entidades subrenaturaís para que a «seção» transcorra normalmente, as
atividades seguintes convergem imediatamente para a cura dos
doentes. Aliás, é a existência de doentes que justifica a reunião
e não o intuito ou a necessidade do culto. Nessas reuniões é até
possível reconhecer uma semelhança que lembra vagamente os gabinetes médicos, guardadas as proporções. Ao chegar, o doente
faz a sua inscrição em uma lista de chamada que é organizada
segundo um critério de prioridade, em que são consideradas as
conveniências e a urgência de cada caso. Após a invocação inicial,
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procede-se à chamada nominal. O doente é atendido isoladamente,
permanecendo de pé, descalço, no local destinado aos «médiuns».
Principia, então o canto dos «pontos», e os espíritos «baixam»,
enquanto os «médiuns manifestados» fazem roda ao doente.
O curandeiro «manifestado» mantém um diólogo com o doente,
tentando primeiramente a «manifestação» do próprio doente e, no
caso negativo, recomendando-lhe os remédios, e o tratamento a
seguir. Em meio à cantoria e o «manifestar» dos «médiuns» auxiliares, a consulta de cada doente dificilmente é escutada pelos assistentes. Esse critério é repetido para cada pessoa inscrita, e a seção
prolonga-se por várias horas, encerrando-se quando os doentes
inscritos foram atendidos. Apesar da receita recomendada no recinto da Seção, o doente freqüentemente volta ao «centro» para
levar ao curandeiro garrafas de vinho ou cachaça, ervas e ingredientes que irão compor os remédios prescritos. O fornecimento, de
maços de velas, de garrafas de vinho e cachaça utilizados pelo
curandeiro durante a sessão também é considerado pela população
como uma forma de pagamento.
O que se percebe então é a ação pessoal do curandeiro por
intermédio do «guia» independente das atividades dos «médiuns»
auxiliares. Para eles não há função definida que permita situá-los
no «centro». Podem mesmo ser considerados como «doentes» cuja
enfermidade teve a uma causa descoberta e a cura ficou condicionada a um espaço de tempo representado pelo «desenvolvimento».
Por esse motivo, não existe uma identificação dos «médiuns», com
o «centro». Observa-se mesmo, uma mudança constante de «médiuns» de um para outro «centro» e por vezes o abandono ou o relaxamento da sua freqüência. O «médium», podendo «desenvolverse» sozinho, fica em casa e aparentemente dispensa o auxílio e o
conselho do curandeiro. O descaso, bem como faltas eventuais,
provocam diferentes reações da parte dos curandeiros.
Nesses casos, a importância da localização dos dois «centros»
é considerável. O curandeiro, cujo «centro» está instalado em sua
própria casa, age tão energicamente como se dirigisse assuntos domésticos. Expulsa assistentes desrespeitosos, suspende e desliga
«médiuns» insubordinados, proíbe a entrada a quem lhe aprouver.

O curandeiro do outro «centro», entretanto, não possui a autoridade
incontestável do primeiro. «As seções» desenrolam-se em uma casa
que foi construída com o trabalho coletivo e, portanto, não possui
um proprietário individualizado. Todos entram e saem livremente.
Além disso, a direção do «centro» é partilhada com o secretário
que «manifesta» raramente,, mas que de um certo modo, exerce
uma espécie de tutela sobre o curandeiro. Essa dualidade de orientação, somada ao caráter «publico» do centro enfraquece notavelmente o domínio do curandeiro sobre os auxiliares. O fato influi
no funcionamento do centro e nas relações entre o curandeiro e os
auxiliares. Ele suspende «médiuns» que entretanto continuam a
freqüentar o «centro» como se nada houvesse acontecido. Alguns
sinais de falta de respeito da assistência são de preferência ignorados do que repreendidos. Um ou outro sorriso de algum assistante, o uso do cigarro na sala durante a «sessão» não são reprimidos- Antes do início de uma «seção» dois «médiuns» discutiram
em altas vozes por questões pessoais, ao lado do altar, sem que o
curandeiro tomasse qualquer atitude.
Entretanto, a freqüência às «seções», o número apreciável de
doentes que se consultam, atestam de um certo modo, a importância
do curandeiro e a aceitação da sua capacidade a uma porção considerável da população de Aimorés. A sua atividade, bem como o
emprego largamente difundido dos processos mágicos de cura,
subsiste ainda hoje, apesar da ação da mudança cultural.
5.

CONCEITUAÇÃO DA DOENÇA

O estudo da Medicina Popular de Aimorés demonstra que as
doenças conhecidas pelos seus moradores, no seu conjunto, são
provocadas por causas naturais e sobrenaturais. A compreensão
do papel do «sobrenatural» e do «natural» é importante para o prosseguimento do trabalho. Na maneira de situar o problema, as pessoas que empregam intensamente a Medicina Popular e se prendem
aos conceitos gerais relativos a seu uso, reconhecem um divisor que
estabelece de modo mais ou menos claro, a distinção entre doenças.
Esse fator de diferenciação está sintetizado na opinião de que existem doenças «qui não são prá médico». As feridas que não saram,
as doenças que prosseguem a despeito das prescrições médicas, os

68

— 69 —

acessos inexplicáveis que perturbam a tranqüilidade, podem ter sua
origem associada à feitiçaria, a atividades que se ligam a outra
ordem diferente de coisas e que atuam em função de processos
extraordinários. O «mau olhado» «posto» por inveja ou ódio também não pode ser situado em um sistema que se rege à base de
leis e preceitos naturais.

ser curadas tanto pela Medicina Científica, como pelos métodos de
cura que apresentam um conteúdo sobrenatural.

As doenças contraídas dessa maneira não se localizam assim,
no âmbito dos fenômenos comuns. A intervenção dos espíritos, a
presença de podêres pessoais capazes de atingir e alterar o equilíbrio orgânico de outras pessoas, a possibilidade de dotar objetos
de uso diário com forças — através de manipulações — que operam
com efeitos maléficos ao simples toque, demonstram a participação
do sobrenatural no aparecimento de doenças- Além disso, existem
doenças cuja causa não é sobrenatural mas que a negativa do médico
em aceitar a sua existência ou o tratamento comum pela «benzição»,
as colocou na mesma situação e na classificação de «doenças qui
não são prá médico». A «impinge», a «espinhela caída», a «izipra»,
o «cobreiro» constituem exemplos típicos. São doenças cujas origens não estão revestidas de aspectos extraordinários. Elas aparecem comumente nos fatos da vida diária: um mau jeito no corpo,
um peso maior que se carrega, a passagem de um animal peçonhento
que deixa o veneno na roupa, a alteração da composição do sangue.
Doenças comuns, portanto, com causas terrenas e vulgares, porém
tratadas por meios sobrenaturais.
Além dessas doenças, observa-se uma variedade enorme de
males conhecidos e tratados pela Medicina Científica: gripes, doenças intestinais, infecções diversas, cujo tratamento correspondente
na Medicina Popular, reside na ingestão de infusões fundamentada no valor medicinal das plantas e ervas. Os «chás», os «sumos», as «garrafadas», os «emplastros» são largamente usados nesses casos. Outros processos baseados inteiramente em noções de
sobrenatural, eventualmente, podem orientar a cura (isolada ou
concomitantemente) de algumas doenças conhecidas e também tratadas pela Medicina Cientifica. É o que acontece com as «simpatias» usadas em determinadas ocasiões, e com as «benzições» de dor
de dente, hemorragia, mordida de cobra, etc. Essas doenças podem

