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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar os povoados de Bom Jardim e Mundês. 

Os dois povoados localizam-se no entorno do Parque Nacional da Serra de Itabaiana/SE. O 

estudo foi motivado pelo interesse de investigar o processo de (dês/re) caracterização sócio-

cultural entre jovens dos saberes tradicionais em relação ao uso de plantas medicinais para o 

tratamento de mal estares corriqueiros do cotidiano. A principal variável em análise é a 

intervenção dos agentes de saúde nos povoados, que através da medicina ocidental podem 

contribuir para redução da mortalidade infantil e prevenção à saúde dos moradores desses 

povoados, mas, ao mesmo tempo, provocar a perda do saber tradicional nas novas gerações em 

relação ao conhecimento dos usos de plantas medicinais. A metodologia prevê a identificação de 

“guardiães da natureza”, (Giddens) destes povoados por meio da técnica “snowball” (bola de 

neve).  A rede de informantes terá como limite o princípio do ponto de saturação. O primeiro 

passo da pesquisa foi dado no sentido do levantamento de dados secundários na Secretaria 

Municipal de Saúde de Itabaiana/SE, para a elaboração de um roteiro de entrevistas a ser 

desenvolvido com os agentes de saúde. Com base em pesquisa bibliográfica (Ennes, 2008), 

verificou-se que a maioria dos moradores dos povoados, em caso de enfermidades, procura 

postos de saúde e hospitais e que quase não há mais quem procure benzedeiras e formas 

tradicionais de cura. Esse dado foi confrontado pelo trabalho de campo que identificou três 

guardiães em Bom Jardim e dez guardiães em Mundês, onde todos relataram que não possuem 

pessoas interessadas em seus conhecimentos, sejam familiares ou jovens dos povoados. 

 

Palavras chave: Plantas medicinais, saber tradicional e mal estares. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to study the villages of Bom Jardim and Mundês. The two villages 

are located in the vicinity of the National Park of Itabaiana / SE. The study was motivated by an 

interest in investigating the process of (de / re) construct of socio-cultural characteristics among 

young people about traditional knowledge regarding the use of medicinal plants for treating 

common sickness of everyday life. The main variable under investigation is the involvement of 

health workers in villages, through which western medicine can contribute to reducing child 

mortality and health care of residents of these villages, but at the same time, result in the loss of 

traditional knowledge in new generations in relation to knowledge of the uses of medicinal 

plants. The methodology provides for the identification of "guardians of nature" (Giddens) of 

these villages through the technique “snowball”. The network of informants will limit the 

principle of saturation point. The first step of the research was given towards the lifting of 

secondary data at the Secretaria Municipal de Itabaiana / SE, for the preparation of a guide to be 

developed from interviews with health workers. Based on literature (Ennes, 2008), it was found 

that most villagers in case of illness, looking for health clinics and hospitals and there are almost 

no villagers and those looking for more traditional forms of healing. This has been confronted by 

the field work has identified three guardians in Bom Jardim and ten guardians in Mundês, where 

all reported that they have people interested in your knowledge, are family members or young 

people in the villages. 

 

Keywords: Medicinal plants, Traditional knowledge and common sickness. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
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1.0 – INTRODUÇÃO 

 

 

A origem da pesquisa está relacionada a uma possível perda do saber tradicional sobre o 

uso de plantas medicinais. Este saber, como parte da cultura, é caracterizado por ser transmitido 

de geração em geração, tanto através da oralidade quanto por meio da escrita.  

 

“No Brasil, a utilização de plantas com fins medicinais é uma prática difundida, 

enriquecida pela diferenças culturais, provenientes dos índios, negros e europeus. Esta 

miscigenação de raças, associada à grande diversidade vegetal do país, conduziu a uma 

medicina tradicional baseada em diferentes plantas e métodos de tratamento.” 
(Brandão, 1996). 

 

Atualmente, as plantas medicinais representam uma alternativa barata, de fácil cultivo e 

comprovadamente eficiente, quando corretamente cultivadas, manipuladas e utilizadas. Alguns 

estudos afirmam que é urgente a orientação da população no uso correto de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos, devido a indicações terapêuticas equivocadas, troca de 

medicamentos prescritos por plantas medicinais e outras situações de risco a saúde do usuário 

(Vieira et al., 2004). Porém para isso, é necessário que os mesmos possuam conhecimentos 

acerca de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. 

 

Deste modo, foi selecionado no Estado de Sergipe uma Unidade de Conservação (UC) 

criada recentemente (2005), devido a sua grande abrangência territorial e por sua diversidade 

biológica, onde já existem estudos nas áreas das ciências sociais aplicadas, como estudo de 

identidades e de ecoturismo. 

 

A unidade de conservação selecionada foi o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, pelo 

fato de compreender uma grande área física (7.966 hectares). O presente estudo delimitou como 

campo de pesquisa os povoados de Bom Jardim e Mundês, localizados no município de 

Itabaiana, por apresentarem um possível processo de (des) caracterização sócio cultural onde 
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visualiza-se um possível desinteresse dos jovens em relação aos saberes tradicionais passados de 

geração em geração. Segundo constatou Ennes (2008), no povoado de Bom Jardim, 1,3% dos 

entrevistados declararam que recorrem a uma benzedeira, ao passo que no povoado de Rio das 

Pedras, nenhum dos entrevistados recorre a este tipo de curandeirismo. Partindo-se deste dado, 

esta pesquisa destinou-se a avaliar a possível perda deste saber tradicional em relação ao uso de 

plantas medicinais para o tratamento de mal estares corriqueiros do cotidiano. 

 

A escolha deve-se ao fato do presente estudo ser desenvolvido no âmbito do Projeto de 

pesquisa “Identidades e Meio Ambiente: Parque Nacional da Serra de Itabaiana / SE” (ENNES, 

2008). A participação nesse projeto nos permitiu realizar trabalho de campo para ambientação. 

No qual, obtivemos informações por meio de relatos de moradores, que contribuíram com o 

desenvolvimento de nosso estudo: que a origem do povoado de Bom Jardim, data do início do 

século XIX; e que o povoado de Rio das Pedras (Mundês) deve ser da mesma época, visto que 

também fora relatado que o povoado data da época dos “tropeiros”. 

 

O acesso às condições básicas de saúde nestes povoados será abordado pela presente 

pesquisa com relação aos moradores quanto ao uso de plantas medicinais para tratamentos 

alternativos.  

  

A análise do processo de (des/re) construção do conhecimento sobre plantas medicinais 

nos povoados Bom Jardim e Mundês teve como principal variável de pesquisa a intervenção dos 

Agentes Comunitários de Saúde, (ACS) nos povoados. Ou seja, verificaremos se a presença 

desses agentes tem provocado uma perda do saber tradicional nas novas gerações em relação ao 

conhecimento dos usos de plantas medicinais, largamente utilizado no passado. 

 

O objetivo principal do trabalho foi verificar se a intervenção dos agentes de saúde de 

Bom Jardim e Mundês estão contribuindo de alguma forma para a (des/re) construção do saber 

tradicional entre moradores dos respectivos povoados, relacionado ao uso de plantas medicinais. 

 

A pesquisa teve objetivos específicos que foram alcançados, como averiguar o 

conhecimento da população de Bom Jardim e Mundês a respeito do uso de plantas medicinais 
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para o tratamento de mal estares do cotidiano, e identificar a trajetória de “curandeiros”, 

“rezadeiras”, “parteiras” e outros “agentes” do saber tradicional nessas comunidades. 

 

Por meio de um estudo exploratório, verificou-se a carência de pesquisas relacionadas 

aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), tanto em relação a sua importância como 

transmissores de conhecimento, quanto como isso tem especificamente afetado os saberes de 

moradores de áreas do entorno de unidades de conservação. 

 

Verifica-se notoriamente que o saber tradicional brasileiro é rico em tratamentos 

medicinais tradicionais / alternativos como a fitoterapia, onde devido à biodiversidade do 

território brasileiro, percebe-se um fenômeno mundial a respeito da automedicação da população, 

através da alopatia, para tratamento de mal estares e doenças corriqueiras assim como: gripe, 

dores de cabeça, dores estomacais, hematomas provenientes de pancadas, tratamento de vermes, 

entre outras. Analisando o saber tradicional para tratamentos alternativos o Índice Fitoterápico 

Brasileiro (2008) identificou 315 diferentes espécies de plantas medicinais que são encontradas 

com facilidade em todo o país e também cita os princípios ativos de cada planta e seu devido uso 

para o tratamento de mal estares. 

 

O saber tradicional dos povoados perpassa pela questão ambiental, tendo em vista que as 

plantas medicinais de que necessitam são encontradas muitas vezes dentro dos limites do Parque 

Nacional da Serra de Itabaiana, o que provoca uma situação de insustentabilidade, visto que se 

trata de uma unidade de conservação, e esse tipo de busca por plantas medicinais no interior do 

parque entra em uma questão de embate relacionando políticas públicas ambientais e saberes de 

comunidades tradicionais. 
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CAMPO DE PESQUISA 
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2.0 – CAMPO DE PESQUISA 

 

 

2.1 – O Município de Itabaiana 

 

 

Data de 1590 o processo de colonização do Estado de Sergipe. Ayres de Rocha Peixoto 

foi o primeiro sesmeiro a possuir terras que se estendiam entre os rios Japaratuba e Sergipe, 

correspondendo dentro dos limites atuais aos municípios de Itabaiana, Riachuelo e Santo Amaro 

das Brotas. Por esta época é que se dá início ao povoamento e colonização de Itabaiana em 

grande escala a partir da doação de terras aos colonos (Sebrão, 2003). 

