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Este artigo apresenta os resultados preliminares de uma etnografia sobre as práticas

populares de cura do município de Parintins, localizado no estado do Amazonas,

Brasil.  O estágio atual da pesquisa revela que, além da rede visível de recursos

disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde do governo brasileiro, há uma rede

invisibilizada de cura composta por cerca de 256 agentes populares de cura também

acessada para diagnosticar  e  tratar  doenças e/ou desconfortos “do corpo”  e  “da

cabeça”.  As  duas  redes,  apesar  de  aparentemente  opostas,  em  virtude  das

concepções  que  as  norteiam,  operam  numa  relação  de  coexistência  e

complementalidade (Maluf,  1996).  Inseridos  e  partícipes  em  um  cenário  de

diferentes  cosmologias (Arhem,  1996),  esses(as)  agentes  da  cura  constroem  e

partilham conhecimentos com seres humanos e  não-humanos  (Wawzyniak, 2010)

com os quais, e por meio dos quais, buscam explicar e dar sentido ao mundo onde

vivem  e  aos  fenômenos  que  os  atingem.  O  trabalho  registra  a  diversidade  de
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práticas existentes na cidade, explícita alguns ritos de cura e analisa os agenciamento

sociais  construídos  por  agentes  e  pacientes  para  operacionalização  dessa  “rede  não

oficial  de cura”.  Além disso,  propõe o entendimento dessas práticas como um  rizoma

(Deleuze  e  Guattari,  1995)  que,  por  atuar  nas  bordas  da  norma,  se  reconfigura

permanentemente  como  estratégia  de  resistência  à  tentativa  de  controle,

operacionalizada pelo poder disciplinador (Foucault, 1977). O texto, por fim, pondera que

a resiliência histórica dessas práticas, talvez, indique mudança na crença que considera a

ciência canônica como a única capaz de legislar sobre doença e cura.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Populares de Cura; Agenciamentos Sociais; Amazonas

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta as primeiras análises da pesquisa em andamento sobre as

práticas populares de cura na zona urbana do município de Parintins (AM)1. Os primeiros

estudos  sobre  a  temática  no  Brasil  interpretam  o  papel  de  tais  práticas  como  o  de

preencher uma lacuna deixada pelo estado no que tange à assistência básica de saúde

junto aos moradores de comunidades mais distantes dos grandes centros urbanos. Sem a

alternativa  cientificamente  mais  “eficaz”  da  Biomedicina  para  tratar  os  processos  de

adoecimento, as camadas populares com baixo nível de educação formal e menor poder

aquisitivo recorriam a essas práticas de cura na tentativa de amenizar desconfortos e

enfermidades físicas e não físicas (Costa, 1980; Oliveira, 1983a, 1983b; Neves e Seiblitz,

1984; Loyolla, 1984, 1987; Duarte, 1986). Estudos desenvolvidos a partir de 1990 no país

asseguraram o avanço da fronteira do conhecimento sobre essas práticas, principalmente

no que diz respeito a novas concepções sobre corpo, saúde e doença (Buchillet, 1991a;

Verani  e  Morgado,  1991;  Leal,  1998;  Carrara,1996;  Ferreira,  1995;  Victora,  1995;

Carvalho e outros, 1998; Silveira, 2000; Pacheco, 2004).

Um  dos  impactos  mais  significativos  nesse  sentido  foi  a  constituição  de  um

“discurso de fronteira” no qual “o discurso antropológico brasileiro sobre saúde insiste nas

forças culturais e sociais como fatores determinantes das práticas e das representações

nesse campo” (Langdon e outros, 2012, p. 76).

A fim de contribuir  para expansão da fronteira  de conhecimento dessa tradição

empírica, temos nos dedicado a estudar as práticas populares de cura na zona urbana do

1 O município de Parintins(AM) está localizado na 9ª sub-região, no Baixo Amazonas, território brasileiro,
latitude sul  2º  36’48”  e  longitude oeste  56º 44,  50 metros acima do nível  do mar.  Já a cidade de
Parintins, ilha sede do município, está situada à margem direita do rio Amazonas, distante de Manaus -
capital do estado do Amazonas - 369 km em linha reta e 420 km, via fluvial (SOUZA, 1998). A população
é de 102 mil e 033 pessoas, sendo 69 mil e 850 residentes na zona urbana e 32 mil e 143 na zona rural
(IBGE, 2014).



município de Parintins (AM). Convictas de que “o objeto faz o campo e o campo faz o

objeto” (Beaud e Weber, 2007, p. 37), optamos por, inicialmente, buscar no campo o que

o  campo  tinha  a  nos  dizer  sobre  tais  práticas  na  cidade.  Os  dados  e  reflexões

socializados neste artigo são resultados parciais desse ouvir atento às vozes do campo.

Para tanto, na primeira parte do texto, apresentamos os(as) agentes em práticas

populares de cura, alguns ritos adotados para diagnosticar e tratar determinadas doenças,

as diferentes categorizações de doença registradas na cidade, e analisamos a relação de

coexistência e complementalidade entre a rede oficial e a não oficial de cura, a partir do

conceito  de agenciamento deleuziano.  Na segunda parte  do artigo,  propomos que as

práticas populares de cura sejam entendidas como modos de resistência à imposição da

Biomedicina  como  única  prática  legítima  para  diagnosticar  e  tratar  processos  de

adoecimento no Brasil. Para corroborar essa propositura, recorremos às contribuições de

Bourdieu  (2007,  2009)  e  Foucault  (1977,  1979a,  1982)  sobre  os  processos  de

empoderamento e a constituição de crenças, campos e poder disciplinar. Por fim, a partir

do conceito de rizoma deleuziano, analisamos a possibilidade de o caráter intrinsicamente

rizomático dessas práticas ser considerado como uma estratégia de resiliência frente  à

tentativa  de  domesticação  das  modalidades  “não  oficiais  de  cura”  pelos  poderes  do

estado.

1- A REDE INVISIBILIZADA DE CURA EM PARINTINS (AM)

Um olhar desatento não consegue  à primeira vista perceber as diferentes redes

operacionalizadas pela população urbana do município de Parintins(AM) para diagnosticar

e tratar os processos de adoecimento. Além da rede visível de recursos disponibilizada

pelo Sistema Único de Saúde, há a rede invisibilizada dos/as agentes populares de cura a

qual  também  é  acessada  pela  população  para  diagnosticar  e  tratar  doenças  e/ou

desconfortos físicos e mentais. Essas duas redes, apesar de aparentemente opostas, em

virtude  das  concepções  que  as  norteiam,  operam  numa  relação  de  “coexistência  e

complementalidade”  (Maluf,  1996)  na zona urbana do município.  Enquanto a rede do

Sistema Único de Saúde/SUS é ativada para tratar “doenças pra médico”, a rede dos

agentes em práticas populares de cura é acionada para o tratamento de “doenças pra

curador”.