No aglomerado de doenças e sistemas de tratamento, o que se
percebe prontamente é a existência desse divisor simbolizando em
uma fras;. o conjunto de fatores paralelos que estabelecem a separação entre o «sobrenatural» c o «natural». Esse conjunto de fatores é
mais bem representado pela atitude do médico decididamente contrária ao emprego de técnicas mágicas de cura, pela atmosfera de
aversão a essas técnicas — alimentada sobremodo pelos meios de
divulgação de novas idéias e normas que se criaram entre as camadas superiores da população, pelo descrédito dos processos e das
origens mágicas das doenças entre esses grupos e finalmente pela
recusa, sistemática ou não, em admitir a associação do sobrenatural, especialmente a magia, à origem e cura das doenças.
A opinião de indivíduos pertencentes à classe dominante e, em
certos casos, a dos serviços a que estão ligados, parece repercutir de
um modo diferente nas camadas mais pobres da população. Aí não
existe a descrença generalizada do sobrenatural e a negativa da
-terrelação de fenômenos extraordinários e doenças. A repugnância que esses aspectos despertam entre a elite econômica e social da
localidade concorre poderosamente para a formação do conceito de
que esses remédios são representativos da «gente pobre». Aliás, a
atitude mais comum é associar «gente pobre» a técnicas de cura
sobrenaturais e sobretudo mágicas. Assim, todo o sistema parece
estar preso à idéia de que causas sobrenaturais, processos mágicos
de cura e o mais, são considerados próprios da «gente pobre».
Enquanto se observa a diferença que toma forma na expressão
«doenças qui não é prá médico» estabelecendo uma profunda separação de pontos de vista e de campos de ação, é possível perceber
também que a distinção é feita nas situações em que a Medicina
Científica e a Medicina Popular são colocadas em confronto.
O doente «pobre» que suspeita da causa da doença, consulta ou não
o médico obedecendo a um critério que define as «limitações» da
Medicina Científica. Entretanto, para ele, além da origem diferente
que determina a escolha de um tratamento adequado, nada mais
existe de especial. A perturbação e o desequilíbrio orgânico que ele
sente é uma doença, seja qual for a sua causa. O tratamento consis-
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tira, conseqüentemente, em um conjunto de providências que promovam a extinção da dor e do incômodo. Essas providências englobam, no seu contexto, medidas que apelam tanto para as forças sobrenaturais, como para o efeito medicinal das plantas e ervas e mesmo dos remédios receitados pelos médicos. Assim, é fácil reconhecer
que a diferença entre o sobrenatural e o natural - - revelada na
expressão «doenças qui não é prá médico» - - somente existe em
função da comparação com a Medicina Científica e de fatores de
secularização e urbanização que concorrem poderosamente para
colocar em evidência os aspectos sobrenaturais da Medicina Popular- O cotejo e a pressão que representam as críticas dos médicos e dos indivíduos pertencentes à classe dominante e eventualmente aos «crentes» é que parecem colocar em posição de indevido
realce a parte sobrenatural da Medicina Popular. Para o doente
«pobre», entretanto, o que aparece é um sistema simples de causas,
sintomas, tratamentos e curas de doenças sem a especificação e o
isolamento do que é natural, ou sobrenatural.
As causas de doenças que poderiam ser consideradas naturais,
isto é, aquelas em que a análise objetiva não indica a presença de
aspectos extraordinários, reúnem noções e idéias que apesar de
estarem situadas no plano das coisas terrenas, parecem extravagantes aos olhos das pessoas «educadas» ou «instruídas». São
doenças comuns, que a Medicina Científica conhece e trata. Gripes,
dermatoses, infecções intestinais, e um número de doenças mais vulgares estão assim definidas em termos do que aparece à observação
superficial. Dessa maneira, a aparência externa do doente, as atividades que precedem o aparecimento da doença e a associação de fatores aparentemente desconexos tornam-se importantes na determinação da causa das donças. «Banho de bacia não é bom, dá resfriano sangue. Pode até virá coisa pio». «Inflamação no sangue quando
do di bacia d'água». «Corpo quente, toma água fria, faz constipação
ela rebenta, i sobe prá cima. não tem cura não. Agora quando vr;;
prá baixo, i pega a obra sangue, costuma ter cura». Portanto, a falta
de meios acurados de observação, de recursos técnicos e modernos
de análise, é o que parece caracterizar os diagnósticos dessas doenças- O exame superficial baseado nas sensações e nas reações aparentes do organismo, o conhecimento anterior de casos semelhantes.
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orienta geralmente a determinação da doença. No diagnóstico das
gripes e febres, por exemplo, observa-se que o doente «começa a
toma água i esquenta o corpo qui tá demais do natural». «A gripe
tá nova, fica escorrendo água dos olho, espirrando a toda hora, o
nariz correndo. Quando ela pega a madura, escarra amarelo, já
tá sarando».
Entre as noções populares relacionadas com as doenças, é possivel observar alguns pontos fundamentais que explicam, de certo
modo, as atitudes e a disposição do doente pobre em face do aparecimento das enfermidades. A importância do sangue como elemento vital e das moléstias que o afetam, é o primeiro traço de
relevo que sobressai do contexto geral. Já se viu. na primeira
parte desse trabalho, a enorme variedade de doenças com unia causa
assinalada e ligada à alteração da composição do sangue. Além
disso, as concepções existentes atribuem grande importância à
influência que o meio ambiente - - por intermédio cie diferentes
fatores — exerce sobre composição do sangue. O calor, as variações de temperatura, a ingestão de alimentos «reimosos» que levam
a «constipação» e à «inflamação» do sangue, aparecem freqüentemente nas referências. Outras denominações são ouvidas a miúdo:
«sangue novo», «sangue envenenado», «hemorragia», «brotoeja»,
significando uma variedade grande de manifestações cujo origem
está no sangue.
A importância do sangue fica evidenciada quando se considera
a opinião geral que reconhece como mais eficazes os métodos e as
técnicas de cura que atingem o sangue. O fato possui um significado especial quando os remédios da Medicina Cientifica são empregados. «A injeção vai direto no sangue». «A injeção batalha no
sangue». Essa opinião torna-se mais extrema com a suposição, bastante difundida, de que todo o princípio de cura reside na ação
inicial do sangue, qualquer que seja a doença — excluindo-se as de
origem sobrenatural. Uma das inconveniências do uso dos comprimidos reside, efetivamente, na demora imaginada para que se produzam os efeitos: «o comprimido fica garrado na garganta, depois
vai prás tripa, até qui chega no sangue leva tempo».
A rapidez exigida para as técnicas de cura e a simplicidade de
que se reveste a terapêutica comumente empregada, também são
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outros aspectos de grande importância. Quase todas essas técnicas
procuram rapidamente extinguir o mal. «Sumos», «emplastros»,
«purgantes» e «cristéis», e mesmo alguns «chás» são concebidos em
termos de brevidade a ação imediata. Na maioria das vezes espera-se que a doença desapareça, ou pelo menos se detenha, após uma
única aplicação ou ingestão do medicamento. Nos casos em que o
remédio é usado mais de uma vez, o seu emprego cessa imediatamente após o desaparecimento da dor, mesmo que a interrupção
signifique apenas uma pausa do decurso da doença. «Só deixa de
toma quando passa a dor». O tratamento é retomado apenas
quando a dor retorna. Dessa forma, pelo caráter imediatista que
o tratamento assume nesse sistema, os processos e técnicas de cura
parecem prender-se mais a noções simplistas.

cia, dentro da Medicina Popular, nota-se um comportamento que,
nas suas linhas gerais, se ajusta a esse conjunto de concepções: o
doente pobre, quando aparece a dor ou as manifestações comuns,
classifica a doença enquadrando-a dentro das variedades conhecidas e segundo o que as manifestações permitem conhecer e usando
técnicas simplistas, trata-as até que esses indícios deixam de ser
sentidos. «Desde a hora qui terminou a dor, podi para»-

Deve-se examinar também a concepção de saúde e doença envolvida nesses aspectos. É difícil afirmar-se em uma localidade
com a extensão e feições de Aimorés, em um tempo diminuto de
pesquisa, quais as idéias dominantes sobre o assunto. Entretanto,
através de atitudes observadas, é possível perceber uma noção em
cuja essência estão formadas as opiniões e a crença geral. O comportamento básico do morador «pobre» indica que só se considera a
doença quando os sintomas aparecem claramente com os incômodos
decorrentes da manifestação da dor. O doente, desse modo, raciocina nos termos das manifestações da doença e o seu procedimento
visa principalmente à extinção da dor. O desaparecimento da dor,
na maior parte das vezes, pode traduzir a cura da doença, porque
as moléstias são sentidas e entendidas apenas pelas suas aparências
e exteriorizações. O doente percebe a enfermidade, através do sofrimento físico, da impressão penosa da dor. Conseqüentemente, a
saúde é concebida em função da inexistência das sensações desagradáveis ou dolorosas. Suspenso o padecimento, reutabelece-se a
saúde. Nessas bases, dentro da Medicina Popular, o recrudescimento de uma doença, que aparentemente havia sido curada, pode
ser encarado como a ocorrência de uma nova moléstia já que os
sintomas - - com a evolução natural da doença - - se apresentam
diferentemente. O que na Medicina Científica é tido como única
doença, na Medicina Popular pode ser reputado como duas enfermidades diversas, ligadas a terapêuticas diferentes. Em conseqüên-

Dentro do sistema, entretanto, subsistem princípios que mostram uma linha evolutiva de certos tipos de doença. A idéia de
que certas manifestações de doenças e feridas «recolhem», isto é,
voltam para o organismo, é um exemplo típico. «A ferida recolhe
e vai prós intestino e mata». Nesse caso, não se consideram diferentes os aspectos que assinalam o desenvolvimento progressivo do
mal, apesar da diversidade de impressões. Já se sabe previamente
que, após o «recolhimento» da doença, a febre aumenta e a indisposição se torna maior. Os esforços são dirigidos para «bota prá
fora», a ferida ou a manifestação da doença. Portanto, quando
casos semelhantes se repetem, a conduta, na maioria das vezes,
não se altera e a orientação é a mesma. Na ingestão ou na aplicação dos remédios, não existem horários fixos. As fases características do dia é que marcam e facilitam o tratamento: «toma de
manhã, de tarde e de noite».
Em resumo, o estudo da Medicina Popular de Aimorés revela
claramente a existência de um corpo de conceitos cuja composição
influencia a aceitação ou a recusa dos preceitos e das técnicas de
Medicina Científica. Essa composição, como foi prevista, indica
um conjunto fundamental de noções que poderiam ser consideradas
centrais e um número apreciável de idéias, mais ou menos flutuantes,
fragmentárias e periféricas, que relacionam e se prendem à parte
central através de um raciocínio lógico- O sangue como elemento
assencial e a fonte da vida, cuja contaminação é motivo para as mais
variadas moléstias, a doença encarada apenas pelas suas manifestações mais evidentes, a rapidez exigida a todos os processos de cura,
os conceitos de "frio" e "quente", "forte" e "reimoso", vinculandose a doenças e também a hábitos alimentares, a suposição de que a
persistência de uma ferida ou enfermidade é motivada por feitiçaria, as linhas gerais em que são colocadas as noções do sobre-

natural constituem, a grosso modo, os caracteres centrais e constantes da estrutura de Medicina Popular. Ao redor desse «núcleo»
ou «miolo», gravitam idéias que poderiam ser consideradas periféricas, apresentando amplas variações de forma, mas cujas qualidades convergem para caracteres centrais e constantes. Os exemplos mais típicos dessas idéias .são os processos usados na cura, a
técnica terapêutica dos «chás», dos «emplastros», dos «sumos», da
«benzições», das «simpatias». São eles conhecidos sob aparências
diferentes, expondo entretanto a mesma finalidade e o mesmo princípio de ação. As «benzições de izipra» ou «mau olhado» podem ser
feitas usando-se orações diferentes, porém o modo de atuar e o
5eu objeto são idênticos.