 

Os colonos contemplados, povoando as sesmarias, fundaram o Arraial de Santo Antônio 

no local conhecido hoje como Igreja Velha, onde foi erguida uma capela fundando a Irmandade 

das Santas Almas. A sede do município se encontrava numa área que correspondia ao sítio do 

pároco de São Cristóvão, Pe. Sebastião Pedroso de Góes que a vendeu em 9 de Julho de 1675 à 

Irmandade das Almas de Itabaiana para que naquele local fosse construído um templo sob a 

invocação de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. Com a venda do sítio, conhecido como 

Caatinga de Ayres da Rocha, foi edificada a Igreja de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, 

passando para este lugar a sede da vila. Foi elevada a categoria de vila em 1698 pelo Ouvidor D. 

Diogo Pacheco de Carvalho com a denominação de Vila de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. 

Em 1727 a Vila já possuía câmara. Por força da resolução provincial nº 301, de 28 de Agosto de 

1888, a Vila foi elevada a categoria de cidade, na presidência de Francisco de Paula Prestes 

Pimentel. Esta data da emancipação política da cidade é comemorada por todos e representa um 

marco na história dos itabaianenses. O município de Itabaiana desde o final do século XVIII já se 

estabilizava como um município populoso, sendo o terceiro do Estado na época (Sebrão, 2003). 
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Foi construída a partir de 1675 a Igreja que deu origem atual matriz de Santo Antônio de 

Almas de Itabaiana. A elevação de vida deu-se em 1665 (Sebrão, 2003). 

 

 

2.1.1 – Aspectos Econômicos 

 

 

Desde antes de Itabaiana tornar-se cidade em 1888 à agricultura já era a base econômica 

do município. Grande produtor de mandioca, tomate, batata-inglesa e cebola. O comércio de 

Itabaiana destaca-se pelo seu desenvolvimento como o principal do interior sergipano. Dispõe de 

um grande número de estabelecimentos comerciais, com destaque para o comércio do ouro. A 

indústria se faz presente em pequenos estabelecimentos industriais como: calçados, bebidas, 

cerâmicas, móveis, algodão, alumínio e outros, porém, a maior renda está concentrada em fretes 

de caminhão. (Sebrão, 2003). 

 

Merece destaque no comércio de Itabaiana a venda de jóias, bijuterias e ouro, que é 

comercializado em grande escala e com variedade de produtos. Essa grande variedade de 

produtos, bem como preços acessíveis contribuíram para que Itabaiana ficasse conhecida como 

“Terra do Ouro” (Sebrão, 2003). 

 

Em Itabaiana existe um centro distribuidor de produtos agrícolas, que hoje funciona no 

Mercado Hortifrutigranjeiro, criado em 1991 e que exerce uma grande atuação em sua micro-

região. Esse mercado foi criado com o objetivo de melhor organizar a feira, já que é o local onde 

muitas pessoas tiram seu sustento (Sebrão, 2003). 

 

 

2.1.2 – Aspectos Políticos 

 

 

O aspecto político de Itabaiana é muito conturbado entre disputas política/partidária, 

marcadas por mortes violentas isto desde os primórdios quando ainda pertencia Sergipe à 
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Capitânia da Bahia, mas em 1830 com a atuação de elevada influência nos destinos políticos de 

Sergipe, a Câmara Municipal de Itabaiana protesta em prosseguir sobre o seu domínio e envia a 

todas as Câmaras Municipais Sergipanas cartas a fim de eleger aqui mesmo em Sergipe o 

Governo da Província (Sebrão, 2003). 

 

 

2.1.3 - Perfil Econômico e Social de Itabaiana 

 

Itabaiana encontra-se situada na micro-região do agreste é um município eminentemente 

agrícola embora o comércio hoje seja sua maior fonte de renda, onde a feira livre é considerada a 

maior do estado de Sergipe (Sebrão, 2003). 

 

O crescimento do município pode ser exemplificado pelo crescimento dos índices 

demográficos, na década de 1970, a população urbana contabilizava 16.425, representando 

39,44% da população do município, já no ano 2000 a população urbana contabilizava 55.447, 

representando 72.30% da população municipal, e com uma taxa de urbanização de 72,22%. Esse 

pode ser demonstrado também por meio do aumento no número de domicílios que de 1970 

(9.564domicílios) ao ano 2000 (19.996 domicílios) aumentou em 10.432, ou seja, um aumento 

percentual de 109,46. (IBGE, 2005) 

 

Distando apenas 48 Km do capital Aracaju, sua rede hoteleira não é das mais 

importantes, considerando que turistas (raros) ou viajantes preferem a estada da capital devido às 

opções de lazer serem bem maiores. Possuí duas igrejas católicas (matriz) que atendem 

juntamente com capelas dos bairros e povoados aos fiéis católicos. Contam ainda com templos de 

vários credos cristãos, além da prática do misticismo. Na parte recreativa Itabaiana é um dos 

municípios mais bem servidos com clubes, áreas de lazer e praças, talvez os mais arborizados do 

interior sergipano (Sebrão, 2003). 

 

Gentílico: itabaianense  

Formação Administrativa  

Distrito criado com a denominação de Itabaiana, em 1675. (IBGE, 2005) 
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2.2 – Parque Nacional da Serra de Itabaiana 
 

 

O Parque Nacional da Serra de Itabaiana é segundo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC, 2000) uma das categorias de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral conhecida como PARNA. Para o desenvolvimento do projeto foi delimitada a área de 

estudo a antiga Estação Ecológica da Serra de Itabaiana e atualmente o Parque Nacional da Serra 

de Itabaiana de coordenadas geográficas (Latitude 10º25‟15‟‟S e Longitude 37º25‟15‟‟W) foi 

criado por meio da Portaria nº. 84.017 em 16 de junho de 2005, que possui uma área de 7966 

hectares (sete mil, novecentos e sessenta e seis) hectares, situa-se em uma zona de transição entre 

os biomas da Mata Atlântica e a Caatinga, cujo objetivo é “preservar os ecossistemas naturais 

existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 

de educação ambiental e de turismo ecológico”, cuja administração ficou a cargo do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, está localizado a 46 

km da capital do estado de Sergipe (Aracaju). 

 

Do ponto de vista ecológico-paisagístico, a mata atlântica do Parque tem três aspectos 

relevantes: i) proximidade com a caatinga, ii) vegetação composta por áreas fechadas e abertas, 

iii) altitude. O contato da mata atlântica com o semi-árido, através do agreste, estabelece na 

região uma zona de transição, na qual coexistem espécies da fauna e flora de ambos os 

ecossistemas, distribuídas por entre formações vegetais fechadas e abertas. As áreas fechadas são 

constituídas por vegetação arbórea secundária, localizadas principalmente nas encostas, 

acompanhando os riachos que recortam as serras (Vicente, 1997, 1999). Nas áreas abertas, que 

também ocorrem nas encostas e nas partes mais altas, aproximadamente 670 metros de altitude, 

desenvolvem-se em solos de areias brancas uma vegetação rasteira diversificada, arbustos e 

arvoretas (VILAR et al., 2000; VICENTE et al., 1997) 

 

O SNUC prevê a elaboração de um plano de manejo do parque e do seu entorno, existem 

diversos povoados no entorno do parque onde os mesmos devem estar incluídos no plano e assim 
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de forma participativa junto à direção do parque buscar formas de manejo e desenvolvimento 

sustentável de seus recursos naturais, porém até o presente momento o supracitado plano de 

manejo ainda não foi elaborado, onde o mesmo deve ser aprovado pelas vias legais do governo 

federal. 

 

O Parque Nacional da Serra de Itabaiana é cercado de lendas, onde uma delas segundo 

(SANTANA, 2002) a lenda do carneiro de ouro traduz a riqueza produzida pela pecuária no 

transcorrer da colonização da região de Itabaiana, e que as lendas e mitos sobre a existência de 

minerais preciosos (ouro e prata) é produto de uma sociedade com lastro histórico de aventura e 

cobiça que teve início com os colonizadores da região. 

 

A serra de Itabaiana situa-se entre os municípios de Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, 

Itaporanga D´Ajuda e Campo do Brito. A origem do nome tem várias versões e numa delas, na 

etimologia da língua TUPI, temos `Ita` que significa pedra, `Taba` aldeia e `Oane` alguém, ou 

seja, `naquela pedra mora alguém`. (Sebrão, 2003) 

 

O domo na figura 1, faz parte do complexo da Serra de Itabaiana como podemos ver a 

seguir. 
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Figura 1 Foto do domo do Parque Nacional da Serra de Itabaiana (Botelli, 2008) 

 

 

Os povoados pesquisados situam-se no município de Itabaiana, como já dito 

anteriormente, na figura 2 podemos observar uma vista aérea de terreno onde abrange o domo 

visto na figura 1 e a localização dos povoados em questão como grifo nosso. 
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Figura 2 Fonte: Google Earth (2009) Grifo nosso 

 

Como podemos observar na figura 2 a estrada federal BR – 235 que liga o município de 

Aracaju ao sertão sergipano passa pelo povoado de Rio das Pedras (Mundês) e por ser uma 

estrada de grande movimento foi percebido um melhor acesso as cidades de Aracaju e Itabaiana 

onde a distancia de Rio das Pedras (Mundês) até Itabaiana é de aproximadamente 8 km. Já o 

acesso ao povoado de Bom Jardim somente é feito por estradas secundárias de terra batida e em 

épocas de chuva o acesso se torna um pouco mais complicado fato este comprovado em campo 

de pesquisa. 
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2.3 – Dados Relevantes a Escolha dos Povoados 

 

 

2.3.1 – Bom Jardim 

 

 

A esse povoado os índios deveriam tê-lo chamado de Üacatu , isto é, üa (roça, sitio, 

malhada) e catu (bom, boa), que seria Bom Sítio, ou Boa Malhada, ou ainda Boa Roça; a qual 

locução fora trazido metaforicamente pelo português para Bom Jardim. (Sebrão, 2003). 

