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Buscando compreender as práticas terapêuticas tradicionais associadas às práticas 

alimentares contemporâneas, inseridas no contexto urbano-rural do bairro do Pium na 

cidade de Parnamirim/RN/Brasil, encontramos “uma rua cheia de farmácias” como 

explicita Dona Francisca, ou para alguns, Doutora Raiz. Ela nos indica os caminhos para 

perfazer nossas práticas de autoatenção a partir do conhecimento do ambiente em que 

vivemos. 

Dentre os elementos que compõem a eficácia da prática terapêutica que Francisca 

facilita, podemos ver que a crença é eleita por ela como central, agregada ao poder das 

plantas que compõem as garrafadas, chás e sabonetes produzidos por ela. Nesse estudo 

de caso vemos que ela materializa em produtos artesanais, a análise que faz da 

necessidade de cada pessoa, com o conhecimento passado pela sua mãe e avó da 

utilidade de cada raiz, casca, folha, flor que são encontradas no seu quintal e na rua. 

Assim discutimos como Dona Francisca agrega esse saber transmitido pela oralidade e 

convívio familiar e o saber acessado pelos livros científicos que consulta, e os incorpora a 

seu modo de vida, sendo sua fonte de renda, um modo de sociabilidade e um marcador 

no seu conceito de alimentação saudável, já que consome cotidianamente o que produz. 

Sendo “o alimentar” um conjunto de práticas e processos sociais, desde matéria-prima ao 

produto e suas consequências, situado em tempo, espaço e contexto social buscamos os 

conectores entre a agência dela, a relação com a comunidade e com o ambiente, por 

meio das narrativas, itinerários e práticas culturais que a permeiam. 
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 Esse trabalho visa compreender a associação entre alimentação e saúde a partir 

do uso das práticas terapêuticas populares perpassado pelas práticas alimentares 

contemporâneas modo que dentre os tantos discursos sobre dietas alimentares e 

remédios indicados para determinadas doenças, focalizamos o debate em torno do uso 

de chás, lambedores e garrafadas para equilibrar o organismo, associado a uma 



alimentação voltada para o consumo de vegetais, na qual a ingestão de carne é reduzida 

e a apropriação das ervas da terra é marcante. Analisando assim situações de doença e 

cura, compreendidas como um processo experienciado de significado elaborado por 

episódios culturais e sociais, no qual há uma agência imbricada, que associamos ao 

cotidiano alimentar, momento no qual pode-se reconhecer que o alimento, termo que vem 

do latim e significa nutrir, abarca diversos tipos de transformação, da comida ao remédio. 

E a partir dos estudos dos remédios naturais, percebemos a enorme variedade de plantas 

comestíveis que por vezes não utilizamos por não ter o conhecimento local necessário 

para utilizar esses elementos. 

 Essa pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, logo ainda há muito 

aprender.  Assim começamos buscamos o saber-fazer (Certeau, 1994) das plantas da 

região que habito: o bairro do Pium, hoje um meio urbano, com traços marcantes do rural, 

no município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brasil. Partimos de um estudo com 

Francisca, também conhecida como a mulher dos lambedores, é ela que nos faz ver “uma 

rua cheia de farmácias”. Essa especialista em cura nos indica os caminhos para refletir a 

autoatenção (Langdon, 2014) a partir do conhecimento do ambiente em que vivemos. 

A artesã, produtora de sabonetes naturais, garrafadas, também conhecida como Doutora 

Raiz é reconhecida pelos moradores do Pium como uma pessoa que tem sabedoria sobre 

as plantas, com remédios milagrosos, pois dentre os elementos que compõem a eficácia 

terapêutica (Tavares y Bassi, 2013) que Francisca facilita, podemos ver que a crença é 

eleita por ela como central, ela é católica, afirma diversas vezes o poder de Deus e da fé 

nos processos de cura. 

 Nesse estudo de caso vemos a materialização em produtos artesanais, da análise 

que ela faz da necessidade e corporeidade de cada pessoa, somado ao conhecimento 

passado pela sua mãe e avó da utilidade de cada raiz, casca, folha, flor que são 

encontradas no seu quintal e na rua. De maneira que as garrafadas e chás também se 

inserem na prática alimentar, ao considerarmos enquanto um conjunto de práticas e 

processos sociais, que vão desde a matéria-prima ao produto e suas consequências 

(Menasche, Alvarez e Collaço, 2012) podemos então analisar a prática alimentar e 

terapêutica no mesmo patamar, por meio das narrativas, memórias expostos por ela. 

Outro fator que este trabalho aborda é como Francisca agrega esse saber transmitido 

pela oralidade e convívio familiar e o saber acessado pelos livros científicos que consulta, 

e os incorpora a seu modo de vida, sendo sua fonte de renda, um modo de sociabilidade 

e um marcador no seu conceito de alimentação saudável, já que consome cotidianamente 

o que produz.  



Pensamos que a trajetória biográfica dela pode nos indicar uma sabedoria local, um 

etnosaber, que representa um conhecimento geracional agregado à fatores como o 

catolicismo popular, que se inter-relacionam com o meio ambiente e a comunidade. 

Partimos então na busca da compreensão dessas práticas cotidianas, e como ponto de 

partida temos o Vale do Pium, região que tem uma confluência de rios, o Pitimbu, Pium e 

Pirangi, que recortam os municípios de Parnamirim e Nísia Floresta, mas que o mantêm 

ligados pelo fato da população ter uma própria significação do território do Pium, que 

interliga esses dois municípios e concebe como uma região dividida por Pium “de dentro”, 

“de cima”, a “colônia” e o “centro”. 