ÀS RELAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA
COM À POPULAÇÃO DE AIMORÉS
l .

A UNIDADE SANITÁRIA DE AIMORÉS

A existência da cidade de Aimorés liga-se estreitamente à
história do SESP. Oficialmente criado em 1942, em pleno período
de guerra o serviço orientou suas atividades no sentido de prestar
assistência sanitária às populações das áreas onde existiam matérias
primas de interesse estratégico. Assim desenvolveu seus primeiros
programas na região Amazônica e no Vale do Rio Doce, acompanhando o incremento à extração da borracha e do minério de ferro
e manganês, nas lavras de mica e cristal de rocha de Minas Gerais.
Na área do vale ido Rio Doce, Aimorés foi objeto de planos e
realizações que culminaram com a instalação de uma estação de
tratamento de água e uma rede de esgotos que serve ao centro
comercial e residencial da cidade e de uma Unidade Sanitária.
O propósito inicial da Unidade, era o emprego de uma medicina
de caráter puramente preventivo, originando um Centro de Saúde
em zona urbana com populações de fisionomia tipicamente rurais.
A Unidade que atende somente as gestantes e a infantes até
a idade de 15 anos, em seus contatos com a população atende a
pacientes na Assistência Médica, na Higiene Infantil e Materna,
nos exames de laboratório, na vacinação, nos serviços dentários, nos
lactários, na distribuição de medicamentos, nas preleções a parteiras
e a gestantes. Não sendo os partos e as intervenções cirúrgicas
realizados na Unidade, as gestantes são encaminhadas a um hospital que recebe do SESP uma contribuição mensal para que seus
clientes sejam operados e tratados gratuitamente.
Para o atendimento da população, a Unidade contava — ao
tempo da pesquisa — com uma equipe de três médicos, uma enfer-
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meira, um auxiliar de educação sanitária, um grupo de visitadoras
sanitárias, atendentes, auxiliares de saneamento chamados localmente guardas sanitários, um laboratorista e seu auxiliar, além do
pessoal encarregado dos serviços administrativos e da conservação
do prédio. A Unidade, ademais, possui um arquivo em que se
procura registrar, na medida do possível, o histórico dos doentes
que procuram o serviço.

entre eles, a consulta ao médico, o uso dos remédios da Medicina
Científica, a atitude de incredulidade e desapreço para com as
práticas da Medicina Popular já se tornaram gerais. O interesse
pela educação das gerações mais jovens, os efeitos favoráveis da
introdução de novas idéias que a instrução da gente moça vai produzindo, a aproximação aos padrões das cidades «adiantadas» são
características dessa classe dominante.

Esse pessoal especializado, em proporções variáveis, está influenciado por imagens deslocadas de outros meios e dotadas de
sentido diverso. Médicos, enfermeiras, laboratoristas, educadores
sanitários possuem formação profissional adquirida nas capitais.
Guardas sanitários e visitadoras tiveram a sua especialização em
cursos ministrados por médicos e especialistas que lhes transmitiram
ensinamentos originados igualmente nas capitais, concebidos em
termos culturais bem diferentes das áreas rurais brasileiras. As
atendentes receberam uma dose menor de instrução e especialização, porém devem mostrar conduta pautada nos modelos fornecidos pelos seus superiores, combinando assim com o quadro
geral da Unidade.

Do lado oposto da escala social, encontra-se o vasto aglomerado constituído pela «gente pobre» que usa intensamente a Medicina Popular. O panorama que o estudo dessa Medicina Popular
oferece é o de um sistema equilibrado, funcionando com lógica
sobre bases empíricas e em harmonia com o contexto cultural das
«classes pobres». As inovações da Medicina Científica até agora
adotadas, foram enquadradas, no conjunto, segundo um critério
coerente que procura evitar contradições com os princípios gerais.

O prédio zm que funciona o Serviço situa-se em uma das duas
ruas principais de Aimorés, afastado porém do centro comercial e
residencial. A distância da Unidade para alguns dos bairros pobres
é realmente considerável e conta-se por quilômetros. A construção
é única na região, obedecendo a um critério funcional e sem semelhanças com qualquer tipo de residência ou edifício público conhecido nos arredores. A entrada ajardinada, dá para um pátio com
bancos para onde convergem todas as dependências do prédio:
gabinete dentário, arquivo, sala de enfermagem, gabinetes médicos
e de imunização, laboratório, sala de palestras, etc,. . .
2.

CONTATOS ENTRE A ATIVIDADE SANITÁRIA E A

POPULAÇÃO

O exame mais demorado das diferenças entre as classes sociais
de Aimorés apresenta ao observador, aspectos diversos relacionados com o problema da saúde. Nas chamadas «classes superiores», existe uma tendência cujo sentido está expresso na adoção
de idéias e padrões de comportamento tidos como comuns nas camadas correspondentes dos grandes centros urbanos. Desse modo,

Entre os dois extremos — o que poderia ser chamado de
«classe média» da localidade — parece existir uma apreciável variedade de associações da Medicina Popular com a Medicina
Científica. Essas associações incluem uma fração maior ou menor
da Medicina Popular, de acordo com a proximidade que mostram
os diferentes grupos em relação à «elite» ou às «classes pobres».
A proximidade pode ser traduzida em termos de instrução, de
maiores possibilidades econômicas, de um comportamento mais
parecido com o observado nas duas extremidades da escala social.
Entre aqueles que utilizam a Medicina Popular, a posição do
médico, como conhecedor de técnicas de cura, prende-se a um
conjunto de circunstâncias de importância variável. Antes de mais
nada, é necessário que se considere o seu «status» na estrutura
social da localidade. O médico, de acordo com diversos fatores
distintivos, é reconhecido como pertencente à elite do lugar. Naturalmente os seus contatos com a população mais pobre, lhe dão
uma certa notoriedade e permitem que o seu nome circule entre
um grande número de pessoas. O realce da pessoa do médico, evidentemente, está em função da sua capacidade curativa. A avaliação dessa capacidade é feita, como era de se esperar, na base dos
conceitos dominantes nas camadas pobres e envolve, como pontos
fundamentais, a rapidez da cura, a simplicidade do tratamento, o
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emprego de remédios fulminantes. A «habilidade» do médico condiciona-se, assim, ao julgamento dos seus atos e da sua técnica,
segundo os padrões correntes da Medicina Popular. Pequenos fatos
e impressões também concorrem para caracterizar a personalidade
do médico — aos olhos dos doentes — e a conseqüente aceitação
da sua pessoa. «O doto parece um cigano».
O que se destaca nas relações entre o médico e o doente pobre
é o mesmo que se observa no trato entre duas pessoas pertencentes
a culturas diferentes: o desconhecimento, a falta de entendimento,
a diferença de valores orientando as atitudes de cada um. Para o
médico, é difícil compreender que as práticas que ouve mencionar
fazem parte de um sistema coerente de técnicas de cura, compacto,
elaborado com lógica, em função de fatores múltiplos e das noções
empíricas de doença e saúde. Na maioria das vezes ele não distingue senão fatos que sobressaem de uma nebulosa, classificados
como «pitorescos» ou «engraçados», produtos naturais da «ignorância» e da «superstição». Raramente ele suspeita que urn ou outro
tratamento que chega ao seu conhecimento faz parte de um sistema
terapêutico diferente do seu. A ignorância dos valores e do funcionamento desse sistema é a primeira característica que marca
profundamente as relações entre o médico e os seus pacientes.
Da mesma maneira procede o doente pobre, que também possui
a sua Medicina, empregada pelos «antigos». Provavelmente ele
veio ao mundo pelas mãos de uma parteira «curiosa» e muitas das
suas doenças, na infância e na mocidade, foram curadas pela farmacopéia recomendada pelos pais. Parentes e amigos também se
curaram de doenças «brabas» usando técnicas da Medicina Popular. As histórias que contam de curas rápidas e miraculosas, e
que muitas vezes envolvem o emprego de podêres sobrenaturais,
reforçam a sua crença nos métodos empregados e na eficiência dos
processos usados pela «gente pobre». Além disso, as receitas e
diagnósticos dos médicos escapam ao seu conhecimento e muitas
usado para «dor de barriga» evidentemente não pode ser utilizado
vezes chocam-se com a lógica do seu raciocínio. Se um remédio é
em outras enfermidades com causas diversas: «a gente toma comprisnido prá corta febre, como é qui ele podi ser quente?»
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A existência de uma «força» das vitaminas, de uma multidão
de bacilos e bactérias invisíveis agindo no organismo com um
sentido destruidor, a causa de diversas doenças segundo a interpretação da Medicina Científica, apresentam-se aos seus olhos como
coisas irreais e de conteúdo duvidoso. Portanto nas relações entre
o médico do interior e os seus doentes pobres, o que geralmente
existe é a divergência naquilo que Ralph Linton classificava de
«valores instrumentais», no conceito de doença e saúde e nas
técnicas e métodos de cura.
Nas camadas pobres, a posição do médico como instrumento
de cura é reconhecida como intermediária entre os remédios e as
técnicas de cura da Medicina Popular e os curandeiros —que são a
última instância, o último recurso dos doentes desesperançados.
Nos casos de feitiçaria o médico nem é consultado. Quando não
parece haver intromissão de componentes mágicos, o comportamento sanitário dessa gente se resume na utilização dos «chás»,
dos «sumos», da grande variedade de remédios caseiros. «A gente
toma tudo qui sabi até miorá». Se a doença progride, apela-se
então para o médico que dá a consulta e prescreve os remédios da
Medicina Científica. A consulta médica e as circunstâncias do momento estabelecem, em geral, a norma de conduta a seguir. Se o
médico não convence ou se os remédios são caros, o doente pode
voltar ao uso dos seus «chás» e abandonar a receita como coisa
imprestável. Pode-se também consultar outro médico e receber
outra receita. Esse comportamento é mais freqüente com os médicos
que oferecem consultas gratuitas. Nesses casos, não existe «prejuízo» em ouvir a opinião de mais de um médico. Entretanto, outros
expedientes são tentados: a coexistência de remédios da Medicina
Popular e da Medicina Científica, por exemplo. O doente pode
comprar os remédios receitados e associá-los a outros que já estava
tomando segundo os seus conhecimentos da Medicina Popular. Há
pessoas que compram os medicamentos receitados, tomam-nos e
depois voltam à Medicina Popular e seus remédios. Assim, parece
existir também uma associação de remédios com predominância da
Medicina Científica, ou da Medicina Popular, segundo as possibilidades e as circunstâncias do momento. Nessas ocasiões, a base
financeira, a quantidade de dinheiro que não foi invertida na sã-
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tisfação das necessidades básicas de habitação, alimentação e vestuário, desempenha papel importante na decisão e na atitude a ser
tomada. Os remédios populares são os mais convenientes porque
não exigem grande dispêndio de dinheiro.