A  pesquisa  vem  sendo  desenvolvida  desde  2014,  quando  realizamos  o

Mapeamento  dos  Especialistas  em  Práticas  Populares  de  Cura  da  Zona  Urbana  do

Município de Parintins(AM). Essa imersão, dentre outras informações sobre o cenário da

cura local, possibilitou registrarmos 256 agentes populares e a existência de uma rede



invisibilizada de cura na cidade;  identificarmos a categorização local  para doença,  as

diversas modalidades de diagnóstico e de tratamento para os processos de adoecimento;

e  ainda  percebermos  que  o  protagonismo  pela  consolidação  de  uma  relação  de

complementalidade entre as duas redes de cura tem sido engendrado pelos agentes em

práticas  populares  os  quais  defendem que  a  cura  para  muitas  doenças só  pode ser

alcançada por meio de ações concomitantes das duas redes.

1.1 A categorização das doenças no cenário da cura em Parintins (AM)

Para  os  moradores  e  agentes  populares  de  cura  de  Parintins  (AM),  nem toda

doença  está  especificamente  no  corpo.  Somente  por  meio  do  rito  da  benzição,

benzedores(as)  ou  rezadores(as)  conseguem  determinar  as  doenças  assentadas  no

corpo,  consideradas  doenças  “pra  médico”,  e  as  doenças  cuja  causa  pode  estar

assentada em outros “cantos”, denominadas de doenças “pra curador”. De acordo com as

narrativas, o corpo é  o local de manifestação de diferentes doenças, ou, como dizem,

onde a doença tanto do corpo como “da cabeça”2 se mostra. Assim sendo, a raiz dos

processos de adoecimento pode estar na banca de um curador ou nas mãos de um dos

bichos3 do  fundo  onde  reside  a  causa  da  doença,  ou,  como  eles  dizem,  onde  está

“assentada a doença”.  Essa percepção da doença só pode ser  entendida como uma

realidade subjetiva onde o corpo, a percepção dele, e os significados se unem numa

experiência única a qual vai além dos limites do corpo em si (Langdon, 1995, p. 17).

De acordo com narrativas de agentes e pacientes, as doenças “pra curador” podem

ser divididas em dois grandes grupos: as doenças resultantes de causas naturais e as de

causas  não  naturais.  As  doenças  de  causas  naturais  são  tratadas  pelo(a)s  que  se

autodefiniram  como  conhecedores  ou  fazedores  de  remédios  caseiros;

benzedores(as)/rezadores(as);  costuradores(as)  de  carne  rasgada;  pegadores(as)  de

desmentidura;  puxadoras  de  barriga  e  curadores(as);  assim  como  pelos  agentes  da

Biomedicina. Já as doenças de causas não naturais, as judiarias e os aborrecimentos que

só podem ser inicialmente tratadas pelos(as) curadores(as).

As “doenças de causa natural” são as seguintes: quebranto de sol, de fome, de

olho quente, de cansaço; mal olhado de gente; olhada ou flechada de “bicho do fundo”

(ataque leve); dor de dente e de cabeça; diarreia e vômito de comida que fez mal; água

2 Ele costumam denominar “doenças de cabeça” as doenças definidas como mentais pela Biomedicina.
3 Essa categoria  “bicho”, diferente do registro de Wawzyniak (2010) na região do Tapajós,  é  usada em

Parintins (AM) apenas para se referir aos seres não-humanos, habitantes da cidade do fundo, ou cidade
encantada, localizada no fundo de rios, igarapés, paranás e lagos da região do Médio Amazonas. Esses
seres, chamados de bichos do fundo, são tidos como ambivalentes, pois assim como podem ajudar os
moradores podem atacá-los, causando-lhe problemas de saúde, prejuízos financeiros ou os tornando
“panema”, ou seja, sem sorte na pesca e/ou na caça.



no ouvido; espinha ou fragmento de osso na garganta; erisipela da vermelha e da preta;

dor nas costas ou nas cadeiras; rasgadura com vento, com frio ou sem vento e sem frio,

no  umbigo,  ou  em  qualquer  parte  do  corpo;  espinhela  caída  no  peito  e  no  cóccix;

desmentidura em qualquer parte do corpo; cobreio; coceiras; cisco no olho; dor de ouvido;

vento caído; espremedeira; constipação na cabeça e no intestino; cadeira aberta; moleira

aberta;  dor  de  garganta;  dores  nas  juntas(articulações);  peito  aberto;  “escorrimento”

(corrimento vaginal  com odor forte);  tosse “de guariba” (tosse seca);  asma; “derrame”

(acidente  vascular  cerebral);  dores  no  estômago;  vento  “incausado”  (dificuldade  para

arrotar e/ou expelir  gases);  feridas abertas causadas por picada de insetos ou bichos

peçonhentos (aranha, cobra e/ou arraia).

Para cada um desses males há diferentes processos de diagnóstico e cura. Cada

agente  parece  dominar  diferentes  performances  tanto  para  diagnosticar  como  para

tratar/curar  essas  doenças.  Geralmente,  o  tratamento,  além  dos  ritos  de  benzição  e

puxação, incluem o uso concomitante de remédios caseiros, nem sempre homeopáticos4,

e remédios alopáticos.  É muito comum, nos casos de doença de causas naturais,  os

pacientes  e/ou  parentes  seguirem  a  prescrição  de  agentes  das  duas  redes,  pois  “o

remédio de farmácia que o médico passa fica mais forte com o remédio ensinado pelo

benzedor, assim os dois ajudam a gente a ficar logo bom, né? Explica seu Onofre, que

tenta curar uma erisipela há mais de dois meses, enquanto dona Maria benze o local

atacado pela doença, e reclama: “ele precisa fazer o resguardo de boca (evitar o consumo

de alimentos reimosos5) pra ficar curado”.