Dentre as características desse local temos um bairro litorâneo e antigo, que de acordo 

com Carlos Peixoto (2003), no processo de divisão das sesmarias e ocupação do território 

pelos colonizadores portugueses, foi pela primeira vez datado em cartório em 1738,  

como o único local que prosperou e que se manteve com habitantes, devido à ser uma 

das regiões mais férteis do litoral sul potiguar, o Vale do Pium, que se localiza entre rios e 

tem sua origem em uma lagoa no município de Nísia Floresta. A região no século XIX 

tinha o Engenho Pitimbu e foi cortada pelos trilhos da linha férrea em 1881, que tinham a 

finalidade de levar as mercadorias até os estados mais próximos e com maior importância 

econômica. Durante muito tempo o modo de habitação foi de sítios, voltado para a 

produção agrícola, tanto de subsistência com o plantio de feijão, macaxeira,  jerimum, 

quanto a produção voltada para o comércio exterior de cana-de-açúcar, justificando a 

formação do engenho anteriormente citado.  

Em 1950 começaram os projetos agrícolas nessa região, devido à disponibilidade de 

terras férteis, houve um projeto idealizado pelo Instituto de Nacional de Desenvolvimento 

Agrário que se voltou para a criação da Colônia Agrícola do Vale do Pium, com a 

finalidade de abastecer o mercado consumidor de Natal, havendo a distribuição de 45 

lotes de até 50 hectares para famílias de pequenos produtores para o cultivo de 

hortaliças, frutas e legumes (Peixoto, 2003).  Para tanto o governo federal também 

forneceu o maquinário agrícola e também faziam parte do projeto 10 famílias de 

agricultores japoneses com a intenção de experimentar outras técnicas de manejo e 

cultivo. Nesse momento foi construída uma vila e havia, segundo Carlos Peixoto, 

assistência médica e social aos colonos. O acordo era de que os lotes seriam cedidos por 

20 anos, nesse período não se poderia vender ou arrendar, e o governo continuaria 

dando subsídio, a empreitada é relatada com sucesso, foram produzidas hortaliças, 

frutas, coco e arroz para a capital potiguar. 

No ano de 1972 quando iniciaram a entrega dos títulos de posse, a assistência técnica do 



governo acabou, também houveram problemas na organização entre os participantes do 

projeto e alguns lotes foram vendidos, outros se tornaram para granjas de lazer familiar e 

turismo, e outras hoje continuam sendo hortas de produção orgânica que são referência 

no mercado consumidor local. 

Em 1989 o projeto foi publicado enquanto fracassado, e a região crescia em especulação 

imobiliária, o rio começava a ser assoreado e haver destruição das culturas que haviam à 

margem do rio, também conhecido como paú.  

É válido lembrar que a ocupação desse local por grupos indígenas já havia sido feita 

muito antes da chegada dos colonizadores, e tamanha é a marca dessa presença que a 

denominação da região deriva do tronco linguístico tupi-guarani, logo foi uma região 

ocupada pelos indígenas que resistiram no local apesar dos processos de colonização 

que houveram aqui desde as sesmarias, de modo que diversos traços dessa cultura tupi-

guarani, africana que tem sistemas de práticas e crenças próprios que se fundiu com o 

modo português de produção, são percebidos aqui. O trabalho na terra por pequenos 

produtores familiares é uma prática que marca as margens do rio até hoje, o trabalho no 

paú é voltado para a produção de espécies comestíveis comuns, revelados por Francisca, 

como a bananeira, batateira, cana.  

 De modo em termos geográficos o bairro não tem grandes extensões, devido à 

característica rural ainda permanecem sítios, contudo o processo de urbanização dos 

anos 1970 que houve de maneira generalizada no Brasil marca um momento de migração 

para esse espaço que já tinha seus habitantes nativos, que abrigava andarilhos, 

pescadores, agricultores. Sendo uma característica da época a venda dos terrenos em 

valores muito acessíveis, e mesmo a troca por animais e utensílios. 

Na década de 1980, Francisca que tinha saído do município de Bento Fernandes 

localizado na baixa verde do estado, região com extensa prática agrícola de roças 

familiares e latifúndios, comprou um terreno e aos poucos construiu sua casa, a primeira 

da rua que até hoje mora, muito próximo ao rio já citado. 

 Hoje o centro do Pium está em sua maioria urbanizado, a população estimada para esse 

bairro em 2000, pelo Setor de Cadastramento Imobiliário da Secretaria de Finanças da 

Prefeitura de Parnamirim foi de 1.566 habitantes e 348 prédios, demonstrando que é um 

bairro de pequeno porte. Pensando a infraestrutura sanitária, esta é precária, sem rede de 

esgoto eficiente, pouco sistema de água encanada, os agentes de saúde não abarcam 

toda área do bairro, e as epidemias de dengue e outras doenças que ocorrem no verão, 

por exemplo, são recorrentes devido a essa falta de infraestrutura na região. 

No que concerne a rede de abastecimento alimentar, existem três mercados principais e 



pequenos comércios, que em geral fecham todos às oito horas da noite. É rota para um 

dos principais pontos turísticos do estado, o cajueiro de Pirangi. E tendo como local de 

referência a Feirinha de Frutas do Pium que há mais de trinta anos existe em frente a 

igreja católica do local, estando por assim dizer no coração do Pium. E sendo também um 

importante ponto de encontro.  

E seguindo ladeira abaixo em direção ao rio Pium, está localizada a rua das acácias, é lá 

que Francisca nos indica os caminhos e diz que podemos encontrar “uma farmácia em 

cada esquina”, mas só com o aparato desse conhecimento, saber local que ela exprime. 