comportamento é uma demonstração clara de «ignorância», de
acordo com as concepções do médico. O doente, por sua vez, julga
o médico pela maneira diferente de se conduzir e pelas «falhas» das
diagnoses e dos tratamentos. Essas falhas, como já se viu, são
aferidas e anotadas através do cotejo com os idéias e os padrões
correntes da Medicina Popular. «O Dr. Fulano parece qui ele dá
os remédios com pouco caso, dá uns remédios ruins qui não prestam,
não dá com a d o e n ç a . . . » — «É sempre a mesma coisa». Até
mesmo o comportamento do médico nas consultas é vigiado atentamente e criticado: «O Dr. Beltrano não presta não! Ele nem pega
na criança».

De qualquer modo, espera-se que o tratamento médico em
geral produza resultados quase que imediatos. A demora, os tratamentos longos, conduzem o médico ao descrédito e ao julgamento
depreciativo das suas «habilidades». O retorno definitivo à Medicina Popular — pela consulta aos curandeiros e ao uso dos remédios caseiros — é uma solução quase sempre seguida. Idéias estereotipadas, legitimando as atividades de cura dos «tratadores», evidenciam e representam o pensamento de que acima dos podêres
dos médicos, está o «curado»; «Fulano só dá consulta quando sabi
qui o médico não podi cura». Existe entre a gente pobre, entretanto, a disposição em reconhecer, como atividades do médico, as
operações e alguns casos urgentes que exigem atendimento imediato: as fraturas, os ferimentos graves produzidos por diversas
causas, são encaminhados geralmente aos médicos.

O conjunto de procedimentos e atitudes que caracterizam as
relações entre doentes habituados ao uso da Medicina Popular e
os organismos e indivíduos representativos da Medicina Científica,
mostra-se mais complexo no estudo da Unidade Sanitária de
Aimorés.
O exame sumário dos freqüentadores da Unidade revela imediatamente uma larga percentagem de «gente pobre». «A gente é
pobre, não podi paga médico, tem qui i é no SESP». Os «ricos»
raramente usam os serviços da Unidade e, se o fazem, interessam-se
geralmente pelas vacinas aplicadas nos infantes. A presença ocasional da mãe «rica» que leva o filho para ser vacinado, poucas
vezes pode ser interpretada como uma consulta comum. É quase
sempre a vacina que determina ali, a sua presença. A orientação
do médico particular que trata a família «rica» não é absolutamente esquecida: após ou simultaneamente aos comparecimentos à
Unidade, o médico particular continua como o eixo principal do
comportamento sanitário das famílias da classe dominante. Seria
grave erro afirmar que os «ricos» freqüentam regularmente a Unidade, considerando apenas essas visitas esporádicas e sern continuidade. O procedimento peculiar das mulheres «ricas» que se
mantêm de pé, em conversa com as atendentes, ou eni passeios pelo
jardim e pelo pátio da Unidade, sempre afastadas dos demais
doentes, indica o incômodo que essas visitas representam. O médico
particular, pelas consultas marcadas e com uma clientela mais ou
menos selecionada, contorna as situações aborrecidas de longas esperas entre «gente pobre e mal cheirosa». Em suína, são os doentes

Outro aspecto importante das relações entre o médico e o
doente pobre é a atitude acusativa e muitas vezes agressiva, que
o primeiro assume quando percebe que o doente empregou alguma
técnica da Medicina Popular, protelou a consulta segundo os
padrões básicos de comportamento seguidos nessas ocasiões, ou
mesmo não seguiu as instruções da receita. «Por que foi que o senhor só veio agora»? — «Quem lhe disse que botar óleo e fumo no
umbigo de criança é bom?» Essa atitude está fundamentada na
presunção de que ele, médico, é o árbitro indicado para julgar a
conduta dos doentes. A resistência em reconhecer a sua autoridade
representa claramente o desacordo de pontos de vista e de posições
em que se colocam o médico e o doente. À discordância agrava-se
com a insistência de um e com a resistência do outro. As conseqüências naturais dessas divergências cristalizam-se, nas atitudes
antagônicas assumidas por ambos os lados. Para o médico, reafirma-se a impressão de «ignorância» dos doentes. Ao uso dos processos de cura que se baseiam em «superstições», soma-se ainda a
«má vontade» em seguir as prescrições, em tomar os remédios receitados e mesmo, em freqüentar os consultórios. Sem dúvida, esse
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«pobres» que constituem a quase totalidade dos freqüentadores da
Unidade Sanitária e os seus contatos com a Medicina Científica,
que interessam a este estudo.

Outro aspecto importante que expõe com clareza as divergências no trato da Unidade Sanitária com a população da localidade
é o sistema de relações que adquire dois sentidos diferentes.

Como é sabido, o campo de ação da Unidade centralia as atenções sobre as gestantes e a população infantil da localidade e inclui
especialmente trabalhos de prevenção às enfermidades. Ao mesmo
tempo que se faz a Assistência Médica, procede-se à Higiene Infantil e Materna.

O primeiro, idealmente pessoal, é mantido sobretudo pelas visitadoras que percorrem diariamente as casas em que é anotada a
presença de gestantes em estado já adiantado e de infantes. A finalidade da visita consiste especialmente na oportunidade de ministrar conselhos, de verificar as condições gerais do infante ou
da gestante e de remetê-los — com a anuência do pessoal da casa —
para consultas e exames na Unidade Sanitária. São as visitadora-;,
principalmente, que executam o trabalho de ligação entre a Unidade
e a população da localidade. Esse trabalho de ligação, como é facilmente compreensível, deve funcionar na base dos contatos pessoais,
da familiaridade, da confiança. Para que sejam colhidos bons resultados na aproximação, é necessário que a visitadora revele qualidades que despertem a amizade e a conseqüente simpatia, propiciando pelo menos a consideração do que vai sendo aconselhado.
Às observações devem estender-se à habitação, ao vestuário comum,
à alimentação, enfim, às condições de vida da família visitada e o
que é visto deve ser transcrito nas fichas que ficam no arquivo da
Unidade, à disposição dos médicos e dentistas.

A análise desses aspectos iniciais já evidencia as contradições
e os choques provocados pelo sistema de trabalho e os propósitos
e finalidades desse tipo de assistência. Primeiramente, levando-se
em conta as noções correntes, entre a «gente pobre», sobre saúde
e doença, é possível reconhecer uma situação de incompatibilidade
entre as idéias que consideram a doença unicamente pelas suas
manifestações, determinando uma reação que visa apenas à extinção
da jdor e do incômodo e os cuidados preventivos. Na realidade, na
conceituação da Medicina Popular de Aimorés, não parece existirem
valores que justifiquem um esforço profilático. A saúde é concebida
em termos da não existência de dores e incômodos e em conseqüência, a ausência de sintomas patológicos exprime um estado
normal de funcionamento do organismo.
A influência dessas idéias na freqüência à Unidade Sanitária é
considerável e também influi no seu funcionamento. A maioria das
pessoas que procuram a Unidade, fá-lo segundo o esquema que
coloca o médico em uma posição de «segunda instância», após o uso
dos remédios caseiros. Desse modo, sobrecarrega-se o setor da
Assistência Médica com o afluxo de doentes. O excesso de trabalho, que esse acontecimento acarreta, provoca embaraços e ocasiona a transferência habitual de doentes que deveriam ser atendidos na parte de Assistência Médica, para Higiene Infantil e Higiene Materna. Esse simples fato reveste-se de uma significação
especial porque comprova, sobretudo, a influência no funcionamento
da Unidade, das noções e do comportamento da parte da população
que utiliza os seus serviços. O emprego da Unidade, que visaria
principalmente às atividades próprias dos «Centros de Saúde», restringe-se assim, na maioria das vezes, ao atendimento de doentes
com as enfermidades já declaradas e em progresso.