Já as doenças de causas não naturais são às que o/a benzedor(eira), rezador(eira)

diagnosticam  como  “estranhas”,  “quentes”,  “fede”.  Alguns/Algumas  alegam  fechar  o

diagnóstico “só de olhar para pessoa”, outros(as) precisam iniciar o rito de benzição para

confirmar “que aquilo”  não é “pra ele/ela”.  Na maioria desses casos,  o(a) paciente/  a

vítima é encaminhado(a) para o curador(a), curadeira, porque são doenças causadas por

judiaria  e/  ou  por  aborrecimento.  A judiaria  é  o  resultado de um ataque de feitiço  e,

geralmente, se manifesta por meio de um dos males físicos citados acima. A força da

judiaria  parece  depender  da  capacidade  do  curandeiro,  feiticeiro  ou  macumbeiro  de

camuflar o ataque. Essa camuflagem consiste em fazer com que a judiaria “se pareça”

com uma doença inocente, de causa natural,  quando na verdade é um ataque mortal

desferido  contra vítima.  “A pessoa pode procurar  médico e mais médico,  e  só se vê

4 Os remédios naturais ou homeopáticos, na percepção dos(as) agentes de cura locais, são diferentes dos
remédios caseiros. Ele(as) os consideram muitos fracos em relação ao remédios preparados “in natura”
pelos agentes da cidade, reconhecidos como conhecedores desta arte.

5 Para maior  aprofundamento sobre a  categoria  remoso ou reimoso,  recomendamos os trabalhos de
Murrieta (2008) e de Silva (2007).



apiorar, só um curador sacaca consegue ir no lugar onde a maldade tá, sem disfarce, e de

lá  trazer  a  cura  da pessoa”,  esclarece  seu Manuel,  curador  há  mais  de  28 anos.  O

aborrecimento é diferente da judiaria. Ele não se manifesta fisicamente, e aparentemente,

está relacionado a problemas emocionais e/ou econômicos. Conforme vários relatos, o

aborrecimento é um ataque para deixar a pessoa descontrolada em relação à família, aos

colegas de trabalho ou ao patrão,  até  causar  a  “derrota”  completa  dela.  A vítima  de

“aborrecimento” manifesta um comportamento agressivo, irritadiço, impaciente, começa a

beber descontroladamente até provocar brigas e cometer agressões. “Sabe esse negócio

de estresse que tão falando na televisão,  isso é aborrecimento disfarçado de doença

inocente”, ressalva seu Manuel.

Essas  doenças  devem  inicialmente  ser  tratadas  pelos  curadores  e  só  depois

começarem a ser tratadas pelos agentes da Biomedicina, para evitar que o quadro se

torne irreversível. Um exemplo desses casos, segundo seu Raimundo, 78 anos, curador

há mais de 50 anos, são as pessoas que sofrem ataque dos bichos do fundo e ficam

“meio abiloladas”, “meio loucas”. A família em vez de procurar primeiro um curador para

afastar o bicho do fundo que se acompanheirou com ela/ele ou lhe roubou a sombra

buscam ajuda médica. Desconhecedores da cosmologia local, os agentes da Biomedicina

medicam  esses  “doentes”  com  vários  “comprimidos  coloridos”.  Esse  procedimento,

segundo seu Raimundo e outros curadores locais, agrava ainda mais o quadro, porque

esses remédios denominados pelos moradores de “tarja-preta” são como doces para os

bichos do fundo. Assim, em vez de esses seres se desacompanheirarem da vítima ou lhe

devolverem a sombra, ficam ainda mais perto dela para obter cada vez mais “docinhos”.

Isso provoca um agravamento da doença a tal ponto que o quadro se torna irreversível.

Nesses casos, o procedimento recomendado pelo curadores é primeiro afastar o ser não-

humano,  convencê-lo  a  se  desligar  da  vítima.  Somente  depois  desse  processo

consolidado  é  que  se  iniciaria  a  segunda  etapa  da  cura,  a  qual  consistiria  na

concomitância de terapêuticas das duas redes. Como a pessoa ficou durante muito tempo

sob o domínio do bicho do fundo ou a sombra dela permaneceu por muito tempo fora do

corpo, os remédios da Biomedicina ajudariam o corpo a ficar forte; e os banhos, chás,

negociação com o bicho do fundo e defumações,  por  sua vez,  auxiliariam a trazer  a

sombra de volta. O problema, em pouco tempo, estaria completamente resolvido.

1.2 O acesso à rede invisibilizada de cura

Em Parintins (AM), é muito comum os membros da mesma família ou de diferentes

gerações de uma única família compartilhar a mesma moradia ou construir as casas em



único terreno, geralmente medindo 10 x 20, onde o convívio é intenso. Nessas condições

de  convivência,  o  “aparentar  não  estar  bem”  por  um  dos  membros  da  pequena

comunidade familiar  é a rapidamente perceptível.  Quando a pessoa espontaneamente

não manifesta a condição de adoecimento, os membros mais idosos da familiar nuclear

geralmente  indagam diretamente  a  pessoa  sobre  os  motivos  daquele  comportamento

“não  normal”.  Se  o  mal  estar  é  evidente  e  as  manifestações  concretas  como  febre

intermitente, diarreia, vômito, muita sonolência, tosse forte, dores em todo o corpo, nas

“juntas” (articulações), ou na cabeça, há inicialmente a automedicação.

Os moradores do bairro da União, onde temos observado mais profundamente o

comportamento  das  pessoas  em  relação  ao  processos  de  adoecimento,  geralmente

compram os chamados medicamentos “de balcão” a fim de tratar alguns desses males.

Há uma grande incidência do uso de paracetamol, dorflex e dipirona para os casos de

febre  intermitente  e  dores  musculares  ou  nas  articulações;  já  para  tentar  combater

diarreia  e  vômito,  dependendo  da  idade  do  doente,  eles  recorrem a  imosec,  diasec,

kaosec e plasil. Concomitantemente, também fazem uso de chás, unguentos e azeites

extraídos de várias espécies vegetais locais. Todavia, se, no decorrer de três dias, esses

procedimentos  não  surtirem  o  efeito  desejado:  o  desaparecimento  dos  sintomas,  é

comum os familiares ou o próprio paciente recorrerem à rede de agentes em práticas

populares de cura, por entender que a doença é “pra curador”. Na maioria das vezes, o

primeiro elo da rede a ser acionado é o benzedor.

1.2.1 O benzedor/benzedeira, rezador/rezadeira

O universo dessa categoria de cura abrange o domínio de uma série de rezas ou

de apenas uma delas para diagnosticar, tratar e, se for de merecimento da pessoa, curá-

la. O rito consiste em, inicialmente, a pessoa adulta ou jovem “sentir-se doente”, “sem

forças”, “esmurecida”, “aborrecida”, “fraca”. Em se tratando de criança “de braço”, cabe à

família fazer o diagnóstico inicial: perceber as condições das fezes “se aguada e verde”,

“se só aguada”, “se normal”; ou ainda “se não quer pegar o peito”, “se chora sem parar”,

“se parece assustado”, “se tem febre ou não”. Enfim, são muitos os sinais de doença nos

curumins “muito verdinhos” os quais diferem dos sinais de doença dos “já mais maduros”,

bem como dos adultos.