De modo que sua análise abarca também a prática alimentar daquele que à procura. Com 

a colaboração de Collaço (2012) podemos inferir que “o alimentar” é um conjunto de 

práticas e processos sociais que abarcam desde a matéria-prima ao produto e suas 

consequências, havendo assim a necessidade de situá-lo em tempo, espaço, contexto 

social. De maneira que Canesqui (2005) mostra que a categoria “comida” apresenta 

variadas dimensões no cotidiano brasileiro, estas variam em gênero, idade, classe, local, 

horários, ocasiões etc. Assim o que se discute aqui é como a prática alimentar pode se 

relacionar com a ética do uso, agregada ao acesso, às preferências gustativas, à marca 

da identidade e à relação com o corpo, tornando algumas comidas “evitáveis” e outras 

preferidas, sendo esse um fluxo de mudança que possibilita conhecer modos de vida 

particulares a partir desse cotidiano alimentar. Pois o sistema alimentar pode ser vista 

como uma réplica relevante das ideias, valores, símbolos e experiências de um povo, um 

sistema de comunicação cultural que revela o interesse comum pela segurança alimentar 

e sobrevivência coletiva (Carrasco citado em Khare, 1988). É por esse sistema de 

comunicação cultural que a comida representa que abordamos ela como um recorte para 

a análise da prática terapêutica aqui exposta, focando em como a produtora, Francisca, 

se utiliza das plantas comestíveis para fins medicinais, e usa as diversas espécies 

vegetais consideradas “mato”, isso é planta sem valor, para facilitar a cura de diversas 

doenças, elucidando sempre 

que o que faz a diferença e 

vai colaborar é a fé. Na 

figura abaixo tem uma 

variedade de espécies que 

são simultaneamente 

comestíveis e medicinais, 

como berinjela, hortelã da 

folha miúda e grossa, capim 

santo e banananeira. As 

plantas que tem em seu quintal ela faz mudas e dá para quem pede, cultiva mais de trinta 

espécies em sua unidade doméstica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                

 

                                                                     Figura 1. Acervo Pessoal. 24/08/2015 

 

Compreendido o campo ao qual nos referimos iremos agora para a compreensão de tais 

práticas. Das colaborações de Michel de Certeau com o livro “A invenção do cotidiano” 

(1994) podemos partir do ponto que aborda as teorias da arte de fazer, na qual as 

práticas cotidianas são vistas como procedimentos, esquemas de operações e 

manipulações técnicas, que se relacionam com a noção de habitus com Bourdieu 

(Bourdieu citado en Woortmann, 2013) que é visto como um saber social incorporado, 

mas de “mão-dupla” que ao mesmo tempo em a pessoa internaliza as normas sociais, o 

sujeito é também capaz de influenciar o meio social e criar novas demandas alimentares e 

estéticas (Woortmann, 2013). 

Podemos cruzar esse apontamento de Certeau também com “A produção da crença: 

contribuição para uma economia dos bens simbólicos” (Bourdieu, 2004) no qual Bourdieu 

vai inter-relacionar com a perspectiva de uma pesquisa voltada para novos sujeitos de 

investigação e da consagração dos bens culturais. Expondo que: 

“O princípio da eficácia de todos os atos de consagração não é 

outro senão o próprio campo, lugar da energia social acumulada, 

reproduzido com a ajuda dos agentes e instituições através das lutas 

pelas quais eles tentam apropriar-se dela, empenhando o que haviam 

adquirido de tal energia nas lutas anteriores.” (Bourdieu, 2004 : 25) 

Utilizaremos para sustentar essa discussão categorias analíticas baseadas em Bourdieu 

como:  produtos, respeito, autoridade, percepção de sua marca, confiança, agentes que 

constituem relações, comerciantes de arte. 

Seguindo essas pistas vou elucidar o campo ao qual me refiro seguindo tais pormenores. 

Os produtos aos quais nos referimos são os sabonetes artesanais, as garrafadas, chás e 

alimentos indicados para determinados fins terapêuticos, entrelaçando um misto de 

respeito e autoridade pelo conhecimento e pela artesã, que percebe sua marca a das 

ervas que curam, de um conhecimento, saber-fazer (Certeau, 1994) que estabelece uma 

relação de confiança com a clientela, ou melhor com os  agentes que constituem as 



relações aqui abordadas. Sendo ela produtora e comerciante de sua arte estabelece 

interações e se encontra em situações de troca de conhecimento e afirmações da sua 

arte e da fé que é necessária para a eficácia terapêutica (Tavares, 2012) que trazemos 

aqui. 

Com base nos Retratos de Assentamentos percebemos que o que se trata aqui é de uma 

produção material e imaterial do campo que estão preocupadas com a saúde coletiva, 

sustentabilidade e com a comercialização “Assim, práticas ecos-agrícolas tradicionais de 

diferentes partes do país; receitas, ervas e chás captados diretamente da cozinha 

tradicional; e manifestações artesanais as mais variadas nos chegam de diferentes rurais, 

sendo o aspecto feminino a grande estrela dessas abordagens.” (Retratos de 

Assentamentos,1994). Sendo o exemplo que trazemos aqui uma juntão dessas práticas 

que quebram essa dualidade homem/ambiente, inclusive por que o ator aqui é atriz, 

sendo o papel da mulher central no desenvolvimento dessa etnografia da prática, que 

demarca a arte e a sociabilidade na análise do modo de vida dela, desmitificado o papel 

da erveira tradicional, demonstrando a agência de projetos nas diversas situações que 

relata. 