 

 

2.3.2 - Mundês (Rio das Pedras) 

 

 

Para Sebrão ao se referir à Lagoa do Forno e a lenda voltava-se a Mundés, local 

populoso e imenso, mas também, local em que ocorreu o assassinato da índia Mbuçarãe pelo seu 

esposo Panema. Por isso, “ao local do crime, foi dado o nome de Mondé (tocaia)”. (2003). 

 

 

De acordo com os dados coletados em pesquisa de campo podemos observar que a 

maioria dos moradores reside com seus familiares e seus filhos numa mesma residência, sendo 

que 35,75% dos entrevistados em Rio das Pedras e 30% no povoado de Bom Jardim, onde esses 

dados mostram que constituem-se famílias com mais de dois adultos e mais de duas crianças 

morando na mesma residência. 

 

Existe uma diferença notória entre os povoados, em relação à idade dos moradores, onde 

em Bom Jardim, tem uma maior incidência de pessoas da terceira idade, como vimos na 
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tabulação em relação à principal origem de renda da família (capitulo 4), que em sua maior parte 

são de pessoas que recebem aposentadoria. 

 

Outro dado coletado que nos chamou a atenção nos povoados foi o nível de escolaridade 

do chefe da família, que é predominante em ambos os povoados, onde 68,57% dos entrevistados 

de Rio das Pedras e 63,34% de Bom Jardim possuem o nível fundamental incompleto. Poucos 

entrevistados possuem o nível de escolaridade superior ao fundamental incompleto. 

 

Os povoados diferem-se em relação à origem de renda da família, onde em Rio das 

Pedras 32,85% tem como principal renda o trabalho em olarias e cerâmicas e no povoado de Bom 

Jardim apesar de 31,67% declararem que sua principal renda é de aposentadoria, a principal 

origem de renda dos moradores é de agricultura familiar e a sua venda em feiras populares da 

região. Assim como afirma Ennes (2007). 

 

O povoado Mundês possui 889 habitantes (IBGE, 2000), sendo que 776 possui 

mais de 5 anos de idade. Desses 53,7% são alfabetizados, possuindo assim um 

nível de alfabetização e escolaridade inferior em relação aos demais povoados. 

No entanto, a baixa renda de 47% dos domicílios vivendo com pouco mais de um 
salário mínimo e apenas 2,2% com faixa salarial entre três a quatro salários, 

dentre os povoados do entorno do Parque, Mundês é o que apresenta as melhores 

rendas.” (ENNES,2007). 

 

Observa-se que é em Mundês, local de muitas olarias, que observamos renda superior 

quando comprada ao do povoado Bom Jardim. Ainda segundo a mesma pesquisa: 

A principal ocupação é a de oleiro com 12%, a segunda mais ocorrente é a de 

caminhoneiro/motorista com 6,5% que segundo os entrevistados prestam serviços às olarias, 

dirigindo caminhões que transportam argila. Com 16,4% as demais atividades econômicas que 

enquadram na categoria de prestação de serviços, o que demonstra um processo de urbanização 

no povoado Mundês. Quando questionados ao uso da serra, 22,6% são por motivos econômicos e 

37,6% vão à serra por lazer ou recreação, reforçando assim o caráter urbano do povoado. 

(ENNES,2007) 
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3.0 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 – Fundamentação Teórica: Tradição e Saber Tradicional 
 

 

Em sociedades tradicionais, o homem vivia em comunhão com a natureza, gerando seus 

costumes, hábitos e normas. Como parte da cultura as tradições e os saberes foram se 

desenvolvendo ao longo de sua história, até o ponto em que o homem desenvolveu, também, suas 

tecnologias para o cultivo, caça, pesca e começou a dominar seu primeiro elemento natural, o 

fogo. A partir deste momento a humanidade iniciou sua trajetória para a vida em sociedades pós-

tradicionais. (DIEGUES et. al, 2000) 

 

De acordo com Giddens, “Para entender o que significa viver em uma sociedade pós-

tradicional, temos de considerar duas questões: o que é a tradição, realmente, e quais são as 

características genéticas de uma „sociedade tradicional‟” (1994). 

 

A tradição faz parte da cultura de um determinado grupo de pessoas ao qual o 

conhecimento é passado de geração em geração desde seus primórdios até os dias atuais através 

da oralidade, ritos e cultos. 

 

Ainda segundo Giddens [...] “a „tradição‟ está ligada à memória; envolve ritual; possui 

„guardiães‟; e, ao contrário do costume, tem uma força de união que combina conteúdo moral e 

emocional” (1994). 

 

A discussão sobre sociedades tradicionais e pós-tradicionais nos remete a figura dos 

detentores dos saberes. Nas sociedades tradicionais estes detentores do saber são conhecidos 
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como guardiães. Já nas sociedades pós-tradicionais surge a figura dos especialistas do 

conhecimento científico (GIDDENS, 1994) 

 

No âmbito desse projeto de pesquisa a identificação dos guardiães, nos povoados de 

Bom Jardim e Mundês, representa a possibilidade de identificar, também, a existência do saber 

tradicional. Esse saber, de acordo com Giddens (1994), está associado à garantia de uma verdade 

formular e de rituais. 

 

“A tradição é contextual no sentido de ser garantida por uma combinação de ritual e 

verdade formular. Separada deles, a tradição degenera em costume ou hábito. A 

tradição é impensável sem guardiães, por que estes têm um acesso privilegiado à 

verdade; a verdade não pode ser demonstrada, salvo na medida em que se manifesta 

nas interpretações e práticas dos guardiães” (GIDDENS, 1994). 

 

Para este estudo, ainda de acordo com Giddens (1994) o adjetivo “tradicional” é 

atribuído ao conhecimento que se refere fundamentalmente ao sistema de transmissão oral, entre 

coletividades e gerações. [...] onde os guardiães são conhecidos como sacerdotes, parteiras, 

rezadeiras, ou pessoas que possuam o saber tradicional sobre plantas medicinais. 

 

Outros autores definem os mesmos „guardiães‟ como afirma Giddens, com outros 

nomes, assim como Araújo (1957, p. 46) os define como „oficiais ou agentes da cura‟, já para 

Boltanski (2004, p. 49) define como “[...] os „não-médicos‟ tratam-se de „curandeiros‟”. 

 

Os agentes envolvidos neste trabalho estão relacionados com reconhecimentos de 

sociedades tradicionais e pós-tradicionais, onde os saberes tradicionais estão ligados aos 

guardiães, oficiais ou agentes da cura, não-médicos, curandeiros e etc. E nas sociedades pós-

tradicionais os conhecemos como médicos, agentes de saúde, enfermeiros, etc. 

 

Para este trabalho, utilizaremos a expressão „guardiães‟ definida por Giddens sendo 

assim os guardiães serão considerados como um dos pontos-chave para a pesquisa de campo, por 

serem os detentores do saber tradicional. 
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Ao longo do desenvolvimento tecnológico da humanidade, o pensamento passou a ser 

antropológico, levando a humanidade a sobrepujar a natureza e provocando assim um 

„afastamento‟ de suas tradições e saberes, ficando restritos a poucos „guardiães da natureza‟. 

 

Concordando com Giddens, “A modernidade destrói a tradição” (1994, p. 113) partindo 

deste princípio a modernidade descontrói ao mesmo tempo em que constrói e também afirma que 

“[...] uma colaboração entre modernidade e tradição foi crucial às primeiras fases do 

desenvolvimento social moderno – período em que o risco era calculável em relação às 

influências externas” (1994).  

 

Os avanços da ciência moderna sobrepujam os conhecimentos tradicionais, onde muitas 

vezes foram esses conhecimentos que formaram a base para o conhecimento cientifico pós-

moderno. 

 

Porém, as influências externas a qual Giddens se refere não chegam a penetrar nas 

comunidades locais inteiramente como afirma a seguir: “Nas civilizações pré-modernas, as 

atividades do centro político nunca penetraram inteiramente na vida cotidiana da comunidade 

local” (GIDDENS, 1994). 

 

Confirma que a vida cotidiana local teve influencias externas, mas que também são 

preservadas suas “pequenas tradições”. 

 

“Sendo assim, uma parte muito grande da tradição permaneceu no 

âmbito da comunidade local. Essas „pequenas tradições‟ foram 

freqüentemente influenciadas pelos guardiães das religiões 

racionalizadas (sacerdotes, funcionários), mas também respondiam a 

várias condições locais. Muitas vezes havia diferenças lingüísticas, assim 

como outros cismas culturais, entre as comunidades locais e elites 

centrais” (GIDDENS, 1994). 

 

Para esta pesquisa com saberes tradicionais e outras nas áreas da biologia, botânica, 

farmacologia e em diversas outras áreas do conhecimento onde as diferenças lingüísticas são 
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notadas, quando se tratam de plantas medicinais, seus nomes populares e suas diversas formas de 

uso da mesma planta mudam em diversos lugares do mundo. 