O  início  da  sessão  da  cura  é  marcado  por  uma  longa  conversa  (entre

benzedor(eira), rezador(eira) com o paciente, ou a mãe ou ainda o membro da família que

acompanha o doente).  O diálogo é pautado por  perguntas precisas,  sincronização de

gestos, olhares, expressões faciais, movimentos, toques, modalizações vocais, sussurros,



pausas longas e breves. Diagnóstico fechado, a segunda etapa da sessão é a busca (a

passos lentos e olhos ligeiros pelo próprio quintal ou pelo local escolhido para a sessão)

por ramo(s) ou folha(s) verde(s), ambos recém-colhidos; água benta para aspergir sobre

o/a paciente; galhos secos ou folhas de ervas secas para defumar o local e/ou o corpo do

paciente; terço católico, ou nenhum elemento concreto (muitas vezes presenciei sessões

de cura, sem quaisquer dos artifícios citados). Usando todo o corpo, numa movimentação

indelével, mas precisa, entrecortando cada gesto, movimento, com sussurros inaudíveis,

ou recorrendo ao corpo do paciente para realizar manobras ou apenas tocando-o por

apalpadelas rápidas, o benzedor(eira) ou benzedeira, rezador(eira) aciona a “potência da

cura” (Deleuze, 1976). 

Somente depois de muito tempo de observação, esses indicadores textuais verbais

e  não  verbais  deixaram  de  “ser  iguais”,  “repetitivos”,  “monótonos”,  “sem  sentido”,

“imprecisos” para nós e se mostraram compósitos de um repertório de cura tão variado e

único que o nível de dificuldade e de complexidade para descrevê-lo pode ser comparado

ao de se tentar executar duas vezes de maneira absolutamente idêntica a mesma peça

musical.

Uma das habilidades mais importantes esperadas pelo paciente é que esses/essas

agentes saibam precisar, por exemplo, se a doença é “pra médico” ou “pra curador”. E se

for “pra curador”, por quais dos males ela/ele está vitimada(o). Dentre esses rezadores há

alguns que se especializaram em curar especificamente determinadas doenças, como os

rezadores de quebranto, de espinha, de erisipela e costuradores de carne rasgada, ou

rasgadura.  Todavia,  quando  dentre  os  sintomas  os(as)  rezadores(as)

(eiras)/benzedores(as)(eiras)  compreender  que  a  doença  é  “pra  curador”,  outro

personagem da rede de cura é acionado: o/a curador(a), curandeiro(a).

1.2.2 O/A curador(a), curandeiro(a) 

O/a curador(a), curadeira ou curandeiro(a) são também chamados de “sacacas”,

“puracas”  ou  “curacas”,  por  não  “andarem  sozinhos”  ou  por  dominarem  diferentes

modalidades  de  cura.  Para  aplicar  as  práticas  de  cura  ou  fazer  diagnósticos  “mais

pesados”, precisam receber a ajuda dos bichos do fundo “que sabem mais de que nós”,

por isso “empresto meu corpo pra eles pra ajudar os necessitados”, afirma dona Martinha,

curadeira há mais de 40 anos. Esse/essas agentes são, dentre os agentes populares de

cura, aqueles/aquelas reputado(a)s como o último recurso para os casos mais graves de

doença de causas naturais ou conhecidas e de causas não naturais ou desconhecidas.



O(A)  curador(eira)  ou  curandeiro(a)  aplica  as  práticas  de  cura  com  ou  sem

incorporação  e  sempre  percebe  claramente  a  presença  de  um  ou  de  vários  guias

(cabocos, e/ ou ‘bichos do fundo’). Alguns deles fizeram questão de esclarecer que são

diferentes dos macumbeiros(as), pois enquanto só recebem ajuda dos guias para fazer o

bem e curar, estes últimos só conseguem trabalhar incorporados, fazem, principalmente,

‘trabalho’ para o  mal e não recebem “os bichos do fundo”.  O termo macumbeiro(eira)

ganha sentido pejorativo no cenário da cura parintinense e é usado para se referir aos

filhos(as) de santos, assumidamente, umbandistas.

2- OS AGENCIAMENTOS SOCIAIS NA OPERAÇÃO DA REDE DE CURA

A operacionalização  da  rede  das  práticas  de  cura  em  Parintins  resultam  de

diferentes “afecções” (Espinosa, 1983) e  “agenciamentos” (Deleuze e Parnet, 1998). Os

corpos dos agentes, dos pacientes e dos seres não-humanos “não se definem por seu

gênero ou sua espécie, por seus órgãos e suas funções, mas por aquilo que podem,

pelos afetos dos quais são capazes, tanto na paixão quanto na ação” (Deleuze e Parnet,

1998, p. 49). Esses indivíduos, os animais, as plantas e as performances, inerentemente

heterogêneos, utilizados para acionar a potência da cura se afetam, uns aos outros, à

medida que a relação que afeta cada um forma uma potência em imanência, constrói

redes de afecções. Dessa forma, o que constitui os corpos são as relações, os devires, as

potências, e os órgãos e as funções estão à mercê dos afetos dos quais se é capaz

(Espinosa, 1983).

Para Deleuze (1988), agenciamento supõe a conexão de um conjunto de relações

materiais  com  um  regime  de  signos  correspondentes.  Os  agenciamentos  podem ser

orientados pelos eixos vertical e horizontal. O eixo vertical apresenta lados territoriais (ou

reterritorializados)  que  estabilizam  o  agenciamento,  bem  como,  as  pontas  de

desterritorialização  que  o  impelem.  Já  o  eixo  horizontal  operam  o  agenciamento

maquínico, por meio dos quais corpos afetam e são afetados, o plano do conteúdo; e o

agenciamento  coletivo:  afecções  incorpóreas  que  atingem  os  corpos,  provocando  a

criação de novos estilos para novos gestos, o plano da expressão.

Ao  contrário  da  proposta  saussuriana,  esses  eixos  não  estão  dispostos  numa

estrutura hierárquica, operando dicotomicamente, eles estão em movimento recíproco: um

percorre  o  outro.  É  precisamente  nesse  movimento  permanente  que  um território  se

constrói. Daí, o território surgir como produto de uma territorialização, que por sua vez é

permeada por movimentos de desterritorialização e processos de reterritorialização. Se



assim o é, território é um devir,  uma potência,  um campo do ter,  que se vale de um

movimento por meio do qual se sai dele (Deleuze, 1988).