 

 Com essa análise das práticas cotidianas podemos relacionar a concepção que se tem 

de alimentação na sociedade contemporânea permite conceber, perceber os diversos 

vieses e categorias analíticas imbricadas nas práticas e transmissão de saberes. O saber-

fazer não é hoje uma necessidade imbricada no hábito, ato de consumir um alimento. O 

distanciamento entre a produção e o consumo foi facilitada pela ascensão dos 

mecanismos industriais de processamento alimentício (chamado pelo marketing de 

beneficiamento) gerando diferentes sistemas alimentares que ainda assim não dominam 

na totalidade as práticas e costumes usuais. Assim pensar o saber-fazer é refletir sobre a 

aplicação de um conhecimento numa área/dimensão  do corpo concernente a saúde e 

consequentemente da vida social. A alimentação de um eixo transversal passa a ser 

norteador, partindo da perspectiva de que o que consumimos, produzimos, ingerimos e 

transformamos pode inferir sobre os nossos saberes muitos mais do que supomos a 

priori. 

 

 No caminho trilhado por Andréia Loyola (1984) em Médicos e Curandeiros 

pensamos as relações que existem entre a medicina popular - enquanto um conjunto de 

técnicas de tratamento por especialistas não reconhecidos pela medicina oficial - e a 

alimentação, ao invés da religião, como Loyola fez.  De modo a situar a prática da 



medicina popular para além das áreas isoladas, rurais e do passado, mas localizá-la no 

presente, em meio urbano, e em interação com os efeitos da oferta variada e cara de 

alimentos. A medicina popular é praticada amplamente na contemporaneidade, como uma 

alternativa a uma medicina considerada única e legítima, contudo a mesma existe sem a 

mesma divulgação da medicina oficial. 

 Assim o desenvolvimento dessa pesquisa se dá com foco em estudo de caso pelo 

método de pesquisa antropológico que inclui observação participante, entrevistas 

informais. A primeira etapa da pesquisa foi compreender o fator que a levou Francisca a 

produzir esses elementos artesanais, a segunda de compreender que saber é geracional 

e qual é adquirido, e ao fim como esse saber como aplica no cotidiano dela e de quem 

está em volta. 

Nessa primeira etapa percebemos que esse saber-fazer, isso é o conhecimento posto em 

prática no cotidiano, aconteceu a priori pela necessidade de sobrevivência e da 

manutenção da saúde coletiva da família. Desde criança a mãe e avó, respectivamente, 

Dulce e Maria Anunciada, também conhecida como Mãe Ciada, de Francisca já utilizavam 

esses recursos por não ter acesso às tecnologias da medicina oficial, e o modo de 

aprendizado foi pela observação e empírico, pois ao longo do seu crescimento e das 

doenças que apareceram a mãe foi preparando os remédios do mato para que ela se 

curasse, assim como associando o uso de remédios aos banhos de rio para curar 

doenças pulmonares, por exemplo. E no decorrer de sua juventude relata que as pessoas 

nunca se preocuparam pois sempre havia os remédios naturais por perto. Um caráter 

interessante da transmissão desses conhecimentos são os segredos que até hoje não 

foram desvendados, como ela costuma relatar sobre a “flor de toco” que a mãe foi buscar 

no mato, fez um chá, e nunca disse onde se encontrava ou do que se tratava. Mostrando 

assim que nem tudo foi repassado nesse saber geracional, mas que o aprendizado é 

constante. 

“Cristina: 

- Sua mãe ainda está viva? 

 Francisca:  

- Tá não, morreu faz 3 anos. Só precisa ter o conhecimento da planta pra acreditar. As 

vezes eu rio com meus filhos aqui, com meus netos, minha mãe saía pro mato e dizia 

assim “Eu vou buscar ali um chá pra vocês tomarem” aí quando chegava, ainda me 

lembro “Mãe, mulher, que chá é esse?” “É fulô de toco, menino”  “Danado já viu todo dar 

flor, mãe?” “Vocês não sabem mas se você ir no mato você encontra” Eu não sei que 

planta era que ela fazia pra gente. Eu nunca vi toco dar flor.” 



 

Elucidando também que conhecimento é esse que precisamos ter para reconhecer, algo 

empírico. 

Existem marcos na produção das garrafadas e lambedores, um dos mais importante é 

quando seu filho, Rodrigo, com sete meses de idade teve pneumonia e passou mais de 

um mês internado em Natal e não se curava da doença, já era fim de ano, e ela resolveu 

tirá-lo do hospital mesmo sem ter alta para cuidá-lo em casa, nesse momento ela 

encontrou com uma senhora em Goianinha, que lhe ensinou como ela curaria seu filho, e 

ela assim o fez, seguiu a receita dessa pessoa e conseguiu que a criança se curasse. 

Vemos assim como outras pessoas que têm o conhecimento colaboram na construção 

desse saber, e também como os fatores pessoais estimulam a prática. 

 

“Francisca:  

- E uma mulher de Goianinha me falou “Quer ver seu filho ficar bom? Faça um lambedor 

da tamarina ou então de beterraba com cenoura, tudo que ele consuma seja com 

beterraba e cenoura” E eu comecei, eu cheguei aqui comecei a fazer esses remédio 

tudinho, dei três viagens ao hospital que era um final de ano. Os médicos tudo de 

recesso, nunca me encontrei com um médico que tava assumindo o médico dele, era o 

especialista em pulmão. E eu disse “Deus será o maior, por que eu não vou mais não. 

Deus me mostre, me diga como eu vou curar esse menino” até de ir lá três vezes uma 

quintura poderia até piorar.” 