 

Outros autores definem de outras formas o saber tradicional. De acordo com Diegues, o 

“conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e o saber-fazer - a respeito do mundo 

natural, sobrenatural – gerados no âmbito da sociedade não-urbano/industrial, transmitidos, em 

geral, oralmente de geração em geração” (2000). 

 

Os conhecimentos ou saberes tradicionais são perpetuados de geração em geração, 

principalmente por meio da oralidade, onde muitas vezes, rituais ou hábitos não são descritos 

em um livro. Para continuarmos a dissertar sobre estes saberes seguimos com outra definição. 

 

O saber tradicional, conhecimento tradicional e de acordo com Leff, “O saber 

ambiental surge num sentido prospectivo e numa perspectiva construtivista, onde os 

conhecimentos se produzem numa relação dialética com seus momentos de expressão na 

construção de seu referente empírico: a realidade social” (2005). 

 

Portanto para este trabalho usaremos a expressão saber tradicional definido por 

Giddens, porém todas as definições de outros autores apontam na mesma direção concordando 

assim que saber e conhecimento são em si a mesma coisa, onde os guardiães (sacerdotes, 

rezadeiras, raizeiros) são os detentores do saber tradicional (1994). 

 

Segundo Leff afirma que “[...] o saber tem sido sempre, e continua sendo, o processo 

que intervém nas formas simbólicas de significação e apropriação do mundo.” (2005). 
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Os saberes simbólicos de significado são aqueles que, ao identificar uma determinada 

planta medicinal, imediatamente a pessoa que possua o saber determina quais são suas 

propriedades e seus usos. 

 

No mundo pós-moderno, globalizado, nos dias atuais é comum a apropriação do 

saber, e saber fazer dos povos tradicionais, e seu saber tradicional sobre o uso de plantas da 

biodiversidade brasileira, onde os saberes tendem a ser reconstruídos como um novo saber, ao 

invés do tradicional natural, o saber globalizado tecnológico, como alerta Leff. 

 

“Os usos culturais das plantas já não são discutidos pelas etnociências, mas são 
exigidos pelo mercado. Sobre a natureza e a biodiversidade se observam estratégias de 

apropriação que passam pelo conhecimento e pelo saber, através da bioprospecção e da 

etnobioprospecção. Os saberes indígenas sobre o uso de seus recursos são 

cautelosamente observados pelas empresas de biotecnologia para serem apropriados, 

mediante dispositivos legais e estratégias de pesquisa e desenvolvimento tecnológico” 

(LEFF, 2005). 

 

Para a Legislação brasileira os conhecimentos tradicionais 

  
"São considerados conhecimentos tradicionais todos os elementos intangíveis 

associados à utilização comercial ou industrial das variedades locais e restante 

material autóctone desenvolvido pelas populações locais, em colectividade ou 

individualmente, de maneira não sistemática e que se insiram nas tradições culturais e 

espirituais dessas populações, compreendendo, mas não se limitando a conhecimentos 
relativos a métodos, processos, produtos e denominações com aplicação na agricultura, 

alimentação e atividades industriais em geral, incluindo o artesanato, o comércio e os 

serviços, informalmente associados à utilização e preservação das variedades locais e 

restante material autóctone espontâneo abrangidos pelo disposto no presente diploma” 

(ARTIGO 3º  DO DECRETO 118/2002). 

 

 

Conforme Giddens (1994), “A tradição sempre discrimina entre o „iniciado‟ e o „outro‟, 

por que a participação no ritual e a aceitação da verdade formular são condições para sua 
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existência. O ‟outro‟ é todo e qualquer um que esteja de fora.” E ainda continua, “Por isso, a 

tradição é um meio de identidade. Seja pessoal ou coletiva, a identidade pressupõe significado.” 

 

De acordo com a afirmação de Giddens, acima, quando o mesmo cita que “[...] a 

tradição é um meio de identidade. [...]”(1994) devemos refletir sobre a questão da identidade 

como uma forma para compreender a questão socioambiental. 

 

Segundo Ennes, (2008) “[...] questões relacionadas à cultura dos grupos envolvidos, 

entre elas, a identidade, passam a ser reconhecidas como parte da solução do problema 

ambiental.” 

 

Sendo assim, a cultura e suas nuances de tradição e identidades estão diretamente 

relacionadas com a questão da sustentabilidade sociocultural dos povoados e suas tradições. 

 

O surgimento de pesquisas sobre as identidades socioculturais é bastante recente no 

Brasil, tanto no campo dos estudos antropológicos, quanto no plano no reconhecimento dessas 

populações como portadoras de uma cultura e um modo de vida diferenciado. “Esse auto-

reconhecimento é, muitas vezes, uma identidade construída ou reconstruída, como resultado, em 

parte, de processos de contatos cada vez mais conflituosos com a sociedade urbano-industrial e 

com as formulações político-ideológicas criadas por essa mesma sociedade” (Diegues e Arruda, 

2001). E ainda, como afirma Giddens (1994) “[...] a modernidade reconstruiu a tradição enquanto 

a dissolvia.” 

 

Diversos elementos fazem parte da identidade de um povo ou um determinado grupo de 

pessoas, como vemos a seguir. 

 

“Identidade, termo muito usado nos estudos sobre as pessoas vivendo em grupo, se 

refere à imagem que as pessoas têm de si próprias e que os outros têm delas. Os 

elementos fundamentais na elaboração de identidades são a língua que o povo fala, o 
lugar em que se vive, um passado comum, os valores em que todos acreditam ou 

deveriam acreditar. As identidades de uma pessoa podem ser muitas e mudam ao longo 

de sua vida. Elas servem para que as pessoas se sintam parte de um grupo, com 

semelhanças entre si, e que se diferenciem das pessoas que fazem parte de outros grupos, 

com outras características. As identidades servem para que os membros de um grupo se 

identifiquem como membro de um grupo distinto.” (SOUZA, 2007) 
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Um processo de (des/re) construção do saber tradicional perpassa também em relação ao 

processo de (des/re) construção das identidades. Ennes, (2008) aponta algumas características 

comuns entre as várias abordagens sobre a noção de identidade no mundo contemporâneo. 

Primeiro, a identidade é apreendida como algo em movimento, isto é, dando idéia de processo; 

segundo, não é algo que está dado e acabado, ou seja, está permanentemente em construção; 

terceiro, não pode ser pensada isoladamente e independente de sujeitos individuais ou coletivos, 

tratando assim de um processo e de uma construção que ocorre por meio de inter-relações, ou 

melhor, que se dá por meio de relações sociais e de poder. 

 

Não é objetivo deste trabalho dissertar sobre identidades, mas sim compreender que as 

identidades, as tradições e as culturas sofrem uma relação de (des/re) construção constante, mas 

que porém muitos princípios tradicionais permanecem inalterados com o decorrer do tempo e das 

ações geradas pela globalização. 

 

 

3.2 – Guardiães e Suas Funções 

 

Existem diversas funções atribuídas aos guardiães. Para cada função o guardião recebe 

uma denominação popular e de acordo com sua função a cultura popular atribui claramente a sua 

especialidade. Na tabela 1 a seguir, demonstraremos o nome dado ao guardião, suas técnicas ou 

remédios empregados e sua denominação popular. 

 

Denominações e técnicas dos guardiães 

 

Denominação Técnica ou remédio empregado Guardião 

Benzedura Reza, gesto, oração Curador 

Rezador 

Benzedor 

Simpatia Práticas, gesto,  palavra Comadre 
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Transferência 

Susto 

„Os mais velhos‟ 

Pais 

Profilaxia Mágica Patuá, bentinho, amuleto, santinho, 

talismã 

Catolicismo Brasileiro Promessa, romaria, novena, 

confissão 

Santos e divindades 

Padre 

Beato 

Candomblé Adivinhação simbólica, procura da 

divindade ofendida para 

homenageá-la 

Pai ou mãe-de-santo 

Fitoterapia Chazinho, lambedouro, garrafada, 

cataplasma, tópico, purgante, 

vomitório e suadouro 

 

Comadre 

„Doutor de raízes‟ 

Raizeiro 

„Os mais velhos‟ Pingaterapia Curtimento, mistura, massagem e 

inalação 

Tabela 1 – FONTE: (ARAÚJO, 1984) 

 

 

A benzedura só é realizada por pessoas “especializadas” como o Curador, o Rezador e o 

Benzedor. 

 

A simpatia é uma forma de secularização da benzedura. A sua execução não depende de 

um guardião para ser executado, qualquer um pode fazê-la, esta é a diferença com a benzedura. 

 

As técnicas usadas na profilaxia mágica, nada mais são do que objetos cuja finalidade é 

proteger, defender e guardar o seu protetor, ou também para a realização de seus desejos. 

 

Como veremos no capitulo 4, encontramos raizeiros e rezadeiras nos povoados 

pesquisados, onde a fitoterapia, a pingaterapia, a simpatia e a benzedura foram identificadas 

como práticas tradicionais. 
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3.3 – A Fitoterapia e o Sistema de Saúde Brasileiro 

 

 
O saber tradicional a respeito de plantas medicinais é conhecido como medicina 

alternativa, pois pela ciência cartesiana, trata-se de formas de tratamentos de doenças que por não 

haverem pesquisas cientificas comprovando sua eficácia. Porém, muitas formas de tratamentos 

alternativos após serem comprovadamente reconhecidos cientificamente são incorporados como 

ciência em sua plenitude. 

 

Assim sendo, a ciência classifica os diversos tipos de tratamentos alternativos de acordo 

com suas características tradicionais de cura, como a fitoterapia. 