O filósofo admite que “o difícil é fazer com que todos os elementos de um conjunto

não homogêneo conspirem, fazê-los funcionar juntos” (Deleuze e Parnet, 1998, p. 43),

pois  as  combinações de um conjunto  heterogêneo apresentam a possibilidade de se

comportar  de  múltiplas  maneiras,  dependendo da sua configuração.  Assim sendo,  os

dados heterogêneos que comportam um agenciamento se sustentam mutuamente por

uma constância, que em determinado momento toma consistência. A consistência é nada

mais que a estabilização. Porém, por maior que seja a estabilidade do território, ele é

acima  de  tudo  um  ato  de  territorialização  que  sofre  mudanças  contínuas.  Logo,  o

agenciamento necessita das relações entre os dados heterogêneos que podem dar-lhe

um caráter mais ou menos estável, homogêneo, territorializado. As permanentes linhas de

fuga  estabilizam  e  desestabilizam  o  território,  possibilitando  o  movimento  de

desterritorialização  e  reterritorialização,  assegurando  o  caráter  coletivo  dos

agenciamentos, formado por múltiplos fluxos que atraem pessoas, objetos e signos os

quais  se  dividem ou se  juntam em multiplicidades.  Assim,  o  agenciamento  permite  a

realização de coisas novas. E essa geração permanente de multiplicidades só é possível

porque agenciar  é  estar  no meio,  sobre a linha de encontro de um mundo interior  e

exterior.

Como  nos  parece  tarefa  impossível  esgotar  as  inúmeras  possibilidades  dessa

abordagem numa seção como esta,  consideramos neste  artigo  alguns entendimentos

deste aparato ontológico que têm norteado nosso olhar sobre as práticas populares de

cura  em Parintins  (AM),  a  saber:  i)os  agenciamentos  e  tais  práticas  estão  ligados  a

condições  de  heterogeneidade,  cujo  processo  coloca  em  relação  elementos

heterogêneos; ii)operar a potência da cura é agenciar, ou seja, é estar no meio, sobre a

linha de encontro de um mundo interior e exterior; iii) a percepção e o acionamento da

rede  invisibilizada  de  cura  na  cidade  manifesta  as  mesmas  características  de  um

agenciamento coletivo,  e  também é formado por  vários fluxos que arrastam pessoas,

coisas, signos que só se dividem ou se juntam em multiplicidades.

As práticas populares de cura, tais como os agenciamentos, permitem a agentes e

a pacientes, humanos e não-humanos, a realização de coisas novas, ou de novos afetos,

resultantes  de  constituição  de  territórios,  desterritorializações  e  reterritorializações  de

novas modalidades de doença e de cura. Os sinais indicativos do não estar bem, por sua

vez, são tudo aquilo que desencadeia um afeto, aquilo que vem efetuar o poder de ser

afetado,  se por uma doença “pra curador”  ou “pra médico”.  Esse sinais de afeto são



percebidos inicialmente pelos familiares, mas cabe ao agente de cura dar visibilidade aos

sinais do encontro, desnudando que corpos podem estar por trás da doença. (Deleuze e

Parnet, 1998).

Os senhores e senhoras da cura locais precisam inicialmente definir onde e como

se dão/deram esses afetos, pois não é  possível definir a cura sem antes distinguir ser

“aquilo no corpo”: um ataque de bicho do fundo, de judiaria ou de aborrecimento. Deleuze

(1988) sugere que não é possível definir um animal enquanto não for feita a lista de seus

afetos. Fazendo um paralelo, para os agentes populares de cura não é  possível definir

uma doença enquanto não for feita a lista de seus afetos. Qual a lista dos afetos de um

corpo doente? Quais são seus devires? Os agentes patológicos advindos dos ataques

possuem inúmeras possibilidades de afetos, quais são eles? “Tudo é apenas encontro no

universo, bom ou mau encontro” (Deleuze e Parnet, 1998, p. 49). Além de listar os afetos

e perceber seus sinais nos corpos doentes, os/as agentes populares de cura precisam

também atentar-se aos resultados dos encontros, como alertam os autores, há o bom e o

mau  encontro.  Daí,  a  importância  da  performance  no  ritual,  momento  em  que  o(a)

curador(eira) enxerga pela fumaça do tauari, ou engerado(a)6 em outros corpos, os afetos

provocados por outros corpos no corpo doente. Esses agentes da cura parecem entender

a doença como devires de outros corpos, patógenos, capazes de enfraquecer o corpo

atacado.  Essas  doenças-devires-sintomas,  ao  reduzirem a  potência  de  agir  (Spinoza,

1988) do corpo da vítima, decompõem as relações desse corpo, antes saudável, agora

afetado pela imanência de outra fonte de poder, do ataque de outro corpo: de um bicho do

fundo ou de outro curador(a). Para afastar esses corpos causadores do mau encontro e

alcançar a cura, acionam os bichos do fundo, corpos não-humanos, capazes de afetar o

local  onde a doença está assentada,  e trazer a cura, restituindo a potência ao corpo

atacado, causando afetos outros, ‘encontros do bem’, capazes de fortalecer o corpo da

vítima,  pois  aumentam a  “potência  de  agir” (Espinosa,  1957)  e  provocam vastidão  e

superação do mau encontro.

Cada  luta  com esses  corpos  que  afetam os  corpos  da  vítima,  exige  que  o(a)

curador(eira) acesse um território diferente. Para isso precisa se “engerar” (Wawzyniak,

2003) em animal, se desterritorializar e se reterritorializar numa outra dinâmica, seguir

outros fluxos e buscar o mau encontro, a causa da doença. Descobrir os seus afetos.

Esteja ela nas mãos de um bicho do fundo ou na banca de outro curador/curadeira. Só

6 A categoria nativa “engerar”, registrada por Wawzyniak (2003) no Tapajós, em Parintins (AM) indica o
caráter transformacional dos seres do universo cosmológico. Os seres não-humanos podem se engerar
seres humanos, e os seres humanos se engerar não-humanos. Todavia, não encontramos indícios de
que  esse  caráter  transformacional  possa  atingir  seres  estranhos  ao  sistema  cultural  local,  como
identificado por Wawzyniak (2003).



assim garantirá a cura do paciente e proporcionará um bom encontro. Logo, por meio de

agenciamentos sociais, as práticas populares de cura em Parintins (AM) estão no meio,

sobre a linha de encontro de um mundo interior e exterior.