 

 Podemos perceber o embricamento entre a prática médica e o cuidado cotidiano 

com o que consome, com as ervas, como uma vivência que não exclui a existência nem 

de uma, nem da outra, pois como já havia a prática terapêutica caseira, com as ervas da 

terra, alimentação específica, banhos e outras técnicas de cura com plantas, no momento 

em que houve uma intervenção da medicina oficial numa criança com menos de um ano, 

no qual não teve melhora dentro do método médico oficial, recorreu e aprendeu modos 

tradicionais de cura pelo uso de plantas, uma ingestão terapêutica ao pensar o consumo 

no dia-a-dia.  

 Chegamos então no ponto em que o estudo do corpo e da corporeidade afeta as 

análises antropológicas, associando as memórias gustativas, às relações de 

comensalidade e às terapias utilizadas, e à uma série de outros fatores do habitus que 

estão a ser percebidos. 

Assim o estudo desse saber-fazer é também feito pelas memórias que revelam a 



dimensão geracional do conhecimento do qual ela se utiliza. 

De maneira que um eixo que liga os panoramas aqui abordados é o ato de consumir, 
como um elemento-chave entre as ervas medicinais e os alimentos do cotidiano. Como foi 

dito pela mulher de Goianinha “tudo que ele consuma seja com beterraba e cenoura”, 

lembrando o valor dos alimentos que colocamos à mesa, que cura doenças e 

desequilíbrios, e também entendendo o consumo dos remédios pois o lambedor de 

tamarina se encontra nessa categoria. 

Outro eixo a se levar em consideração é o do ato de produzir, que é percebido aqui pela 

agência de Francisca, no que concerne a produzir esses elementos terapêuticos desde 

jovem, sem necessariamente ter um capital financeiro em volta, envolto pelo capital social 

e ligado principalmente à necessidade de saúde coletiva e individual, que é facilitada por 

essas práticas. 

A foto abaixo se localiza no quintal da casa dela. O terreno que habita é repleto de plantas 

comestíveis e medicinais, nesse momento ela falava sobre as utidades da amora, planta 

mais ao fundo. Do lado direito uma bananeira, atrás dela coqueiro, e no plano baixo, com 

flores brancas, 

camomila. Ela 

então é uma 

produtora tanto 

dos elementos 

artesanais como 

também de 

diversas 

variedades 

frutíferas, 

rasteiras e afins. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                     Figura 2: Acervo pessoal. Dia 24/08/2015 



 

 Então pensar o campo, no qual esse o estudo de caso por ser visto também como 

agência de projetos, a partir de Sherry Ortner (2006), no que concerne à realidade 

feminina, colocada não no sentido da vitimização, nem do sofrimento, mas que sim no 

fato de que teve problemas de saúde, dificuldades financeiras, como: a bursite 

“inflamação da bursa, pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações e 

funciona como amortecedor entre ossos, tendões e tecidos musculares. A bursite ocorre 

principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos.” (retirado do site: 

drauziovarella.com.br/letras/b/bursite/) causada geralmente por esforços repetitivos. Dado 

seu histórico trabalhista podemos inferir que o labor no roçado, na colheita de algodão 

desde 9 anos de idade, e posterior trabalho doméstico e como camareira na rede 

hoteleira possibilitou esse tipo de lesão por esforço repetitivo, devido à falta de 

preparação corporal para executá-lo, como um alongamento ou aquecimento. Ajudando a 

pensar como poderia colaborar, o que hoje é chamado de “terapias complementares e 

integrativas” ou simplesmente, “alternativas”, para a saúde coletiva do trabalhador e da 

população em geral, lembrando que os serviços domésticos também causam sequelas. 

Podemos pensar então a inserção dessas terapias no Programa de Saúde da Família, 

nas escolas, na formação dos profissionais de saúde e afins, além de necessitar de 

orientações nos locais de trabalho devido ao esforço corporal exigido. Pois quando não há 

nenhuma orientação quanto às técnicas corporais que são difundidas hoje para os 

trabalhos desenvolvidos há grandes chances de haver lesões posteriores. 

 Como ela desenvolveu a bursite e não pôde mais trabalhar no que fazia recorreu 

às ervas que curam, tomando coité durante um ano, vagem que segundo ela faz um 

remédio de sabor muito ruim, remetendo a uma memória gustativa associada ao itinerário 

terapêutico da artesã. 

Culminamos então no fato de haver uma medicina popular sendo aplicada nessa 

situação, de o que que esta, pode ser vista como uma prática cultural para a “conquista 

da saúde da coletividade (…) representada principalmente no meio rural e especialmente 

no Nordeste brasileiro pelas rezadeiras, comadres, curandeiras e pessoas de boa fé.” 

(Araújo, 2003). E essa prática está ligada pois à religiosidade e ao conhecimento profundo 

da flora local, sendo exercida com finalidades preventivas e de acordo com as 

especificações terapêuticas, sendo essa medicina do mato (grifo meu) também conhecida 

por fitoterapia. 

E no aparecimento do discurso dessa terapia aqui no Brasil, têm-se como referência o 

Chernoviz um dicionário de medicina popular de 1862 que descreve com uma linguagem 



mais acessível os sinais, causas e tratamentos das doenças, tanto de acidentes graves, 

quanto de mordidas de cobra, convulsões em crianças, conselhos para conservar a saúde 

e ainda a preparação de remédio caseiros (idem, 2003), logo a utilização das plantas e a 

informação de quais são proscritas ao uso, pensando numa aplicação cotidiana. O autor 

Luiz Napoleão Chernoviz é um médico francês que produz esse documento baseado no 

valor medicinal da flora brasileira, partindo dos conceitos de Hipócrates da medicina 

tradicional do velho mundo. O fato é que a medicina do povo tem forte influência indígena, 

e desse grupo étnico herdamos o conhecimento das propriedades farmacológicas dos 

elementos encontrados nas garrafadas, chás aqui citados. 