Nesse sistema de trabalho existem falhas que prejudicam visivelmente os resultados esperados. Uma dessas falhas é a situação
anômala da visitadora no meio em que trabalha. Geralmente ela
não se apresenta como uma figura familiar e, portanto, merecedora
de confiança. Em Aimorés, a maioria das visitadoras está na Unidade há menos de dois anos e mesmo aquelas que nasceram na
cidade possuem um círculo restrito de relações. Alérn da família
biológica e do conhecimento das pessoas da vizinhança, levando-se
em conta a extensão da área habitada, o alcance de penetração,
social das visitadoras na localidade é reduzido. Além disso, o deslocamento freqüente desse pessoal auxiliar pelas diferentes unidades
contribui grandemente para que elas sejam, sempre, consideradas
estranhas nos novos setores de trabalho.
Outro aspecto importante no capítulo das relações entre a visiíadora e as famílias visitadas é o rodízio pelos diferentes bairros
que periodicamente altera a área de trabalho da visitadora. Essa
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mudança para novos locais .dentro da mesma região agrava as deficiências que já decorrem da falta de familiaridade, tornando as
visitadoras eternamente estranhas nas zonas designadas. O rodízio
parece ser duplamente prejudicial não apenas porque cria novos
problemas de aproximação como também rompe os vínculos de amizade que tenham sido estabelecidos: «À gente fica com pena de
deixa, já conhece aquele povo». . . «Quando eles conhecem a gente
é que vão seguindo melhor o que a gente diz».

surgem durante essas visitas, porque a visitadora geralmente não
pode participar deles. Nessas circunstâncias é facilmente perceptível para a gente da casa que a visitadora se acha presente apenas
por um dever de olício. Ela é uma profissional, «fiscal», que vai
dizer que fazer isso está errado e aquilo é «ignorância». Sem camaradagem e sem possibilidades de estreitar laços de amizade, com
um jeito mecânico e às vezes pouco hábil de observar e fazer recomendações, as visitadoras podem tornar-se antipáticas, como o são
todos aqueles que sem a devida intimidade, se intrometem na vida
alheia e ensinam maneiras «superiores» de viver. Não pode ser bem
recebida essa intromissão, gente que entra pela casa, tachando o
que se faz de atrasado e dando como explicação, fatos que não se
entendem. Essa conduta, quando não estimula reações violentas,
pelo menos conduz a uma atitude de apatia que não significa absolutamente aceitação do que é recomendado. Na maioria das vezes,
repete-se maquinalmente um «sim sinhô» ou «não senhora», «pois
é», «é sim» para evitar discussões e aborrecimentos. Entretanto,
continua-se a praticar os mesmos hábitos escondendo-os, porém, da
visitadora. Os conselhos produzirão resultados diminutos porque
vêm de pessoas com quem não se tem convivência e se chocam com
as crenças já consagradas.

A justificativa para a realização do rodízio é a quebra da
«rotina». «A enfermeira acha qui eles conhecendo a gente perde o
respeito, não obedece mais». Entretanto parece não existir um
critério fixo que determine as ocasiões oportunas para a modificação e o revezamento dos diferentes setores de trabalho. A época
e a disposição das visitadoras no campo ficam sob o controle da
enfermeira que integra a equipe dos técnicos da Unidade. Com as
substituições eventuais desses elementos, a norma de trabalho varia
de acordo com a apreciação e o ponto de vista da nova enfermeira
nomeada. Enquanto algumas promovem rodízios periódicos, outras
se abstém durante longo tempo de transferir as visitadoras das suas
zonas de trabalho. A despeito da orientação seguida, há ocasiões
em que se torna inevitável a troca de setores, ou pelo menos uma
reorganização das áreas visitadas. Essas oportunidades se oferecem comumente quando o número de visitadoras se reduz, em virtudo de qualquer acontecimento trivial: férias, licenças para tratamento de saúde, gestação.
A aproximação da visitadora desperta quase sempre uma certa
dose de má vontade e desconfiança: «as pessoas ficam desconfiadas, não confiam na gente». A dificuldade, no estreitamento dos
laços de amizade também é acentuada pela natureza do trabalho
em vigor. A média diária de visitas influindo no conceito de eficiência da visitadora, impõe brevidade e obriga-a a demorar-se
muito pouco cada vez que se detém para os conselhos às famílias.
A divagação e a palestra despreocupada, tornam-se impossíveis
nessas ocasiões. A visitadora, portanto, é compelida a restringir a
sua atuação, dentro dos quadros estreitos do trabalho, tornando as
entrevistas quase sempre enfadonhas e desagradáveis. Os símbolos
característicos da hospitalidade, como exemplo, o «cafezinho» não

Há naturalmente visitadoras cujos dotes pessoais as tornam
mais simpáticas aos olhos das pessoas visitadas. Com a habilidade e paciência, fecham o olhos às grosserias e esforçam-se por
serem admitidas ou pelo menos toleradas. «Outro dia eu cheguei
em uma casa e fui tão mal recebida que nem sabia o que fazer.
A mulher estava de costas e nem se virou nem me mandou sentar.
Só quando chegou a mãe dela é que me mandou sentar e ofereceu
café». Outra, chegando a uma cana encontrou a parteira que acabara de preparar um menino. A visitadora pediu para ver o umbigo
da criança e notou um acanharnento da paríeira ao mesmo tempo
que a família protelava e demorava sem razão aparente. A visitadora insistiu no pedido e só então percebeu a causa daquele embaraço: haviam colocado pó de fumo no umbigo do menino, acreditando que era aquela a técnica mais aconselhada. O mal-estar era
produzido pela descoberta da coisa proibida e combatida.
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Além da falta de penetração na população, há outros fatôrcí
que diminuem a eficiência das visitadõras. Um deles (de que se
queixava a enfermeira) é o de não assinalar, nas fichas, tudo o que
observam, com receio de se estenderem demasiadamente. Alérn
disso, há médicos que habitualmente não lêem as anotações das
visitadõras. Com todos estes defeitos, a ligação entre o médico e a
população perde a eficiência, e o Serviço que depende em grande
parte da atividade desses elementos de união não se entrosa. As
dificuldades aumentam pela falta de entendimento. Portanto, as
visitadõras, com a ação embaraçada, falham, e perdem em parte a
utilidade.

tivas de trabalhos redobrados em casa na volta. «Quando eu chega,
ainda vô fazê almoço». . . As filhas crescidas, nessas ocasiões, aliviam sobremaneira a carga de serviços que pesa sobre os ombros
da mãe. Tornam conta dos irmãos menores, executam pequenos serviços e, algumas vezes, preparam um almoço mais simples, «Quem
tem filhos pequeno é pio».
Na Unidade, a ausência do sentido pessoal caracteriza o andamento das atividades e das consultas. Os trabalhos da Unidade
desenrolam-se obedecendo ao mecanismo comum das organizações
urbanas. À mulher, em geral, se vê nas mesmas condições e com
os mesmos problemas que as demais. O atendimento normalmente
transcorre segundo a ordem de chegada, haja ou não motivos para
alterar a seqüência do serviço. Algumas vezes esse impersonalisino
é quebrado pela impaciência das atendentes sobrecarregadas de
tarefas. O aviamento das receitas e a aplicação de injeções na «imunização», a pressa daqueles que querem ser atendidos e voltar
para os encargos de casa, a insistência de todos, criam freqüentemente uma atmosfera de tensão para uma ou outra atendente que é
levada, pelo excesso de trabalho, a reprimir mais ou menos abruptamente a importunação. O fato coloca amiúde as atendentes designadas para a «imunização», em choque com os freqüentadores da
Unidade e as queixas que criticam esse tratamento estão sempre
fundamentadas nas situações de conflito que se estabelecem. «Aquela Zinha é bruta qui só vendo».
Em resumo, nas suas relações com a população de Aimorés,
a Unidade Sanitária funciona segundo duas orientações diversas:
a primeira, fora do prédio, em visitas que poderiam representar contatos pessoais, deveria estar fortemente impregnada de sentido
humano. A segunda, no prédio da Unidade, nas horas regulares do
expediente, apoia-se essencialmente sobre bases impessoais. Essa
diferença na qualidade de relações reflete-se muitas vezes na perplexidade dos freqüentadores da Unidade. Enquanto em casa são
aconselhados e solicitados a utilizar os serviços do SESP, na
Unidade, após uma caminhada penosa, são tratados impessoalmente, transitando pelas várias seções do mecanismo formal da
organização. Esse caráter impessoal acentua-se nas emergências
e no atendimento fora do horário. A «gente pobre» que não regula as atividades estritamente pelo relógio só pode ser atendida