O(a) curador(eira), operador(a) dos agenciamentos sociais, precisa ser capaz de

assumir  formas  diferentes  nos  diferentes  territórios  produzidos,  ser  capaz  de  se

desterritorializar  e  de  se  reterritorializar.  São  inúmeras  as  capacidades  esperadas  de

um(a)  curador(eira),  de  ser  múltiplo,  operar  em diferentes  fluxos e  acessar  diferentes

potências  de  cura,  seja  travando  batalhas  espirituais  com os  bichos  do  fundo  ou  os

atraindo como parceiros de batalha, acionando a agência de objetos, do plano terreno ou

de outros planos, de signos os quais se dividem ou se juntam em multiplicidades.

Assim, as trocas entre fluxos de cura mapeados em Parintins (AM) nos permitiram

inferir que, tais como agenciamentos sociais, os agentes de cura e as práticas por eles

engendradas permitem a realização de coisas novas: doenças novas, diagnósticos novos,

práticas  novas  de  cura,  performances  novas.  E  essa  geração  permanente  de

multiplicidades só é possível porque agentes, pacientes, doenças e curas estão no meio,

sobre a linha de encontro de um mundo interior e exterior, agenciando novos fluxos e

novas territorialidades. Essa posição “in fluxo” talvez justifique a postura sempre aberta

desses agentes de inserir em seu reportório de trabalho novas potências de cura, como

os remédios de médico para o tratamento de algumas doenças; de defender a ação das

duas redes para a cura de determinadas doenças, como descrito anteriormente; e de

recomendar, em muitos caso, aos pacientes que acionem a rede de cura da Biomedicina

para o tratamento de diversos problemas físicos.

Apesar de as duas redes operarem a partir de bases epistemológicas distintas e

até mesmo conflitantes, o paciente parece apreender das duas redes apenas o que cada

uma pode lhe oferecer de melhor para superar o processo de adoecimento.

2.1 A relação de coexistência e complementalidade das duas redes de cura

Enquanto para a rede dos agentes da Biomedicina7, as práticas por eles adotadas

são  as  únicas  capazes  de  realmente  diagnosticar  e  tratar  todas  as  doenças  que

acometem o corpo  dos  moradores  locais,  os  agentes  em práticas  populares  de  cura

admitem que,  em muitas  casos,  a  ação  dos  procedimentos  apenas da rede  em que

7 Paralelo ao funcionamento da rede dos agentes em práticas populares de cura, há na zona urbana de
Parintins (AM), a rede dita oficial de cura, composta por clínicos gerais, oftalmologistas, ortopedistas,
ginecologista/obstetra, mastologista, urologista, ortopedista, cirurgiões, enfermeiros, agentes de saúde,
odontólogos,  psicólogos,  nutrólogos,  fonoaudiólogos,  farmacêuticos,  bioquímicos,  fisioterapeutas,
radiologistas, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Os agentes dessa rede atuam diretamente
nos dois hospitais públicos da cidade, em seis centros de saúde, três unidades básicas de saúde, quatro
centros de diagnósticos e nos centros de atendimentos psicossocial.



operam não é capaz de tratar e/ou curar determinados tipos de doença. Até porque, como

mostramos, a categorização de doença para esses agentes é diferente da categorização

de doença para os agentes da Biomedicina.

Os agentes da Biomedicina locais não admitem a adoção de quaisquer práticas

dos agentes da rede ‘não oficial” de cura no diagnóstico e/ou tratamento dos processos

de adoecimento, porque elas não têm valor terapêutico comprovado cientificamente. Por

outro lado, os agentes populares de cura não só admitem como recomendam que os

pacientes adotem paralelamente tanto os procedimentos de uma como de outra rede. Isso

porque esses agentes, há  doenças que são “pra médico” e “pra curador”, e somente a

ação conjunta de agentes das duas redes é capaz de curar o paciente. Porém, como,

atualmente, uma parcela da população local começa a negar a validade dessas práticas,

muitas pessoas que poderiam estar curadas têm o estado de saúde agravado por recorrer

a apenas uma dessas redes de cura.

O caso citado anteriormente sobre a possibilidade de os remédios para controle de

“surtos” de loucura serem percebidos como “docinhos saborosos” pelos bichos do fundo,

os verdadeiros responsáveis pelo estado “abilolado” do paciente, é um exemplo disso.

Esse e outros dados observados no estágio atual da pesquisa nos permitem afirmar que a

promoção dessa relação de coexistência  e complementalidade em Parintins  (AM) faz

parte da capacidade de agenciamento dos agentes em práticas populares de cura que

procuram resolver problemas, aprender como intervir no fluxo de eventos sociais ao seu

entorno e monitorar continuamente suas próprias ações (Giddens, 1984).

Durante a observação dos ritos de atendimentos dos curadores e curadores e dos

ritos de cura e proteção da mulher parida e da criança recém-nascida,  registramos a

prescrição de medicamento caseiros e de medicamentos alopáticos para o tratamento de

diversas  doenças  e,  mais  especificamente,  para  o  tratamento  do  umbigo  do  recém-

nascido pelos agentes populares de cura. Por sua vez, registramos as agentes de saúde

e enfermeiras proibindo as grávidas de mandar “pegar a barriga”, curar o umbigo com

outros produtos se não o álcool 70%, e recomendando que elas saíssem de casa para

realizar  pequenas  caminhadas  a  fim  de  agilizar  o  processo  de  recuperação.

Procedimentos  terminantemente  proibidos  pelas  agentes  populares  de  cura  e  pelas

mulheres mais velhas da família. De acordo com as crenças locais, a mulher parida deve

mandar “pegar a barriga para fechar o corpo e agasalhar a mãe do corpo no lugar” a fim

de se tornar um mulher saudável;  ela e a criança devem permanecer em casa até o

umbigo cair para evitar serem atacadas pelos bichos do fundo.



Apesar  de  atualmente  cerca  de  256  agentes  em  práticas  populares  de  cura

atuarem na cidade, muitas pessoas negam a existência dessa rede não oficial de cura

mesmo depois de realizarmos o Mapeamento de Especialistas em Práticas populares de

Cura  da  Zona  Urbana  de  Parintins  (AM),  onde  consta  as  iniciais  dos  nomes desses

agentes, data e local de nascimento, endereço e as modalidade de cura que aplicam.

Essa tentativa de invisibilizar essa rede de cura é resultado de uma longa história de

empoderamento da Biomedicina e de estigmatização dessas práticas. 