 

“No litoral do Rio Grande do Norte, os janduís. No interior, a 

raça dos cariris, índios de pele clara, acaboclados de cabelos duros. 

Conhecedores da flora medicinal, sabiam o segredo das plantas, 

raízes e folhas sob a forma de chás, infusões, defumadores e 

cocções, aplicados num ritual que favorecia a cura.” (Araújo, 2003) 

  

 É necessário pontuar que o processo de dizimação dos povos tradicionais 

concomitante a uma tentativa de aculturação por meio da imposição de uma lógica 

ocidental faz com que seja negado esse conhecimento, e se torne como expõe Michel de 

Certeau um saber não-sabido, em meio aos diversos modos de saber-fazer que podem se 

desenvolver as práticas aqui mencionadas. 

Outra coletânea que tem repercussão é a Triaga Basilica publicada pelo Colégio da Bahia 

contendo receitas das garrafadas que persistem na tradição popular. 

 Mas a principal marca da transmissão desse saber é pela oralidade e pelo convívio. 

Ao estudar essas práticas medicinais adentramos no estudo do que foi chamado de 

medicina de folk por Alceu Maynard Araújo, esse autor pesquisou em 1951 “Alguns ritos 

mágicos”, em que foi publicado aproximadamente 1.300 ritos que se organizavam em três 

tópicos: abusões, feitiçaria e medicina popular. Este último tópico devido ao interesse dos 

pesquisadores se subdividiu em: medicina caipira, medicina preventiva, pingaterapia, 

benzeduras e simpatias. Há também um outro modo de pensar a “terapêutica folclórica” 

que é dividir entre uma cirúrgica no que concerne a incisões, cauterizações e a outra 

médica que consiste em agentes físicos como o frio ou calor, químicos como os 

farmacêuticos, orgânicos, os biológicos para secreções e excreções, os psíquicos  o que 

seria a sugestão, e os mágicos por meio das rezas. Mas essa divisão publicada em 1958 

pelo Instituto Nacional de Filología y Folklore, em Buenos Aires (citado en Araújo, 2004) 



não foi utilizada por Alceu nesse trabalho que estudamos, mas sim a concepção de três 

estágios: mágico, religioso e empírico (Araújo, 2004). Que remontam a fase pré-científica 

da medicina e que se liga à ciência de Hipócrates.  

 De modo que o título da pesquisa aqui abordada é medicina rústica, esse adjetivo 

remete ao latim, que significa “próprio do campo”, logo seria um modo de se referir às 

práticas localizando-as espacialmente: “próprio de um país eminentemente rural como é o 

nosso Brasil” (Araújo, 2004). Nesse momento o autor elucidou os motivos pelos quais 

utilizou esse termo, este foi o predileto em meio ao termo medicina cabocla, medicina 

sertaneja que se contrapõe a noção de medicina científica 

 E não ligando a uma raiz étnica como seria se chamássemos Medicina Cabocla, 

que remete a uma mistura do indígena com o branco e por vezes com o negro, dado o 

fato dos  distintos significados dados ao termo caboclo. Essa ponderação é importante 

pois poderíamos afirmar esse termo caso houvesse uma auto-identificação do grupo ou 

do indivíduo enquanto caboclo, contudo, devido ao mesmo processo de colonialidade e 

tentativa dizimação da identidade indígena ou dos povos tradicionais, a interlocutora não 

de identifica com essa matriz étnica, impossibilitando colocarmos nesses termos, apesar 

de ficar evidente nos traços anatômicos e culturais essa raiz. 

 

 Então, a escolha do termo medicina popular sugere a marca da prática, um saber-

fazer, um conhecimento que emerge de um papel social que desenvolve estratégias de 

sobrevivência e  estratégias domésticas de consumo (Aguirre, 1997) voltadas para os 

cuidados cotidianos com a família e vizinhança, animais e plantas, que assim se utiliza do 

que Maynard chamou de medicina empírica: “é a que se utiliza das ervas, das comidas 

especiais, das massagens, dos banhos, dos excretos, com o fito de restabelecer a 

saúde.” (idem, 2004. P.134) 

E têm-se essa empiria pela necessidade de facilitar a saúde coletiva, que muitas vezes se 

encontra distante dos leitos da medicina oficial, principalmente pela falta de acesso, pela 

distância, situação financeira, e que não deixa de ser, pela escolaridade, pois ainda no 

Sistema Único de Saúde (SUS) que mesmo possibilitando as consultas médicas, elas 

ainda acontecem de maneira precária, o acesso é restrito pela falta de informação e pela 

“boa vontade” de alguns agentes de saúde, como os médicos.  

Logo tratamos aqui de uma prática terapêutica e alimentar que buscamos delinear, em 

entrevista na cozinha de sua casa, no dia 18 de setembro de 2015, eu e Francisca 

começamos a conversa: 

“Cristina: 



- A dúvida que eu tenho é tipo assim, o que a senhora conseguiu aprender com sua mãe. 

Que é que ela lhe passou, entendeu? Se ela fazia as coisas sozinha do jeito que a 

senhora faz? 