Entretanto a Unidade Sanitária, no esquema das relações com
a população, oferece um outro sentido inteiramente diverso, que
consiste no caráter impessoal do atendimento daqueles que procuram os seus serviços. A ordem de chegada na Unidade, condiciona a colocação de cada um na fila e o período de tempo na espera
«da vez». Os consulentes enquanto aguardam, distribuem-se pelos
bancos, em conversas ou isolados e vão ouvindo a chamada feita
pelas atendentes.
O funcionamento desse sistema, como era de se esperar, colide
com as diversas fases da vida diária da «gente pobre» e desorganiza
quase sempre a seqüência dos trabalhos cotidianos. Um dia de
consulta na Unidade é um transtorno incalculável na rotina doméstica: a casa fica sem limpeza, não se lava roupa, o almoço do marido
é atrasado, as crianças ficam soltas. As dificuldades principiam
quase sempre na caminhada para a Unidade quando o sol ou n
chuva e ainda o filhinho nos braços, agravam as fadigas e o sacrifício da marcha. «Prá mim o ruim é i no SESP depois do almoço.
O sol é muito quente». A demora, que muitas vezes se estende
por longas horas, prefigura uma situação angustiosa. Enquanto era
casa os encargos se acumulam com o atraso, na Unidade Sanitária
a mulher está «parada», sem nada fazer. As circunstâncias muitas
vezes agravam as horas aflitivas de espera: «eu deixei as meninas
presas. . . Tenho medo di deixa a porta aberta». Outros preferem
levar a criançada para a Unidade e deixar a casa vazia: «eu truxe
um pouco de crinça, uma meia dúzia». . . De qualquer forma, a
«espera» torna-se um período de ociosidade forçada, com perspec-
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— na maioria dos casos — no horário regular do expediente. Muitas
vezes, as doenças não respeitam esse horário e não é raro aparecer
uma mulher com um filho nos braços no momento em que já foi
dado por encerrado o trabalho na Unidade. É evidente a má vontade
com que se recebe um caso desses e sempre existe a intenção de se
adiar o atendimento. «Eu vô perde a v i a g e . . . » Uma visitadora
relatou urn caso recentemente ocorrido com uma mulher que tomara um remédio receitado na Unidade e no domingo piorara sensivelmente. «Ficou toda inchada» e entretanto não foi atendida
porque não era dia de consulta. Recorreu então a um médico particular. «Nem mais quer ouvir falar em SESP».
No problema das relações entre a Unidade e a população de
Aimorés, existe um aspecto significativo, referido com grande insistência pelas visitadoras c doentes: é o da assistência e fornecimento
de remédios. As reclamações constantes dos doentes «pobres» parecem indicar, de um certo modo, a economia e a má vontade na
distribuição dos medicamentos. «Os remédios deles tá lá escondido». «É percíso briga com eles. Si briga, eles num instantinho dá
jeito, arranja logo os remédios». De qualquer maneira, nos contatos iniciais com a população pobre, o que impressiona vivamente
o observador é a persistência das alusões que incidem nas queixas
contra a Unidade Sanitária na sua política de distribuição de remédios. Por outro lado, do ponto de vista da Unidade, essas
queixas não mostram fundamento porque, regularmente, os remédios são distribuídos nas consultas dadas aos doentes. A situação
é colocada assim, em termos de contradição já que cada lado parece
argumentar com justificativas corretas.
O fato ilustra mais uma vez a oposição ;de idéias e noções entre
indivíduos presos a dois mundos diferentes de concepções. A Unidade Sanitária na realidade distribui considerável quantidade de
antibióticos, especialmente sob a forma de comprimidos. Como já
foi visto, o comprimido dentro ;da sistemática popular não possui
as qualidades desejadas como remédio e em geral é despresado
pelos seus efeitos fracos e retardados. Além disso, dentro dos
quadros da Medicina Popular, o julgamento da eficácia e da aplicação do comprimido, muitas vezes, contraria os conceitos da Medicina Científica. Se um comprimido «serve» para uma doença,

conseqüentemente não poderá ser aplicado em outra. Baseado
nesses elementos, o «doente pobre» toma as suas decisões e regula
o seu comportamento. Se o medicamento «não presta», naturalmente ele não irá tomá-lo. Abandona-o nas gavetas, por cima dos
armários, ou «joga o embrulhinho fora», na rua, ao voltar para
casa. As reclamações, entretanto, prosseguem, porque o que lhe
deram não era remédio que prestasse. Os exemplos da inconveniência dos comprimidos correm de boca em boca e reforçam a
aversão por essa forma de medicação. «Deram tanto comprimido
qui relaxo o estômago do mínino. Era tão amargosa qui o minino
nem quiria mais vê aquilo. Eu não levei ele mais lá não. Foi só
leva no Irineu da Farmácia qui ele deu três injeção i acabo logo —
abaixo de Deus si não fosse ele, o minino táva morto».
Os freqüentadores da Unidade, em geral, além da consulta,
esperam também receber os remédios prescritos. A demora na fila
pode compensar, às vezes, o preço do medicamento. Quando, após
tanto tempo, se recebe apenas um embrulho de comprimidos ou
mesmo a receita no papel, o desapontamento é completo. «A gente
vai lá é purque não tem jeito di compra remédio, as vezes eu vô lá,
fico até as onze i não mi dão remédio. Chega in casa, o meu marido não tem almoço, não adianta. Não vou!» Perde-se um tempo
precioso na fila e não se recebe o que se aguardava. O próximo
passo será retornar aos remédios da Medicina Popular ou aguardar
uma consulta com algum médico particular que, ocasionalmente,
fornece amostras grátis. Essas oportunidades são menos freqüentes
porque, com a verba que dificilmente dá para vestir e alimentar os
membros da casa, c impossível desviar quantias destinadas para a
aquisição de remédios que, apesar de necessários, são menos urgentes— para o grupo familiar — que o feijão e o arroz. «Dá a
receita; si podi compra, compra, si não podi, não compra».
Por outro lado, as críticas contra a distribuição de remédios
encontram apoio em determinadas épocas do ano, quando os estoques da Unidade se vão acabando e o reabastecimento não é feito
a tempo. Nessas ocasiões, declara-se uma situação de emergência
em que as «receitas prá compra» são muito mais numerosas que
as fornecidas. Nessas circunstâncias,a freqüência à Unidade é
seriamente afetada e o comparecimento decresce sensivelmente.
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A verificação feita, em um expediente normal, indicou o seguinte movimento de receitas :

P.F.
NR
NR *
34,37
2321
2831
NR *
2042
867
2715
NR *
1271
4483
(NR)

NOME

Grazilidia Rosn de Souza
Carmelita Almeida
Aurora Pereira Conceição
Geny Oliveira Silvério
Elza Valeriano Gomes
Francisca Lopes Oliveira
Maria Gonçalves Virgílio
Maria da Penha Soares
Eclir Marques Souza
Nivalda Gervásio Pereira
IVdrina Schwanibntt Ferreira
Alzira Lourenço Alves

RECEITA
FORNECIDA

l
l
l
l
l
2
l
2
l
2
l

RECEITAS
RECEITA
PARA COMPRAR

l
l

2

— Pessoa não residente no local.

RESIDENTES

RECEITAS

FORNECIDAS
PARA COMPRAR

Maria Aparecida Freitas
Hélio Vicente Teixeira
Eber Teixeira
Antônio Elias Marques
Luiz Carlos Vieira
Lourdcs Vieira Neto
Sônia Mana Tabosa
Luiz Alberto Garcia
Mana Penha Gonçalves
Maura Rafael
Maura Dantas
Cirenef Mont'Mor
Moac5 r Batista Aguiar
Maria da Paz

3
2
2
3
3
2
l
2
3
2
l
3
2
2

l
l
l
l
4
l
2
l

Outro pormenor que realça as diferenças de conceitos e de
orientação entre a Unidade Sanitária e a população, é o que se
refere às atividades das parteiras "curiosas". Como se sabe, essas
atividades que se distinguem por um conjunto de atos que divergem profundamente dos padrões sancionados pela Medicina Científica, sintetizam-se em uma contradição: a maneira de se considerar a posição da parturiente nos trabalhos de parto. Enquanto a
posição científica é caracteristicamente horizontal, a concepção popular considera mais conveniente a postura vertical.
O parto feito pela "curiosa", principia por um banho quente,
com a finalidade de «tira friage» da parturiente. Esse banho que
lava apenas o tronco e os membros inferiores, é preparado com a

combinação de diversas plantas — folhas de esperta, erva de S.
João, três pedras de sal. Se o parto se afigura demorado, enxuga-se
a parturiente, veste-se com uma comisoia, «o que tive» e apressa-se
a operação com a aplicação de uma «pratada», ou «emplastro»,
preparado com folhas de hortelã, alevante, poejo, arruda, um dente
de alho grande, socados e fritos em azeite e um «pouquinho de
sebo». Esse «emplastro», esfriando, é esparramado sobre a barriga
e as cadeiras da parturiente — que deve permanecer deitada — ao
mesmo tempo que a "curiosa", com as mãos sujas da substância, vai
massageando-lhe o ventre e os quadris, em movimentos que seguem
um sentido vertical de cima para baixo. Algumas "curiosas" costumam também enrolar uma cinta ou tira de pano razoavelmente larga
em volta do ventre da parturiente, enquanto "espera a hora". A
"espera" resume-se no período de tempo em que a parturiente
permanece de pé ou se desloca pelo cômodo "de lá prá cá", até
"lazê as hora".
«Quando vai chegando nas horas vencida» e o parto está
próximo, a mulher é colocada ainda em posição vertical, sentada,
de preferência na beira de uma cama ou de um pequeno banco.
«A parteira bota a gente no banco, duro, sem se mexe. Eu vou
levanta um pouquinho, não podi». «Quando fica boa nem podi si
senta». O banco deve ser baixo e a mulher «fica na pontinha»,
apoiando-se ou segurando-se com os braços atirados para trás.
Embaixo, no chão ou sobre uma estreira, são colocados vários panos
«qui eles vai apanhando». Nessa posição é recolhida a criança.
O parto normal em linhas gerais, se concentra nos esforços da
parturiente e na «esfricção» que vai sendo aplicada no ventre da
mulher «prá criança i descendo». Após a retirada da criança a
parturiente é sentada em uma bacia pequena ou urinol contendo
água morna e nessa ocasião, aproveitando-se ainda a «esfricção»,
retira-se a placenta. A parturiente é transportada para outra bacia
maior, onde é lavada da cintura para baixo, com «água de sal».
Quando o banho termina, ela é esfregada com uma toalha e levada
para a cama. "Fica de barriga prá cima, quietinha". Algumas "curiosas" costumam enrolar a parturiente com uma faixa, "bem amarra-
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da" "prá mãe do corpo não fica mexendo". No dia seguinte a
parturiente é outra vez lavada em um "banho de rama de algodão
com punhadinhos de sal", que se supõe causar bem-estar e evitar
eólicas.

peito qui o minino mama». «Ali tem um home com um vermeIhão no rosto, diz que foi a mãe qui botou um rosa no peito». «A
entiada da Mariquinha, minha irmã, boto uma chave no peito i saiu
a chave direitinho na boca. Saiu rachada». «Uma mulhé boto um
cacho de uva no seio i depois o minino nasceu com o cacho de uva
na cara». Outras explicações evidenciam uma função de controle
social e expõem alguns padrões ideais de relações interpessoais,
mulhé qui arrepara defeito dos outro, ri di casos bobos, di aleijão,
moça solteira qui fica arreparando defeito, quando casa nasce a
criança do mesmo jeito. Não devi arrepara». «Minha sogra diz
que os meu minino tem nariz chato porque eu arreparo nos outro.
Nem eu nem o Abeli tem nariz chato, e eles nacero cum cada
precata. . .» «Uma filha faz ruindade com a mãe, quando casa ela
recebe o drobo. . .» «Tem aqui uma mulhé qui fez ruindade com a
mãe, até no intêrro botaro uma meia dela na mãe i ela foi lá i tiro.
Deixava o frango queima só prá mãe dela reclama i ela dizê disaforo. Agora, a filha dela faz pio com ela».