2.2 O empoderamento da Biomedicina 

Para Foucault (1977), o aparato jurídico moral que guia o ser, o estar e o agir no

mundo faz parte do poder disciplinar. A disciplina é um conjunto de métodos e técnicas

para governar seres humanos que, ao mesmo tempo, aumentam as suas capacidades e

garantem  a  sua  controlabilidade.  Esse  controle  exige  conhecimento  minucioso  do

comportamento individual, e, para Foucault (1977), ciências humanas como a Psicologia e

a Biomedicina foram/são fundamentais  nesse processo,  pois sustentaram/sustentam o

poder disciplinar, que é obtido também com a ajuda de ambas. Assim sendo, disciplinar

pessoas é transformá-las em determinados tipos de sujeitos, no sentido de os induzir a

agir  em  anuência  a  regras  e  princípios  disciplinares,  ideais  de  conduta  os  quais  as

ciências  humanas  e  médicas  deliberam  como  normais,  naturais  ou  essencialmente

humanos.  A  partir  da  abordagem  do  poder  como  algo  entrelaçado  a  formas  de

conhecimento e como produtor de sujeitos, Foucault (1977) nos ajuda a compreender

porque, de forma lenta, mas intensamente, se foi construindo a “crença” de que recorrer à

Biomedicina indicava ter um “gosto puro” e  que recorrer  “às demais práticas de cura”

indicava ter um “gosto bárbaro”8. Afinal, “o que faz com que o poder se mantenha e que

seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como a força que diz não, mas que de

fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (Foucault,

1979a, p. 8).

Mas, o próprio Foucault (1982), nos alerta para o fato de que não somos moldados

passivamente por formas de poder. O poder envolve sempre uma relação de luta: alguns

procuram direcionar as atividades dos outros, que, por sua vez, resistem e se esforçam

por contrariar  tais determinações.  Daí porque os sistemas de poder só emergirem na

medida em que a  resistência  é  sobrepujada e  os  indivíduos se  tornam submissos e

previsíveis.

8 Estas categorias são usadas aqui a partir do proposto por Bourdieu no seu trabalho A Distinção: crítica
social do julgamento (2007). 



É a partir dessa perspectiva que entendemos as práticas populares de cura como

modos de insurreição a sistemas de poder, e não como último recurso dos que nada têm

ou um gosto bárbaro típico dos “sem educação formal”. A constância dessas práticas, ao

longo dos séculos, parece ratificar que “jamais somos aprisionados pelo poder: podemos

sempre modificar sua dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia

precisa” (Foucault, 1979a, p. 241).

2.3 As práticas populares de cura: uma “estratégia precisa” entre a borda e a norma

dos poderes do estado

A despeito de todo tipo de “violência simbólica” por não ter valor de mercado, ser

de gosto bárbaro, as práticas populares de cura permaneceram nas bordas da estrutura,

como uma anti-estrutura (Turner, 2005) que, em momentos determinados, se manifesta.

Atualmente, a busca pelas práticas populares de cura, em suas diferentes formas, é uma

prova disso. Pois, trata-se de um fenômeno que não se restringe às pequenas cidades do

interior, apresentando-se, também, nos grandes centros populacionais (Boltanski, 1984;

Loyola, 1984 e 1987; Montero, 1985).

Tais terapêuticas antes na obscuridade, nas bordas da estrutura, atuando com a

margem ou limite que tende a se transformar constantemente por estar numa posição

mais rizomática9 (Deleuze e Guattari, 1995, p.33), como melhor explicaremos a seguir, já

não são vistas como reminiscências do passado, ‘nem como coisa de quem não tem

estudo ou recurso financeiro’,  e vêm se difundindo paralelamente ao crescimento dos

serviços de atendimento médico. E, longe de serem práticas arcaicas com tendências a

desaparecer  na  medida  em  que  a  terapêutica  médica,  mais  moderna  e  “eficaz”,  foi

ocupando espaço, elas se apresentam como uma alternativa às práticas ditas oficiais de

saúde.  E  assim  se  configuram  como  rotas  de  fuga,  por  meio  das  quais  ocorre  a

“desterritorialização e a reterritorialização” (Deleuze e Guattari, 1995) de práticas e modos

de vida.

Para um número cada vez maior de médicos, tais práticas de cura têm se mostrado

como uma importante aliada: “A cura por intermédio das alternativas populares oferece

diversas vantagens a seus usuários, se comparadas à medicina ocidental moderna, tais

9 De acordo com o conceito botânico, rizoma é a extensão do caule que une sucessivos brotos. O termo e
seus adjetivos passaram a ser usados como instrumentos conceituais por Deleuze e Guattari. Segundo
esses  atores,  é  o  contrário  da  estrutura,  pois  enquanto  esta  se  apresenta  constituída  como  um
“(...)conjunto  de  pontos  e  posições  que  opera  por  correlações  binárias  entre  os  pontos  e  relações
biunívocas  entre  as  posições”  (Deleuze  e  Guattari,  1995,  p.  32),  o  rizoma  procede  por  variação,
conquista, captura, é heterogêneo, um mapa “(...) sempre desmontável, conectável, reversível” (Deleuze
e Guattari, 1995, p. 33).  É uma produção de inconsciente (individual, dual, coletivo, social), e não uma
representação de conteúdos desprovidos de significância e de subjetivação. Fazer um rizoma  é  traçar
estas linhas.



como  proximidade,  afeto,  informalidade,  visões  de  mundo  semelhantes,  linguagem

coloquial e envolvimento da família no tratamento” (Helman, 1994, p. 23). Para Avila-Pires

(2000),  que  as  denomina  de  práticas  alternativas,  elas  seriam,  na  realidade,

complementares ou suplementares aos sistemas oficiais  para  a prevenção ou para o

tratamento de doenças. Isso porque curam com base na visão de mundo de cada pessoa,

ao contrário das práticas oficiais as quais geralmente se baseiam num etnocentrismo que

às vezes eles mesmos (os médicos) não percebem, como afirma Moffatt (1984).

Essa nova postura em relação às práticas populares de cura demonstra que, ao

longo dos anos,  elas  têm se transformado em um “campo”.  O campo das Tradições

Populares  de  Cura  como  comprovam  as  novas  frentes  de  trabalho  dos  estudos

antropológicos  “que  refletem novos  paradigmas analíticos”  (Langdon,  1996,  p.  11),  e,

consequentemente,  têm  ajudado  a  assegurar  o  não  silenciamento  das  tradições

populares de cura que constituem, segundo esses teóricos, uma forma de marcar posição

contra  as  práticas  de  saúde  cartesianas  que  excluem  o  mágico  e  o  simbólico  do

diagnóstico  da  doença  e  da  busca  pela  cura  e,  muitas  vezes,  negam a  validade  do

conhecimento  popular  para  sustentar,  dentre  outras  frentes  capitalistas,  a  lógica

mercadológica dos grandes laboratórios de medicamentos alopáticos.