 

 

3.3.1 – Conceito de Fitoterapia 
 

 

O conceito de fitoterapia é amplo e uma denominação dada a um saber tradicional do 

uso de plantas medicinais pelo conhecimento científico fundamental. 

 

Diversos autores definem a fitoterapia de formas diferentes. Esta pesquisa utilizará o 

conceito de Botsaris (1995), onde a fitoterapia é uma das áreas da Medicina Tradicional Chinesa 

(MTC) que trata patologias recorrendo ao uso de plantas medicinais, sendo estas prescritas 

segundo o modelo médico da MTC. Possui origem do grego -

 Tratamento (therapeia) Vegetal (Phyton), ou ainda "A terapêutica das doenças através 

das plantas". Portanto, a fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na cura 

das doenças. Ela surgiu independentemente na maioria dos povos. Na China, surgiu por volta 

de 3000 a.C. quando o imperador Cho-Chin-Kei descreveu as propriedades do Ginseng (Panax 

ginseng) e da Cânfora (Cinnamomum camphora). 
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A fitoterapia também é utilizada pela medicina Indiana (Ayurveda) que faz uso de 

alimento terapia, yoga, fitoterapia, cristaloterapia, aroma terapia, massagem, dentre as principais 

técnicas. 

 

De acordo com O Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa traz a definição 

de „fitoterapia‟ é: fito+terapia sf. Med. Tratamento com remédios de origem vegetal 

(FERREIRA, 1974) 

  

A fitoterapia, apesar de ser erroneamente considerada por muitos como uma terapia 

alternativa, não é uma especialidade médica e faz parte do arsenal terapêutico habitualmente 

utilizado (BOTSARIS, 1995). 

 

 

3.3.2 – Sistema Brasileiro de Saúde 

 

O interesse popular e institucional vem crescendo no sentido de fortalecer a 

fitoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir da década de 80, diversos documentos 

foram elaborados enfatizando a introdução de plantas medicinais e fitoterápica na Atenção 

Básica no sistema público. 

 

No âmbito federal, cabe assinalar, ainda, que o Ministério da Saúde realizou, em 2001, o 

Fórum para formulação de uma proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Medicamentos Fitoterápicos, do qual participaram diferentes segmentos tendo em conta, em 

especial, a intersetorialidade envolvida na cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. 

Em 2003, o Ministério promoveu o Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e 

Assistência Farmacêutica. Ambas as iniciativas aportaram contribuições importantes para a 

formulação desta Política Nacional, como concretização de uma etapa para elaboração da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 
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A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi publicada em junho de 

2005, e suas diretrizes são: 

 

1. Regulamentar o cultivo; o manejo sustentável; a produção, a distribuição, e o uso de 

plantas medicinais e fitoterápicos, considerando as experiências da sociedade civil nas 

suas diferentes formas de organização. 

2. Promover a Formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas medicinais e 

fitoterápicos. 

3. Incentivar a formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de 

pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicos; 

4. Estabelecer estratégias de comunicação para divulgação do setor plantas medicinais e 

fitoterápicos. 

5. Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na 
biodiversidade brasileira, abrangendo espécies vegetais nativas e exóticas adaptadas, 

priorizando as necessidades epidemiológicas da população; 

6. Promover a interação entre o setor público e a iniciativa privada, universidades, 

centros de pesquisa e Organizações Não Governamentais na área de plantas medicinais e 

desenvolvimento de fitoterápicos; 

7. Apoiar a implantação de plataformas tecnológicas piloto para o desenvolvimento 

integrado de cultivo de plantas medicinais e produção de fitoterápicos; 

8. Incentivar a incorporação racional de novas tecnologias no processo de produção de 

plantas medicinais e fitoterápicos 

9. Garantir e promover a segurança, a eficácia e a qualidade no acesso a plantas 

medicinais e fitoterápicos. 

10. Promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e 

remédios caseiros. (Grifo meu) 

11. Promover a adoção de boas práticas de cultivo e manipulação de plantas medicinais e 

de manipulação e produção de fitoterápicos, segundo legislação específica; 

12. Promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios 

derivados do uso dos conhecimentos tradicionais associados e do patrimônio 

genético; (Grifo meu) 

13. Promover a inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos 

produtivos das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos. (Grifo meu) 

14. Estimular a produção de fitoterápicos em escala industrial 

15. Estabelecer uma política intersetorial para o desenvolvimento socioeconômico na 

área de plantas medicinais e fitoterápicos 
16. Incrementar as exportações de fitoterápicos e insumos relacionados, priorizando 

aqueles de maior valor agregado. 

17. Estabelecer mecanismos de incentivo para a inserção da cadeia produtiva de 

fitoterápicos no processo de fortalecimento da industria farmacêutica nacional. 

(BRASIL, 2005b) 

 

Como veremos a seguir no capítulo 4 as diretrizes grifadas não estão sendo seguidas nos 

povoados pesquisados. A política também determina competências para a implantação das 

diretrizes acima, onde, para o Ministério da Saúde, compete: 
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1. Coordenar o processo de acompanhamento e avaliação da Política Nacional das 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio de comitê interministerial 

constituído para este fim; 

2. Definir e assegurar recursos orçamentários e financeiros para o incentivo a esta 

política; 

3. Promover a inserção do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, 

em consonância com a Política Nacional de Saúde, a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica e a Política de Medicina Natural e Práticas 

Complementares no SUS; (Grifo meu) 

4. Estabelecer instrumentos e indicadores para acompanhar e avaliar os resultados 

da utilização de plantas medicinais e fitoterápicos na saúde pública; 
5. Promover a articulação intersetorial e inter-institucional para o fomento à 

pesquisa e ao desenvolvimento de plantas medicinais e fitoterápicos e à criação 

de redes de pesquisa; 

6. desenvolvimento tecnológico, produção e serviços, com vistas à incorporação 

de novas tecnologias; 

7. Regulamentar o controle e exercer a vigilância sanitária sobre a 

comercialização, dispensação, manipulação, distribuição de insumos de origem 

vegetal e fitoterápicos, bem como o registro de fitoterápicos. 

(BRASIL, 2005b) 

 

 

Nossa pesquisa de campo não identificou esta prática do Ministério da Saúde nos 

povoados de Bom Jardim e Mundês, onde nenhum dos entrevistados declarou que a indicação 

quanto ao uso de fitoterápicos foi feita por algum funcionário do Sistema Único de Saúde, sejam 

eles, Agentes Comunitários, Enfermeiros ou Médicos. 

 

Em contra partida, o governo Federal brasileiro, por intermédio do Ministério da Saúde, 

possui um acervo de 320 plantas medicinais devidamente catalogadas e estudadas cientificamente 

para uso fitoterápico, onde estão atualmente liberadas para uso. Ainda existem diversas plantas 

medicinais não estudadas e devidamente catalogadas pela ciência, portanto, há muito que ser feito 

e muitas descobertas ainda estão por vir (BRASIL, 2009) 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) divulgou recentemente (2010) 

uma relação de plantas medicinais e suas indicações e forma de uso, sendo que todas foram 

pesquisadas anteriormente (Anexo 1). 

 

  

3.3.3  – Programa de Saúde da Família 

 



41 

 

 

Seguindo a Declaração de Alma-Ata o governo Brasileiro, criou em 1994 (mil 

novecentos e noventa e quatro) o Programa de Saúde da Família (PSF), que é constituído de 

equipes e é o elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e 

conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), que tem por função de visitas e catalogação das famílias residentes 

do município de Itabaiana, e por conseqüência também das famílias dos povoados referentes à 

pesquisa.  

 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido 

de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de 

promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e 

na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade pelo acompanhamento das 

famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites 

classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS. 

 

A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela 

evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da 

Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios. 

Iniciado em 1994, apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação dessa 

estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real substituição da 

rede básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de produção de 

resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população assistida. 

 

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde tem 

provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no SUS. 

Busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido 

resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas às equipes 

saúde da família. 
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Os princípios fundamentais do Programa de Saúde da Família (PSF) no Brasil são: 

integralidade, qualidade, eqüidade e participação social. Mediante a adstrição de clientela, as 

equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e 

a co-responsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de 

ampliar suas fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, onde a Saúde da 

Família é compreendida como a estratégia principal para mudança deste modelo, que deverá 

sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do sistema de saúde. (BRASIL, 2008) 

 

No PSF cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4 mil 

e 500 pessoas ou de mil famílias de uma determinada área, e estas passam a ter co-

responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades 

básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta 

de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território definido, com 

uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos 

quais a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, permanente e de qualidade; por 

realizar atividades de educação e promoção da saúde. 

 

E ainda: por estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a 

população; por estimular a organização das comunidades para exercer o controle social das ações 

e serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de 

decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes 

segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que transcendem a 

especificidade do setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde 

dos indivíduos – famílias – comunidade. 

 

 

3.3.4 – Agentes Comunitários de Saúde 
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O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é hoje considerado parte do 

Programa de Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser 

considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes 

comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em 

uma unidade básica de saúde. 

 

Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas situações distintas em 

relação à rede do Sistema Único de Saúde: a) ligados a uma unidade básica de saúde ainda não 

organizada na lógica da Saúde da Família;e b) ligados a uma unidade básica de Saúde da Família 

como membro da equipe multiprofissional. Atualmente, encontram-se em atividade no país 204 

mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS), estando presentes tanto em comunidades rurais e 

periferias urbanas, quanto em municípios altamente urbanizados e industrializados. 