Os cuidados dispensados à criança englobam também uma
série de providências que colidem com os preceitos e as recomendações da Medicina Cientifica. Logo após a retirada do feto cortase o cordão umbelical com «qualqué tezoura» que é colocada aberta
e «suja mesmo» debaixo do colchão, «porque diz que faz mal usa
a tesoura ou lava ela antes dos seti dias». Segue-se o banho de
água morna onde se faz a limpeza da criança e logo após a tarefa,
os curativos do umbigo. Nesse trabalho emprega-se o azeite e o
chamado «pó de fumo». O azeite tem por finalidade «amolecê o
iinbigo», enquanto o «pó de fumo» é empregado para «corta» o
umbigo. «O pó de fumo corta o imbigo qui com três dias cai».
Depois de colocado o azeite e o pó de fumo, queima-se a
ponta de um pano de pequenas dimensões. Depois de apagado,
abre-se a ponta, rasga-se o pano e coloca-se em volta do umbigo
<:prá i segurando o pó de fumo e azeite». A criança é então enfaixada, «prá não chora i não cresce o imbigo».
O «pó de fumo», ao contrário do que se pensa, não consiste
apenas nos resíduos e nas raspas do fumo de rolo. A preparação
do pó implica a mistura das folhas de arruda e hortelã, maceradas
e picadas juntamente com o fumo raspado. O «farelo» é misturado,
torrado e torna-se «um pòrinho bem fininho».
Os cuidados e a aplicação do pó de fumo e do azeite após a
lavagem da criança são prolongados e terminam com a queda do
umbigo. O «pó de fumo» é então suspenso e substituído pelo talco.
Após um período de cerca de 15 dias cessa também o uso do azeite.
Pelo conhecimento das fases dos trabalhos de parto e do tratamento dispensado à criança é possível reconhecer nessa ocupação,
um grupo de práticas que envolvem noções do sobrenatural e técnicas empíricas. As observações e as crenças no sobrenatural, entretanto, já desempenhavam um papel importante no período de gestação da criança. Pequenas ocorrências poderão futuramente influir
no aspecto físico do nascituro: «a mulhé qui tá esperando fio,
qualqué trem qui cai no seio, sai mancha no corpo». «É qui é no

As explicações — que anteriormente erarn mais numerosas e
variadas — mostram também outra função importante que é racionalizar ou pelo menos interpretar dentro de um quadro restrito
de conhecimentos, a ampla diversidade de anormalidades e de casos
«esquisitos». A divulgação e a penetração atual de noções e idéias
novas entre a «gente pobre», contribui também para reduzir o significado das causas e da origem dessas ocorrências. A «íflis»,
por exemplo, apesar de ser definida em termos imprecisos e, geralmente, em desacordo com a conceituação da Medicina Científica,
é referida habitualmente como um motivo provável para o aparecimento de situações anômalas.
As relações entre a parturiente e a parteira apoiam-se em
bases pessoais. A escolha da parteira é feita, em geral, com um
prazo razoável de antecedência, segundo um critério que considera
o grau de amizade, o renome obtido pela parteira em casos anteriores, a proximidade das residências e também, o preço cobrado para
tais serviços. O «trato» é feito em conversa, nas visitas ou encontros casuais. «Dona Fulana, eu vou adoece dessa criança. Se a
senhora pude fica comigo a senhora fala». «A senhora fica comigo mas diz o preço qui se fô caro eu não posso paga não!» A par-
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teira pode recusar seguiído as suas conveniências, porém a atitude
mais comum é a aceitação da incumbência. Chegada a hora ela
é avisada pela gente da casa e desde esse momento até o oitavo dia
de vida da criança, todos os cuidados relativos ao parto e ao tratamento da criança ficam a seu cargo. Espera-se que ela acompanhe as fases do parto e que o zelo e a dedicação se tornem patentes
na execução da sua tarefa. Portanto, o que parece caracterizar as
relações entre a parturiente e a parteira é o conhecimento baseado
ordinariamente na familiaridade e no trato diário, a confiança que
se deposita na habilidade da parteira, a atenção e a exclusividade
que se espera da sua parte. A parteira "fica" com a parturiente
em todos os momentos, por mais demorado que se torne o parto.
O sistema de trabalho do SESP que envia as parturientes para
um hospital, que não pertence à sua jurisdição, é alvo das críticas
de um grande número de pessoas que utiliza os seus serviços.
A origem dessas críticas consiste na interrupção da assistência prestada no justo momento em que ela se torna mais necessária, isto é,
na ocasião do parto. A parturiente é virtualmente «abandonada»
pelo médico e confiada a «uma gente» que lhe é absolutamente estranha. Nessas circunstâncias a gestante que se houver identificado com o médico perde parcialmente o seu interesse com a transferência para um hospital onde encontrará, comumente, pessoal desconhecido: «a gente vai lá porque diz que tem doto. Chega na hora
não tem doto, não tem nada». Desse modo, a preferência pelas parteiras — tanto as parteiras instruídas pelo SESP, como as «curiosas» — e pelo parto realizado na própria casa, é quase unânime
entre a «gente pobre».
Um conjunto de outros fatores, todavia, contribui para que
essa preferência se torne mais acentuada e coloca-a em posição
contrária aos pontos de vista daqueles que sustentam a vantagem
do parto no hospital. Para a mulher pobre, é mais fácil ter o parto
em casa, entre os seus, no seu ambiente, ajudada por mulheres da
mesma condição econômica e social que a sua. Deitada na cama, no
«resguardo», ela pode vigiar os filhos, orientar a tarefa das filhas
crescidas, comandar as atividades domésticas. A predominância
da família biológica, sem raízes profundas de amizade na vizinhança, torna difícil a existência de pessoas que possam administrar a