Francisca: 

- Não, assim, isso aí já vem da minha avó. A minha mãe já trouxe isso pra gente, já 

passou por a gente, já criou nessa sabedoria. De plantas, de remédios, se você tava 

doente, corria ali no mato procurava uma planta. Que foi? Isso assim é bom pra isso, isso 

e isso. E ela corria atrás daqueles remédios, daquelas ervas. E a gente não tinha 
farmácia por perto, não tinha médico e a gente se cuidou dessas coisa de planta. 

Pra você ver, ela teve onze filhos, só teve um na maternidade, que ficou enlaçado não 

nasceu. Tudo era em casa, a parteira vinha, acompanhava, e a gente foi criando naquela 

coisa, e criando aquela vida de coisas natural. Então eu gravei! 

Cristina: 

- Então, quando ela ia no mato a senhora ia com ela? 

Francisca: 

- Então eu gravei as plantas, isso daqui é chá disso assim assim assim, que é bom pra 

isso e isso. Aí eu fui gravando as plantas, aí depois que a gente cresceu que foi se 

acostumando, a coisa era difícil na mesma coisa, que tudo de remédio, eu não tinha 

remédio, não tinha dinheiro pra comprar, apelava pro chá, pras plantas, hortelã, mastruz 

com leite, essas coisas, tamarina. 

Cristina: 

- Matruz com leite de força é? 

Francisca: 

- Não, mastruz com leite protege os brônquios, o pulmão e você tá com gripe muito forte, 

cansada, pegada, colada no intestino, com começo de pneumonia você vai fazer mastruz 

com leite, a criança toma ou o adulto, ele já vai largado. O remédio e tomar um banho 

logo cedo, nós fomo criado assim, no interior, tomar remédio pra gripe, vamo tomar banho 

logo cedo, todo mundo ia pro rio, tomava o remédio e tomava banho no rio logo cedo.” 0 – 

1:51 

 

 Esse relato mostra esse conjunto de relações que estabelecem essa medicina 

popular empírica natural que estamos trabalhando aqui, uma sabedoria que passa pelas 

gerações, que tem a presença da mulher como eixo central da transmissão desse saber, 

que habita esse meio rural, integralmente natural, e que se mantém longe da medicina 

oficial por fatores socioeconômicos e que ainda associa o uso do preparado de ervas 



medicinais chamadas por ela de remédio aos banhos de rio para curar doenças do 

pulmão, lembrando a ideia de medicina empírica abordada aqui.  

É interessante perceber que a necessidade dessa prática ultrapassa as relações que 

citamos, a localização no meio rural, pois encontramos garrafadas nas feiras em meios 

urbanos das grandes e pequenas cidades; a utilização delas se dá nas mais diversas 

classes sociais, sendo interessante frisar que um mercado que compete com esse é o das 

farmácias de manipulação que utilizam quase os mesmos elementos, mas atendem em 

geral um público da classes alta. Ainda por mais que esse saber seja geracional cada vez 

mais as pesquisas científicas se interessam pelas fórmulas, como também curiosos e 

doentes procuram aprender as receitas tanto na internet quanto com os próprios 

produtores, que dizem toda a variedade das ervas que exite ali, e que utilizam um método 

simples para a produção das receitas. 

 Por último o banho de rio, fator tão difícil de ser cotidiano hoje, pois se quiser sair 

de casa e ir ao rio provavelmente precisará tem que pegar uma estrada para uma 

correnteza um tanto poluída. Contudo o costume do banho para curar doenças não foi 

esquecido, tanto de chuveiro frio ao acordar ou para febre, quanto o banho de ervas que 

colabora com doenças pulmonares etc. 

Chegamos então no ponto em que nos percebemos imersos na fitoterapia, termo grego 

que significa “terapia pelas plantas”, uma das práticas terapêuticas mais antigas da 

humanidade. Segundo o Programa de Plantas Medicinais e Terapias Não-convencionais 

da Universidade Federal de Juiz de Fora:  

“Ela remonta há cerca de 8.500 a.c. e apresenta origens tanto 

no conhecimento popular (etnobotânica) como na experiência 

científica (etnofarmacologia). As plantas contêm princípios ativos 

capazes de curar diversas doenças e foi  a partir do reconhecimento 

destas propriedades terapêuticas que se deu o surgimento da 

medicina alopática moderna.” Programa de Plantas Medicinais e 

Terapias Não-Convencionais (2010) 

 

 A fitoterapia é amplamente utilizada, se apropriando de todas as partes das 

plantas, das raízes às flores, passando pelo caule, casca, folhas, sementes e resinas 

(Araújo, 2003). Mas tanto na medicina mágica, na religiosa como na empírica, as plantas 

não curam apenas por causa de suas qualidades terapêuticas, mas principalmente pelas 

suas ““virtudes” e, para que não as percam, necessário se faz submetê-las, quando no 

preparo dos remédios, a certos rituais.” (Araújo, 2004). Que nesse caso é explicitado pela 



necessidade da crença para surtir efeito.  

 

 Há um fator relevante no caso de Francisca que é o fato dela não se limitar a 

oralidade, apesar de muito do que sabe ter sido passado pela família e conhecidos, desde 

2011 utiliza livros científicos como fonte de pesquisa e de conhecimento para aplicar da 

melhor maneira nos casos que se apresentam para ela.  Nessa análise das relações entre 

saberes e crenças, vemos um cenário complexo que se apresenta, pois a relação com o 

saber geracional é tão forte que chega a esse ponto: 

“Francisca: Desde a minha avó ela dizia, vocês querem viver muito? Vocês tomem óleo, 

minha avó morreu com 102 anos, ela dizia que os ossos nunca ia ficar ressecado, as 

juntas da gente precisa oleosidade, era a minha avó dizia isso pra mim. Óleo de carrapato 

que a carrapateira hoje é a mamona. 