 

Os ACS são preparados para atuar nas comunidades de acordo com as Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC). O campo da PNPIC contempla sistemas 

médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa (WHO, 2002). Tais 

sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de 

prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com 

ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 

humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas 

abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a 

promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. 

 

De acordo com a Portaria Nº 648, de 28 de março de 2006 em seu capítulo II que fala 

sobre (Das Especificidades da Estratégia de Saúde da Família) no seu artigo 4 Do Processo De 

Trabalho Da Saúde Da Família parágrafo VII - valorização dos diversos saberes e práticas na 

perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de 

confiança com ética, compromisso e respeito; (BRASIL, 2004. grifo nosso) 
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Ao grifarmos o parágrafo VII – “valorização dos diversos saberes”, de acordo com os 

dados coletados em nossa pesquisa de campo, aponta que neste ponto da estratégia de saúde da 

família não está sendo utilizado, como apresentaremos no próximo capitulo. 

 

O trabalho coletou diversos dados referentes ao nosso tema em questão e muitos outros 

dados podem ser extraídos para futuras pesquisas. Os dados a serem apresentados foram 

coletados através de questionários com a população local e entrevistas com guardiães e com os 

agentes comunitários de saúde, onde, por motivos éticos não revelaremos seus nomes. 

 

Foram encontrados diversos guardiães da natureza nos dois povoados num total de dez 

rezadeiras, três raizeiros e um doutor de raízes, porém, a maior parte das rezadeiras não está mais 

em condições físicas de exercer sua função, e todos relataram que não têm quem se interesse mais 

pelo conhecimento que eles possuem, seja a respeito de rezas ou a respeito de plantas medicinais. 

 

 

3.4 – Saúde e Doença 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a saúde não só como ausência de 

doenças, mas como um estado completo de bem-estar físico, espiritual e social'. Esse conceito 

deu margem a muitas interpretações no referencial de completo bem-estar para cada pessoa, 

levando em consideração suas limitações. Entretanto, queremos lembrar aqui a importância dada 

ao aspecto espiritual, que tem sido esmagado pela frieza das ciências especulativas modernas. 

 

A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) - Brasília, 1986 - definiu saúde como a 

resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, 

assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem 

gerar grandes desigualdades nos níveis de vida (VILELA, 1996). 

 

Saúde, no sentido ideal, qualifica as quatro dimensões da pessoa, formando um conjunto 

inseparável: 
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I. Saúde psíquica: implica orientação no tempo e espaço, ausência de alimentação, 

capacidade de equilibrar-se nas diversas circunstâncias da vida, auto-realização, abertura para 

o outro e para si mesmo, liberdade de pensamento, de expressão e de ócio; 

 

II Saúde psicofísica: é o desenvolvimento normal do individuo, com equilíbrio entre os 

componentes orgânicos. É a ausência de doenças no organismo biológico, ausência de 

mutilações, lesões, dor, cansaço, fome, sede e outras formas diversificadas da doença; 

 

III Saúde psicossocial é o ajustamento do individuo no grupo social (entendendo-se por 

ajustamento a capacidade que a pessoa tem de se situar, de se relacionar com as outras). A 

saúde social implica habitação adequada, equilíbrio dos fatores econômicos (trabalho e salários 

condizentes), lazer, educação (que permita, pela observação e análise, o questionamento da 

realidade), amizade, simpatia, relacionamento; 

 

III- Saúde psicoespiritual relaciona-se com as outras dimensões, na forma a, encarar a 

vida. O ser humano tem uma finalidade na vida, a sede de um absoluto (ou transcendente). Para 

os cristãos, é Deus; para os muçulmanos, é Alá; para os ateus, o ser humano. Esse absoluto é 

fundamental para a superação das dificuldades, de um sofrimento ou de uma doença (PESSINI, 

1991). 

 

De acordo com o enfoque apresentado, o nível de saúde seria decorrente da 

estratificação social que configura determinado contexto ou território e que determina a 

distribuição desigual dos fatores produtores de saúde: materiais, biológicos, psicossociais e 

comportamentais. As desigualdades econômicas expressas pela posição que se ocupa na 

estratificação social determinariam uma desigualdade de acesso aos fatores de boa ou má saúde, 

aumentando as iniqüidades da área. 

 

Conforme Pessini (1991), a saúde é formada por quatro dimensões inseparáveis, logo, a 

carência do ser humano em uma dessas dimensões causa o desequilíbrio da saúde ao qual 

chamamos de doença. 
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Nos dias de hoje, é comum vermos pessoas aparentemente saudáveis, andando nas ruas, 

trabalhando, mas não vemos que seu corpo está fragilizado por causa de sua saúde psicossocial 

ou psicoespiritual, sendo assim, as pessoas tendem ao isolamento social e muitas vezes entram 

em depressão. Assim como afirma Pessini. 

 

“A doença quase sempre provoca uma crise na pessoa, que se traduz em dependência, 

isolamento, quebra de comunicação (com sua vida, no dia-a-dia, com os familiares). 

Essa situação deprime o doente, que, ás vezes, passa pela fase de revolta, necessitando 

de ajuda para ver o lado positivo da vida” (PESSINI, 1991). 
 

 

Portanto para esse trabalho iremos considerar doenças corriqueiras do dia a dia como 

mal estares, ou seja, pequenos desequilíbrios em uma das quatro dimensões da saúde dos 

moradores dos povoados. 

 

Não nos cabe a discussão dos fundamentos do que seja vida, saúde ou doença, mas sim o saber 

tradicional para os tratamentos dos mal estares.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA E ANALISE DE DADOS 
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4.0 – METODOLOGIA 

 

 

A construção do „objecto‟ de pesquisa levará em conta o alerta de Pierre BOURDIEU 

que diz que os dados de pesquisa devem ser analisados não como verdade absoluta, mas como 

„pistas‟ para a realidade sociológica do „objetco‟. 

 

Construir o objecto supõe também que se tenha, perante os factos, uma postura 

activa e sistemática. Para romper com a passividade empirista, que não faz 

senão ratificar as pré-construções do senso comum [deve-se] ligar os dados 

pertinentes de tal modo que eles funcionem como um programa de pesquisas que 
põe questões sistemáticas, apropriadas a receber respostas sistemáticas; em 

resumo, trata-se de construir um sistema coerente de relações, que deve ser 

posto à prova como tal(g.a.), (BOURDIEU, 1989). 

 

Como alerta BOURDIEU a metodologia do projeto consistiu numa rede de dados 

sistemáticos, onde as bases foram os Agentes Comunitários de Saúde e os guardiães da natureza, 

como objeto sistemático para averiguar os dados recebidos com as novas gerações. Para isso, o 

projeto se valeu de levantamento bibliográfico, coleta e análise de dados quantitativos e 

qualitativos, em forma de questionários semi-estruturados, utilizando critérios demográficos nas 

localidades de Bom Jardim/SE e Rio das Pedras (Mundês) /SE. 

 

O primeiro passo foi um levantamento de dados secundários na Secretaria Municipal de 

Saúde de Itabaiana/SE, para a elaboração de um questionário quanti/qualitativo com os agentes 

de saúde e definição da amostra, e uma pesquisa de caráter informal visando identificar falas 

espontâneas e histórias de vida relacionadas aos usos de plantas medicinais para identificar os 

possíveis „guardiães da natureza‟ destes povoados. Para as entrevistas com os guardiães foram 

utilizado entrevistas abertas sobre as suas histórias de vida, como afirma Queiroz (1988), as 

histórias de vida devem ser utilizadas como “ferramenta valiosa” para intensificar os estudos das 
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“profundezas dos seres humanos” e sendo através dessa técnica é que nos coloca junto ao ponto 

de encontro das relações o interior e exterior do indivíduo. Ainda segundo a autora: 

 

“A escolha de uma ou outra técnica não pressupõe apenas diferenças na maneira de 

aplicá-las, mas inclusive, e, sobretudo, diferença nas preocupações do pesquisador com 

relação aos dados que pretende obter” (QUEIROZ, 1988). 

 

Com base em Queiroz, procuramos construir uma rede de informantes nos povoados em 

questão. Por isso o trabalho baseou-se na técnica das histórias de vida, já mencionado 

anteriormente, por meio da qual, procuramos conhecer estes guardiães da natureza foram o ponto 

de partida da metodologia, onde, a partir de uma entrevista foi iniciado uma rede de informantes 

para outras entrevistas onde relacionou os guardiães dos povoados. 

 

Como já visto anteriormente foram encontrados diversos guardiães da natureza nos dois 

povoados num total de dez rezadeiras e três raizeiros, porém, a maior parte das rezadeiras não 

está mais em condições físicas de exercer sua função, e todos relataram que não tem quem se 

interesse mais pelo conhecimento que eles possuem, seja a respeito de rezas ou a respeito de 

plantas medicinais. Posteriormente veremos falas espontâneas desses „guardiães‟ que foram 

anotadas em caderno de campo. 

 

O próximo passo foi a elaboração do primeiro questionário e seu pré-teste (PARDO, 

2006), onde foi aplicado em 10% da amostra escolhida, isto é, 13 questionários, em relação à 

população e houve a necessidade de ser ajustado para atingir os objetivos da pesquisa em questão 

e assim eliminaram-se algumas falhas da pesquisa.  