casa ou mesmo cuidar das crianças que ficam sozinhas, na ausência
da mãe.
As condições e o regime do hospital, ajustados aos padrões da
Medicina Científica, favorecem o agravamento da situação de conflito de pontos de vista e da conseqüente retração da «gente pobre».
O caráter impessoal do tratamento é uma das causas de melindres
e de queixas amargas que são naturalmente exageradas. «Tudo é
mal feito». «Lá as parteiras deixa elas sozinha quando elas começa
a passa mal. Elas passa, olha, apulsa elas com o relógio e diz: isso
não é prá agora não! Eu posso dormi folgada. I vai dormi». «A
mulhé não gosta porque fica sozinha. Vai as vezes as dores aumenta i as criança nasce sozinha». «Os minino passa da hora de
nasce i elas depois tira a força. As criança fica toda machucada».
«Elas tão olhando é quarto particular qui paga».
As contradições na conceituação e na maneira de considerar
a matéria surgem mais claramente nas atitudes relacionadas com o
«resguardo». A crença popular considera o «resguardo» de alimentos, isto é, a preocupação em evitar a ingestão de alimentos
impróprios, mais importante que o impedimento de realizar tarefas
pesadas. Uma das conveniências do parto realizado na própria casa
consiste mesmo na possibilidade de retomar as atividades domésticas alguns dias após o parto: «com três ou quatro dias faz um
serviço ou outro, pode lava uma roupinha do bebê novo, faz comida com cinco dias. Com seis, sete, varre e lava a casa». Poi
outro lado, considerando-se a «fraqueza» da parturiente, evitam-se
os alimentos «fortes»: «É só galinha, uma sopa de farinha de pilão
e de mandioca». A alimentação servida no hospital transgride todas
essas convicções e põe em perigo —• na opinião daqueles que se
orientam pelo sistema popular de valores — a vi;da da parturiente:
«eles dão feijoada bruta, carne de boi, tomate, pimenta, eu vi dá
tudo isso». A qualidade da comida também é criticada: «A comida
qui eles dão não presta prá depois do parto não!» Ao mesmo tempo
«o macarrão é mal feito, o café não é café, é chá de mate.. . Elas
não gosta, não vai». Ademais a Medicina Científica determina um
dilatado período de repouso o que contradiz as recomendações da
Medicina Popular, e pode colocar o lar em desordem, pela abstenção prolongada da mulher dos trabalhos domésticos.
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Toda a trama composta por esses variados fatores contribui
poderosamente para sustentar a aversão ao parto no hospital. À
antipatia parece mesmo exceder a vantagem considerável que representa a economia do parto gratuito e manifesta-se em números no
quadro que se segue (Vide pág. 97).
O exame desse quadro revela, à primeira vista, alguns aspectos
de grande importância para a análise das relações entre a Medicina
Científica em geral, a Unidade Sanitária em particular, e a população de Aimorés. A impressão marcante é a diferença substancial
no número de partos efetuados em casa em comparação com os que
foram realizados no hospital. Além disso, é possível perceber que
pelo menos em seis meses do ano (fevereiro, março, julho, agosto,
setembro, novembro) — descontadas ainda as faltas resultantes do
desconhecimento de outros nascimentos ocorridos nas casas da
localidade, — as atividades das parteiras "curiosas" - rotulada sob
a denominação «sem assistência», — foi mais intensa do que a observada no hospital. Esse fato não somente comprova a obstinação
em continuar adotando as práticas populares, como também a ineficiência dos métodos empregados para penetrar nas camadas mais
baixas da população e modificar os conceitos existentes.
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A parteira orientada pelo SESP é um exemplo dos esforços
despendidos visando a integração desses elementos, ou ao menos a
sua aproximação, aos esquemas de trabalho e às noções da Medicina
Científica. A orientação das parteiras se faz através de aulas semanais (uma por semana), ministradas quase sempre pela enfermeira da Unidade e seguindo programa previamente elaborado. À
organização minuciosa do plano que se vai seguir visa «ensinar»
como se efetua um parto normal limitando as atribuições da parteira,
instruindo a respeito das providências que se devem tomar durante e após o nascimento da criança. A matéria é apresentada sob
forma de preleções, presumindo-se, naturalmente, que a parteira,
sem oferecer resistência ao que for ensinado, aplicará em seguida
os conhecimentos adquiridos.
São numerosas as dificuldades que surgem durante a execução de um programa cujos propósitos se destinam a modificar
hábitos e noções profundamente arraigadas na mentalidade de uma
população. A falta de assiduidade e o desinteresse das parteiras,
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a persistência no uso de técnicas já condenadas, descobrem a multiplicidade de causas que se prendem à urdidura das condições sociais
e do contexto cultural. Os embaraços principiam com a impossibilidade de se conhecer e localizar parteiras que operam livremente.
A extensão ;da localidade, o adensamento da sua população pobre,
a mobilidade demográfica, constituem óbices que prejudicam um
levantamento das parteiras em atividade. Na época da pesquisa,
apenas 22 parteiras haviam sido registradas na Unidade Sanitária.
Deste total, 4 compareceram a todas as aulas do mês de fevereiro
de 1956 (3 aulas), 5 assinalaram apenas 2 presenças, 7 assistiram
a uma única aula e o restante não apareceu nas preleções.
Exminando-se a situação do ponto de vista da parteira curiosa
Examinando-se a situação do ponto de vista da parteira curiosa
o comparecimento às aulas na Unidade Sanitária. As longas distâncias cobertas a pé, nas horas dedicadas à sesta, sob o sol inclemente ou a chuva que transforma as ruas em grandes lamaçais constituem obstáculo físico de importância considerável. A parteira em
geral é mulher de meia idade ou uma velha que não sai com tanta
freqüência de casa a não ser para cumprir suas tarefas e ocupações. Para ela é um transtorno vestir uma roupa melhor, sair (ia
sua comodidade para ir à Unidade, esfalfando-se no caminho. Além
disso, do ponto de vista financeiro, não existe nenhuma vantagem.
«Pode aparecer alguém», chamando por ela para contratar ou
mesmo para ir a uma emergência, «auxiliar» um parto e, não a
encontrando, demandar outra parteira que não vai às aulas. Nessas
condições, à trabalheira de ir à aula soma-se um prejuízo sensível,
de 100 ou 200 cruzeiros, que não será indenizado. Se ela for ou não
for é o mesmo, porque não existe nem punição nem recompensa
para tais situações. Apenas uma responsabilidade moral de valor
relativo, e geralmente não aceita pela parteira "curiosa", é utilizada
como argumento para compelir às aulas e ao abandono das técnicas condenadas pela Medicina Científica — qualquer fato grave
ocorrido na realização do parto dirigido segundo os velhos hábitos
é imputado à parteira. Ela, entretanto, não se submete a esse julgamento porque acredita simplesmente que aquelas noções aprendidas de outras mulheres (às vezes da própria mãe) e consagradas
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pelo uso, são as melhores. Além disso, ela tem «prática», já «ajudou» em inúmeros partos e acha que não precisa aprender coisa
alguma.
As aulas, ainda mais, são encaminhadas com a finalidade de
salientar as restrições da parteira, que deve apenas limitar-se a «auxiliar» o parto normal. À resolução de qualquer acidente ou dificuldade está vedada à parteira que deve chamar imediatamente o
médico. Os «toques» e toda a participação ativa da «curiosa» são,
desse modo, condenados na orientação das parteiras do SESP.
É compreensível a oposição a essas limitações que, além de tornarem o parto mais caro, com a intervenção do médico, deslocam
para um segundo plano a importância da parteira "curiosa".
O antagonismo de atitudes ilustra bem o conflito sempre presente entre pessoas apegadas aos conhecimentos e práticas antigas
e aqueles que pretendem modificá-los sem que em tudo isso seja
incluído um veículo de motivação que favoreça ou ainda propicie
a inovação. As preleções, a maneira como são expostos os diferentes assuntos sem tomar em consideração o mundo de concepções
da parteira, as dúvidas e as reações estimuladas pelas críticas mal
conduzidas, tudo isso concorre para dificultar a aproximação e o
interesse pelas técnicas modernas dos trabalhos de parto. A inversão
interesse pelas técnicas modernas dos trabalhos de parto. A aversão
aos métodos novos e à maneira como são apresentados, se traduz
não apenas no número diminuto de parteiras que efetivamente assistem às aulas, como também na revelação surpreendente de que pelo
menos 7 das 22 parteiras matriculadas e assistidas no curso, continuam a usar as velhas práticas e técnicas condenadas, sintetizadas
no uso do «pó de fumo» e «azeite» no umbigo.

CONCLUSÃO
Para concluir, o estudo da Medicina Popular de Aimorés e
das relações existentes entre o pessoal treinado nos padrões da
Medicina Cientifica e a gente que utiliza os métodos populares de
cura, revela dois sistemas bem ordenados, dispostos segundo linhas
inteiramente diferentes e colocados em choque.
A esses sistemas estão ligados indivíduos que representam
diferentes grupos econômicos e sociais. De um lado, encontra-se
uma classe dominante, relativamente esclarecida e de tamanho
reduzido, que partilha ideais importados dos grandes centros urbanos. Essa classe exerce, sob várias formas, uma crítica desfavorável aos hábitos sanitários das classes pobres que constituem a
maioria da população local. Um hospital, uma Casa de Saúde, e um
Centro de Saúde foram estabelecidos e funcionam em bases impessoais segundo os modelos das grandes cidades. Entretanto, contrariando a expectativa que um tratamento gratuito sugeriria, existe
uma marcada aversão aos cuidados médicos e ao funcionamento
desses estabelecimentos por parte da população pobre.. Adstritos
ainda à Medicina Popular e aos conceitos de Saúde e Doença,
essa considerável parte ,da população reage segundo as suas imagens e representações do que é certo e positivo, concorrendo
para transformar as funções dos Centros de Saúde e afastar-se,
sempre que possível, dos hospitais. A própria atividade das parteiras, ultrapassando no âmbito da sua especialidade os trabalhos
no hospital, a popularidade dos benzedeiros e curandeiros, o emprego generalizado de «chás», «sumos», «garrafadas», constituem
afirmação de vigor e atestam ainda a sua popularidade entre os moradores «pobres» e, de um modo geral, entre os habitantes de Aimorés .
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Na sua evolução como cidade, Aimorés atravessou, portanto,
uma fase inicial de saneamento e de intensiva ação sanitária: instalaram-se esgotos, as endemias foram vitoriosamente atacadas,
purificou-se e encanou-se a água da cidade. Depois, ultrapassando
este período em que predominaram a técnica e os métodos drásticos,
o ritmo da ação reduziu-se necessariamente e os contatos pessoais
entre a população e o pessoal do Serviço passaram a exprimir-se
em formas mais concretas. A Unidade Sanitária tornou-se o elemento central no panorama sanitário da localidade. As dificuldades,
suas origens e conseqüências, já foram colocadas em evidência nas
páginas anteriores. Constituem um emaranhado de atitudes e comportamentos cuja base repousa em fundamentos de ordem sócioeconômica e, em última análise, educativa.
Nas condições atuais, a solução destes problemas abrangeria
um longo programa de reabilitação econômica e social da população pobre de Aimorés. O desenvolvimento desta região, planificado, equilibrado — um alargamento do mercado de trabalho,
maiores oportunidades para ascender socialmente — são as vias
naturais para a transformação do comportamento sanitário dessa
população. Ao lado deste programa, entretanto, é possível a execução de uma ação educativa paralela e intensiva, fundamentada
no conhecimento da estrutura social, da mitologia, do conjunto de crenças por onde o morador «pobre» orienta o seu comportamento. O estudo de Aimorés, revela, assim, um campo vastíssimo para a atuação do educador sanitário. A importância dessa
atuação, entre nós, avulta dia a dia, à proporção que os estudos
sociológicos e antropológicos revelam o abismo existente entre a
mentalidade rural e a mentalidade urbana. Enquanto as populações
do campo permanecerem no atual estágio de .desenvolvimento tecnológico, presas a um conjunto mitológico de símbolos inteiramente
divorciado do contexto urbano, ligadas a formas sociais em que
predomina o contato pessoal, a amizade, a proteção, será o educador sanitário o elo de união entre a M£dicina Científica e a Medicina Popular. Sobre ele recairá a tarefa importantíssima de observar,
interpretar e modificar os hábitos sanitários das populações rurais.

— 103 —

Esta monografia não termina com uma mensagem pessimista.
Procura enviar, isto sim, um apelo para que se atente para o abismo
que cresce com a evolução desordenada de duas mentalijdades: a
mentalidade urbana, voltada para o cosmopolitismo das metrópoles
e a mentalidade rural, tradicional, incorporando, confusa e ocasionalmente, símbolos urbanos desfigurados. Para este hiato que
cresce progressivamente, devem convergir a observação, o estudo,
a ação dos especialistas no campo social. Eles podem e tem por
dever colaborar na obra portentosa de soerguimento econômico e
social do país, do desenvolvimento harmônico da sua estrutura
agro-pecuária e industrial, urbana e rural.
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