Trata-se de uma tendência investigativa ou de um “agenciamento” (Deleuze, 1995)

que  se  inicia  mais  significativamente  com  os  trabalhos  de  Castañeda  (1968)  que

questionaram o  olhar  positivista  que o  conhecimento  científico  preconizava até  então

sobre a realidade e as diferentes formas de percebê-la e apreendê-la (Zolla,  1983). A

explicação para esse fenômeno  é  que tanto a Biomedicina,  quanto as práticas  ainda

marginalizadas, operam com os modos de cura de doenças e,  por isso,  são crenças

práticas - crença em atos, inculcada pelos aprendizados primários que, de acordo com

uma  lógica  tipicamente  pascaliana,  tratam  o  corpo  como  um  ‘lembrete’,  como  um

autômato ‘que arrebata o espírito sem que este se aperceba’ e também como um depósito

no qual são conservados os valores mais preciosos (Bourdieu, 2009). Logo, tanto uma

quanto  a  outra  devem ser  entendidas  como  o  resultado  de  agenciamentos  coletivos

(Deleuze e Guattari, 1995) os quais instauram novos fluxos, possibilitam novos afetos, e

asseguram novas territórios que, por sua vez, num fluxo intermitente se desterritorializam

e se reterritorializam. Enquanto as práticas populares de cura resultam “de uma estrutura

estruturante de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas ao

seu  objetivo  sem  supor  a  intenção  consciente  de  fins” (Bourdieu,  2009,  p.  109),  a

Biomedicina tem  sido  o  produto  da  ação  organizada  do  poder  disciplinador  –  as



Sociedades  Médicas,  como  o  Conselho  Federal  de  Medicina,  que,  ao  policiar  a

obediência a algumas regras, normatizam o exercício dessa prática. 

Assim,  sem  reconhecer  e  sem  se  submeter  às  disposições  científicas,

normatizadoras e reguladoras, as práticas populares de cura, resilientemente, operam na

borda  da  estrutura,  na  marginalidade do  sistema.  São  manifestações  objetivadas  de

modos de resistência aos sistemas de poder. E, como rota de fuga, elas adquirem as

características de um rizoma (Deleuze e Guattari, 1995).

3- ESTRATÉGIA RIZOMÁTICA DAS PRÁTICAS POPULARES DE CURA 

O rizoma “não  é  feito  de  unidades,  mas  de  dimensões,  ou  antes  de  direções

movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e

transborda”  (Deleuze  e  Guattari,  1995,  p.  32).  O conceito  faz  parte  de  um construto

teórico cujo principal objetivo é negar os princípios cartesianos de pensar o mundo. Por

isso,  Deleuze  e  Guattari  (1995)  sugerem  que  apreendamos  a  realidade  a  partir  da

perspectiva  rizomática  composta  por  linhas  e  não  por  formas.  As  linhas  indicam  a

possibilidade  de  o  rizoma  poder  fugir,  se  esconder,  se  ressignificar,  sabotar,  cortar

caminho; o que as formas impedem de acontecer.

Daí, podermos entender as práticas populares de cura como um rizoma que, por

não se permitir “formatar”, têm escapado da normatização jurídico-científica imposta pela

ciência. A estratégia foi o uso de inúmeras linhas de fuga criadas a partir do contato com

outras raízes (meditação, cura pela imposição de mãos, xamanismo, pentencostalismo,

fitoterapia,  terapia  de  florais)  que  seguiam  outras  direções.  Assim  como  o  rizoma

deleuziano, essas práticas não são uma forma fechada, e não mantêm ligação definitiva e

têm  um  agenciamento  que  “é  precisamente  este  crescimento  das  dimensões  numa

multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas

conexões” (Deleuze e Guattari, 1995, p. 34). Segundo os autores, “as estruturas quebram

o rizoma, e tentam aprisionar o objeto, mas toda vez que uma multiplicidade se encontra

presa  numa estrutura,  seu  crescimento  é  compensado  por  uma redução  das  leis  de

combinação” (Deleuze e Guattari, 1995, p. 33).

Essa tentativa de aprisionamento do objeto, da qual falam os autores, de acordo

com nossa proposta de análise, pode ser personifica pela Biomedicina que, a partir de um

aparato jurídico científico, tenta aprisionar as práticas de cura, por meio de taxinomias

médicas - as quais se constituem em um poder simbólico como tentativa de jurisprudência

sobre as diferentes formas de doenças e de cura, ou seja, “métodos que permitem o



controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas

forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade” (Foucault, 1977, p. 126).

Da  mesma  forma  que  o  “rizoma”  não  se  deixa  conduzir  ao  uno,  as  práticas

populares de cura parecem ser avessas à unidade, por isso podemos defini-las como

contra  um  fechamento,  contra  regras  pré-estabelecidas;  assim  como  o  pensamento

rizomático se move e se abre, explode em todas as direções, a trajetória das práticas não

oficiais de cura apresentam essa mesma característica. Tudo indica que essas práticas

são como um “riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade

no  meio”  (Deleuze  e  Guattari,  1995,  p.  36).  Antecipando-se  talvez,  de  maneira  mais

eficaz, ao surgimento de novas perspectivas sobre a concepção de doença e de cura.

Assim, à margem da ciência oficial e das leis, portanto na “borda” dos poderes do

estado, mais distantes do controle, as práticas não oficiais de cura tendem a se reproduzir

rizomáticas, silenciosa e constantemente, por meio de diferentes agenciamentos sociais.

Se por um lado essas práticas parecem reproduzir os referenciais da cultura legitimada,

por outro lado, desenvolvem um trabalho cognitivo de agenciamento dos objetos materiais

e imateriais da cultura.

Este  processo  de  consolidação  produziu  novos  agenciamentos,  novos  fluxos,

múltiplas territorialidades e crenças como registrado em Parintins (AM), onde, a partir da

estratégia  de  saber  coexistir  e  se  complementar  com  outras  modalidades  e  outras

potências de cura, essas práticas construíram novos territórios de eficácia.

Considerações finais

Muito  mais  do  que  a  ausência  de  médicos  ou  de  recursos  financeiros  para  a

procura da Biomedicina, as práticas populares de cura estão presentes como uma opção

de cura que não concebe a separação entre corpo e espírito. Essa postura parece indicar

que atualmente já não há uma crença tão peremptória, quanto antes, na ciência como a

única e legítima explicação possível para as questões da vida. 

O caráter de resistência à normatização, manifestado pelas práticas populares de

cura, talvez diga mais à mentalidade, ainda cartesiana do ocidente, do que estejamos

preparados para ouvir.
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