 

Na sua terceira etapa foi necessária uma abordagem com a amostra da população, onde 

essa amostra baseou-se nos dados do censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE, 2007) onde, no povoado de Rio das Pedras (Mundês) a população total foi 

levantada como 705 habitantes e Bom Jardim com 590 habitantes. Portanto foram feitos de forma 

aleatória visitando residências um total de 130 questionários, onde posteriormente foram 

tabulados no programa Excel versão 2003. 
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4.1 – Materiais Utilizados 

 

 

O material que foi utilizado conteve: um caderno de campo onde foram feitas anotações 

de observações e outros dados relevantes à pesquisa, como nomes populares de plantas 

medicinais e seu devido uso tradicional; questionários; programa Microsoft Excel para a 

tabulação de dados; máquina digital para salvar imagens relevantes à pesquisa. 

 

 

4.2 – Apresentação e Análise dos Dados 

 

 

A apresentação e análise dos dados a seguir foi realizada em três etapas, na primeira 

etapa apresentaremos e analisaremos a tabulação dos dados obtidos através dos questionários 

aplicados na população dos povoados, comparativos e cruzamentos necessários e inerentes aos 

objetivos do trabalho em questão. Em um segundo momento, apresentaremos as entrevistas com 

os guardiães da natureza encontrados em campo de pesquisa e depois as entrevistas feitas com os 

Agentes Comunitários de Saúde dos povoados, onde seremos generalistas e citaremos suas falas 

sem identificá-los, a fim de preservar suas identidades como fora solicitado pelos mesmos. 

 

Primeiramente, gostaríamos de salientar que a questão política no município de 

Itabaiana é muito evidente, sendo claramente separada entre situação e oposição política. 

Notamos que as residências são “de certa forma” “marcadas” com pinturas nos muros ou 

bandeiras com as preferências políticas da residência. Este fato foi observado em ambientação de 

campo e com os presidentes das associações de moradores, que foram nossos pontos de partida 

para obter nossa rede de informantes dos povoados, como previsto na metodologia.  

Este fato não interferiu diretamente na pesquisa de campo, porém, foi um fator que nos 

alertou para a forma de abordagem das residências para que não existisse uma resistência por 

parte dos moradores em relação a responderem os questionários. Outra questão é a proximidade 

dos povoados com o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, onde qualquer pessoa que trabalhe 
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com órgãos públicos não é „bem vinda‟; o sentimento de „ameaça‟ de despejo é notório, por isso 

a desconfiança em relação aos órgãos públicos de uma forma geral. 

 

[...] Na maior parte do mundo, os números absolutos e a pressão das necessidades 

sociais estão ditando que a exclusão humana das áreas protegidas - a abordagem 

.obstáculos e multas. para a conservação da natureza - é simplesmente inviável 

(WELL e BRANDON, 1992). 

 

 

Dentre os diversos depoimentos tomados por Santana (2002) que ratificam a citação 

acima, um entrevistado afirmou que mesmo colocando o exército para vigiar a Serra ele 

arranjaria uma maneira de burlar a vigilância e entrar no interior da “área protegida?”. 

 

Para se realizar os 130 questionários foram necessários alguns dias, pois, as noticias de 

que „tem gente da universidade batendo de porta em porta‟ (este método foi aleatório como os 

métodos adotados pelo censo do IBGE) já é motivo suficiente para não atenderem ao nosso 

chamado em suas residências. Em um dia de entrevistas chegamos até mesmo a sofrer ameaça de 

risco de vida, só pelo simples fato de nos identificarmos como pesquisadores da Universidade 

Federal de Sergipe e que estávamos fazendo uma pesquisa em relação à área de saúde, orientação 

esta para não direcionar as entrevistas, e adquirirmos „respostas espelho‟ como afirma Brandão 

(2007) ao invés de falarmos que também se tratava de saber tradicional a respeito de plantas 

medicinais. 

  

“Quando o grau de confiabilidade ainda é pequeno, muitas vezes faz isso através de uma 

atitude defensiva, que é essa de um espelhar a sua resposta, ou seja, ao invés de dizer a 

coisa como pensa, ela diz de uma maneira na comprometedora e ao mesmo tempo de 

maneira não ofensiva” (BRANDÃO, 2007). 

 

 

Isso ocorre devido os moradores viverem  no entorno do Parque Nacional da Serra de 

Itabaiana e por manterem relações com agentes de órgãos oficiais que fiscalizam a área, o que 

parece ter dado origem a um discurso “ambientalmente” correto. 

 

Fizemos diversas visitas de reconhecimento aos povoados, sem levar questionários, 

gravador ou qualquer outro instrumento para registrar a entrevista, a não ser o caderno de campo. 
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Segundo Brandão (2007), nos primeiros contatos seja de „contaminação‟ com o local, ou seja, 

procurar não entrar diretamente numa relação de pesquisa. Seguindo esse procedimento as 

primeiras visitas procuraram estabelecer apenas de conversas amistosas para uma melhor relação 

entre entrevistador e entrevistado. 

Os gráficos a seguir fazem parte da nossa análise quantitativa comparando os dois 

povoados, onde analisamos diversas diferenças, que provavelmente, deve-se a diversos fatores 

não analisados por nosso questionário, assim como a possível proximidade do povoado de 

Mundês a uma rodovia federal, BR 235, em relação ao povoado de Bom Jardim que dista 

aproximadamente oito quilômetros da mesma rodovia. Apresentaremos os dados comparativos 

entre os povoados e a tabulação em questão. 
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Total de moradores por residência dos povoados de Mundês e Bom Jardim, Itabaiana/SE 

 

 Gráfico 4.1 – FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

No gráfico anterior, verificamos que mais de 15 % das residências visitadas é composta 

de dois adultos e duas crianças, isto é, um casal com dois filhos, ao passo que mais de 30 % dos 

entrevistados moram com dois ou mais adultos e duas ou mais crianças e que 20 % dos 

entrevistados de Bom Jardim residem com outro adulto, ou seja, um casal. 

 

Seguindo o questionário, foram argüidos em relação ao nível de escolaridade do „chefe‟ 

da família. 
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Nível de escolaridade dos povoados de Bom Jardim e Mundês, Itabaiana - SE 

 

Gráfico 4.2– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

Podemos analisar nesta comparação de dados que a maior parte dos entrevistados possui 

o nível fundamental incompleto (Mundês 68,57% e Bom Jardim 63,34%), e somente 1,43% em 

Mundês e 6,67% em Bom Jardim possuem o nível fundamental completo. Partindo desses dados, 

verifica-se que nos povoados as pessoas muitas vezes abandonam o ensino para trabalhar e poder 

ajudar a família, como posteriormente veremos que a renda das famílias raramente ultrapassa os 

R$ 1.000,00 e quando vemos que as famílias são maiores do que a média nacional que é de um 

casal e um filho (IBGE, 2007). 

 

Com relação aos mal estares corriqueiros do cotidiano dos entrevistados nos foram 

relatados diversas enfermidades, desde dores de cabeça, passando por problemas respiratórios 

(Pulmão de pedra – embolia pulmonar), diabetes, hanseníase, problemas cardíacos, dores 

estomacais, entre outros. 
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Mal estares corriqueiros dos povoados de Bom Jardim e Mundês, Itabaiana - SE 

 

 

Gráfico 4.3– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

Como podemos notar, são altos os índices de dor de cabeça, mais de 20 % em ambos os 

povoados e o altíssimo índice de dores no estômago nos povoados, mais de 25 %, este fato nos 

chamou a atenção para o acesso ao saneamento básico dos povoados, onde em Mundês o esgoto, 

muitas vezes „corre‟ a céu aberto e em Bom Jardim (BASTOS, ENNES, 2009) o acesso a água 

potável é muitas vezes feito por rios, córregos e poços da localidade. 

 

Para o tratamento destes mal estares foi perguntado como as pessoas fazem para 

alcançar a cura dos mesmos. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Mundês

Bom Jardim



56 

 

Formas de tratamento de mal estares relatados 

 

 
 

Gráfico  4.4– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

 

Como podemos observar, mais de 60 % dos entrevistados fazem uso da alopatia para 

tratamento dos mal estares, muitas vezes por conta própria, ou seja, a automedicação, seja ela 

alopática, seja ela fitoterápica. Como veremos mais adiante o gráfico 4.7, as indicações para estes 

usos nos povoados é caracterizado pela indicação de outras pessoas para o uso de medicamentos. 

 

 Segundo dados da OMS (2009), o Brasil faz o uso de medicamentos sem a devida 

consulta a um médico, porém, muitas pessoas relataram que se consultam com o médico do posto 

de saúde dos povoados quando acreditam que a doença seja mais grave ou algum tipo de surto 

que esteja ocorrendo na localidade. 

 

Quando cruzamos os dados referentes aos mal estares com os dados sobre o tipo de 

tratamento que os entrevistados preferem para chegar a obter sua devida cura, obtivemos o 

seguinte resultado: 
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Mal estares e os Tipos de tratamento 

 

 
 

Gráfico  4.5– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

Observamos várias conclusões a respeito do tipo de tratamento que as pessoas preferem 

para tratar certos mal estares, assim como a dor de cabeça e dores musculares, onde os 

entrevistados somente fazem uso de alopáticos (Ácido Acetil Salicílico e ou Paracetamol) para 

tratamento, por outro lado mais de 40 % dos entrevistados fazem uso de fitoterápicos para o 

tratamento da influenza comum (Ácido Ascórbico), “pra isso meu fio, vitamina C e cama”. 