Cristina: 

- A senhora sabe fazer óleo da mamona? 

Francisca: 
- Eu nunca fiz não, mas se eu for fazer eu faço. Óleo de coco, de tijuaçu, óleo de 

camelão, tudo isso é remédio e a gente nem acredita, galinha caipira.” 
 
 Revelando um conhecimento muito sagaz, antigo e renegado, cheio de elementos 

que facilitam a saúde, e que se encontram tão arraigados na memória dela que 

evidenciam essa possibilidade de ser um saber sabido, embora nunca tenha sido feito. De 

tão incrustado na memória, ela é assertiva ao dizer que tem condições de produzir algo 

que nunca se deteve a fazer, mas que faz. 

Outro fator interessante é a relação com as farmácias de manipulação, que como mostra 

Loyola: 

“Os erveiros, como os farmacêuticos de ervas industrializadas, 

além de venderem seus produtos, dão consultas, fazem 

diagnósticos e prescrevem tratamentos; entretanto diferentemente 

daqueles, comercializam produtos geralmente colhidos e preparados 

por eles próprios, como folhas, raízes, “garrafadas” de ervas de 

raízes em infusão, “pó tratado”, isto é, raízes tratadas e combinadas, 

donde o nome “raizeiro”, pelo qual são também conhecidos. Seu 

local de trabalho, sua linguagem e grau de instrução denotam desde 

loco sua inclusão entre as frações mais baixas das classes 

populares” (Loyola, 1984: 40-41) 



 

 Havendo uma notável proximidade no que concerne aos elementos utilizados para 

os produtos, distinguindo na técnica que se utiliza, podendo ser visto como saberes que 

se auxiliam, pois as farmácias de manipulação permitem um respaldo científico para o 

que ela pontua como erveiros produzem, ao mesmo tempo em que estes dão o respaldo 

simbólico, tradicional para os produtos industrializados e manipulados. Logo chegamos 

nesse ponto da interlocução: 

 

“- Olhe o ipê roxo, o angico, a quixabeira são ervas que ele rompe problema de próstata, 

de útero, ovário, aí ele rompe. Aí o de miomas eu aprovei na farmácia de manipulação, 

acredita? 

- A senhora deu a fórmula pra eles? 

- Não, eu fui procurar como eu conseguia o remédio pra uma colega que tava com um tal 

de publis, é uma dor que ele sente na parte genital. E eu fiz duas garrafadas pra ele e não 

conseguia, ele dizia “Dona Francisca, tô do mesmo jeito”. Um colega do meu filho, muito 

legal ele. Aí eu fui na farmácia de manipulação, aí o rapaz disse “Olhe, mande ele vir aqui, 

por que a gente trabalha...” Eu disse a ele “Eu faço garrafada” aí ele disse “Olhe a gente 

trabalha com chi amarelo, que é uma casca de planta, o barbatimão que é outra casca de 

planta, e o unha de gato”. Essas três ervas ele faz a cápsula pra cisto e miomas. E eu 

trabalho com essa cápsula pra cisto e miomas só que eu faço a garrafada. Eu quero ver 

essas garrafadas que eu faço alguém chegar e dizer “Menina, eu tomei sua garrafada 

mas não serviu de nada” 

 

 De modo que percebemos tanto uma busca para melhorar o produto, para que o 

mesmo tenha a eficácia desejada, quanto pela legitimação dos elementos utilizados para 

esses fins terapêuticos, havendo um diálogo com os clientes, que comunicam quando não 

faz o efeito esperado, possibilitando refazê-los e melhorá-los, sendo afirmado por ela 

então que os produtos que ela faz e comercializa têm garantia. 

E a partir daqui podemos fechar  com a reflexão sobre como uma identidade camponesa, 

advinda do reconhecimento dela com o trabalho na terra, possibilita uma atividade 

produtiva voltada paras práticas terapêuticas com elementos in natura, que manipulados 

artesanalmente facilitam uma eficácia terapêutica por meio da crença, colocada por 

Francisca como fé, o acreditar que aquilo vai acontecer, imerso também no conhecimento 

das ervas da terra  que se você tem por perto mas não as reconhece não é possível fazer 

a transformação necessária para efetuar a cura. Um fator relevante na percepção do 



itinerário terapêutico de Francisca é que a autoatenção que ela teve consigo e a ligação 

com as plantas fez com que ela dialogasse com médicos, feito os exames mais variados 

para entender o que tinha, e concomitante a isso foi manipulando os remédios naturais. E 

que hoje pelos processos advindos de sua experiência possa fazer da produção de 

sabonetes e garrafadas artesanais sua fonte de renda e prática terapêutica oficial no seu 

cotidiano, e dos que estão ao redor dela, filhos, netos, vizinhos e conhecidos, que a 

procuram pelo reconhecimento dessa sabedoria popular, que ela facilita a quem tiver 

interesse, pois quando não está com tempo para fazer as garrafadas ou lambedores para 

alguém, ensina o modo de fazer para que quem queira possa se curar com as plantas. 

Como a pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento aqui foram abordados alguns 

dos aspectos do que perpassam essas diversas práticas, podendo perceber os 

agenciamentos que envolvem essa realidade e o fenômeno social do uso de remédios 

naturais e terapias alternativas e tradicionais de cura, sendo uma eficácia terapêutica 

imersa no cenário das classes trabalhadoras do meio urbano e rural, de pessoas que por 

mais que tenham acesso hoje à medicina oficial recorrem à esses métodos por 

acreditarem na capacidade de cura que têm os remédios naturais, associados à 

manipulação pela experiência da sabedoria popular e empírica. 
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