Notamos uma diferença em relação aos problemas respiratórios, que tem maior incidência no 

povoado de Mundês, onde existem muitas cerâmicas e olarias que possivelmente contribuem para 

esse índice. As pessoas que não procuram os postos de saúde para se tratarem utilizam as plantas 

medicinais para esse tratamento. Foram encontrados outros mal estares que estão tabulados como 

„outros‟ assim como a hanseníase, gastrite, impotência e tuberculose. 
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Nível de escolaridade dos povoados e o Tipo de tratamento utilizado. 

 

 

Gráfico 4.6– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

No gráfico anterior, podemos verificar que o uso de alopatias é alto em todos os níveis 

de escolaridade. Ao mesmo tempo, quando se trata do nível fundamental completo, nota-se que 

os usos de alopáticos e fitoterápicos são equivalentes e foi onde obtivemos a maior quantidade de 

pessoas que usam ambos os tipos de medicamentos. A preferência para o uso de alopatia ou 

fitoterapia depende do tipo de mal estar que a pessoa está sentindo, como mel para dor de 

garganta ou um medicamento para dor de cabeça. 

 

Ao cruzarmos os dados em relação ao nível de escolaridade e como são indicados os 

tratamentos com alopatia, encontramos os seguintes dados. 
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Nível de escolaridade dos povoados e a Indicação de alopáticos. 

 

 

Gráfico  4.7– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

 

De acordo com o gráfico anterior é notório o trabalho dos médicos dos postos de saúde 

dos povoados, segundo ENNES (2008) “Quase a totalidade dos entrevistados, 97,4% em Bom 

Jardim e 98,4%”, porém ainda existem pessoas que fazem uso de alopáticos por outras 

indicações, assim como: familiares; vizinhos e por conta própria. 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa fizemos o cruzamento de dados a partir do nível 

de escolaridade e a indicação ao uso de fitoterápicos. 
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Nível de escolaridade dos povoados e a Indicação do uso de fitoterápicos. 

 

 

Gráfico4. 8– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

Este gráfico nos mostra que a indicação de fitoterápicos é feita por diversas formas 

diferentes, onde a principal variável foi que em ambos os povoados têm a indicação por meio da 

família 50 % no total e por guardiães 26,32%. Sendo assim, o saber tradicional a respeito do uso 

de plantas medicinais, ainda é passado de geração em geração, porém, outra variável verificada 

nos povoados foi a indicação sobre o uso de determinada planta medicinal para tratamento de 

algum mal estar foi indicado por veículos de mídia. Outra variável encontrada foi que em ambos 

os povoados a indicação de fitoterápicos foi feita por um guardião local. Neste caso, no povoado 

de Mundês, encontramos raizeiros que fazem esta indicação e em Bom Jardim, não encontramos 

evidência da existência de algum raizeiro, sendo assim, em Bom Jardim não foi encontrado 

nenhuma ocorrência de indicação por guardião. 
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No gráfico a seguir cruzamos os dados de renda e o tipo de tratamento, onde obtivemos 

o seguinte resultado. 

 

Renda mensal e o Tipo de tratamento 

 

 
Gráfico  4.9– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

 

A maioria dos residentes dos povoados em questão possui uma renda mensal inferior a 

R$ 1.000,00, isto é, 86,38% e que mais de 60,77% prefere o tratamento por alopatia. Essa forma 

de tratamento, que como vimos anteriormente é indicado pelos médicos dos postos de saúde 

locais, também se deve ao fato da aquisição de forma gratuita dos medicamentos no próprio posto 

de saúde. 

 

Em relação ao uso de plantas medicinais por antepassados nos povoados verificou-se 

duas ocorrências, como veremos a seguir nos gráficos 4.10 e 4.11. 
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Uso de plantas medicinais por antepassados nos povoados de Mundês e Bom Jardim, 

Itabaiana/SE 

 

 
Gráfico 4.10– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 
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Antepassados usavam plantas medicinais e as pessoas que ainda usam plantas medicinais 

 

 
Gráfico 4.11– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

Observa-se nos gráficos anteriores que existe um claro desinteresse por parte dos 

entrevistados a respeito do uso de plantas medicinais, onde 62,14% declararam que os 

antepassados utilizavam plantas medicinais, e deste total 70,73% não utilizam por que não 

gostam do sabor de chás e preferem outras formas de tratamento, ao mesmo tempo por também 

não acreditarem nos princípios ativos das plantas ou até mesmo por desconhecimento em relação 

a este saber tradicional. 

 

A origem da renda nos povoados também fez parte dos questionários onde tivemos os 

seguintes resultados. 
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Origem da renda dos entrevistados de Bom Jardim e Mundês, Itabaiana - SE 

 

 

Gráfico 4.12– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

Esta origem de renda não é necessariamente a única renda da família. Podemos observar 

que a principal origem de renda dos entrevistados de Mundês é proveniente do trabalho em 

cerâmicas e olarias 32,85% e no povoado de Bom Jardim, as três principais origens de renda são 

a aposentadoria 31,67%, o roçado 26,67% e o trabalho como feirante 16,66%. 

 

Como foi supracitado, as famílias entrevistadas também relataram que recebem algum 

tipo de beneficio do governo (33%), como podemos observar a seguir no gráfico 4.13. 
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Origem da renda dos entrevistados de Bom Jardim e Mundês, Itabaiana - SE 

 

 
 

Gráfico 4.13– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

 

Como podemos verificar no povoado de Mundês, mais de 50% dos entrevistados 

recebem o beneficio do bolsa família e no povoado de Bom Jardim mais de 40% recebem 

aposentadoria. Este comparativo nos deixou claro que no povoado de Bom Jardim residem 

pessoas mais idosas em relação ao povoado de Mundês. 

 

Para atender a outro objetivo deste trabalho foi perguntado aos entrevistados qual é a 

frequência das visitas feitas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
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Frequência de visitas dos Agentes Comunitários de Saúde às residências, Mundês e Bom 

Jardim, Itabaiana/SE, 2009. 

 

 

 
 

Gráfico 4.14– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

 

Deparamo-nos com o alto índice das respostas de que nunca foram visitados pelos 

Agentes Comunitários de Saúde 38,58% em Mundês e 50 % em Bom Jardim. Verificamos os 

dados obtidos na Secretaria de Saúde do Município de Itabaiana – SE que os ACS devem pelo 

menos fazer uma visita a uma residência por mês. Como observamos em campo que as 

residências são “pintadas” com suas preferências políticas e como vimos no capítulo 2, item 2.1.2 

“Aspectos Políticos”, acreditamos que este dado esteja diretamente ligado a essa questão. 

 

Para finalizar nossa análise dos dados quantitativos, nosso último item do questionário 

refere-se ao conhecimento dos guardiães por parte dos entrevistados. 
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Conhecimento sobre a existência de guardiães nos povoados 

 

 

Gráfico  4.15– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

O gráfico anterior mostrou a não existência de parteiras nos povoados e a não existência 

de raizeiros em Bom Jardim e mais de 60% em ambos os povoados não conhece nenhum 

guardião, apesar de sua existência. 
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4.2.1 – Entrevistas com os guardiães 

 

De acordo com Giddens, “[...] “a „tradição‟ está ligada à memória; envolve ritual; possui 

„guardiães‟; e, ao contrário do costume, tem uma força de união que combina conteúdo moral e 

emocional” (1994). 

 

Partindo dessa afirmação, onde  nas sociedades tradicionais esses detentores do saber 

são conhecidos como guardiães,  os guardiães que entrevistamos foram relacionados com um 

mesmo tema, isto é, o uso de plantas medicinais. 

Todas as entrevistas com os guardiães seguiram um pequeno roteiro pré elaborado 

(Anexo 3) para não perder o direcionamento e o foco da pesquisa. Todas as entrevistas que foram 

realizadas, tiveram a duração de aproximadamente duas horas e trinta minutos. Foram 

identificados um total de treze guardiães nos dois povoados, porém por motivos de saúde e 

também a negação de conceder entrevistas, só foi possível realizar um total de quatro entrevistas 

com guardiães. 

Para não identificar os nomes dos guardiães elaboramos uma tabela com uma sigla para 

cada um, sua idade, gênero e o povoado que reside. 

 

Tabela de entrevistas com guardiães 

Sigla Idade Gênero Povoado 

G1 78 Feminino Bom Jardim 

G2 82 Feminino Bom Jardim 

G3 68 Feminino Mundês 

G4 74 Masculino Mundês 

G5 68 Masculino Mundês 
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G6 59 Masculino Bom Jardim 

G7 ?? Masculino Mundês 

G8 84 Feminino Mundês 

G9 58 Feminino Mundês 

G10 73 Feminino Mundês 

G11 68 Feminino Mundês 

G12 63 Feminino Mundês 

G13 ?? Feminino Mundês 

 Tabela 4.2.1.1– FONTE: BOTELLI, A. A. K. Trabalho de Campo, 2009 

 

Ao iniciarmos as entrevistas, nossa primeira entrevistada foi G1, moradora do povoado 

de Bom Jardim, benzedeira, que nos relatou, que sempre viveu no povoado e que aprendeu a 

rezar com sua avó, por que a mesma “tinha que passar a missão de ajudá o povo pra alguém; 

minha mãe não quis aprende e como eu era a fia mais velha...”, e relata que quando era jovem 

sofreu de uma doença desconhecida que foi sua avó que a salvou rezando ela e que só ficou 

“boa” depois que completou sete anos de idade. G1 falou que tinha o “poder da visão” e que pode 

enxergar as doenças deste e do outro mundo (espiritual) através do corpo das pessoas. 

 

Com o objetivo de observar o ritual de “benzedura” G1 relatou que o “fio” (no caso o 

pesquisador) estava sofrendo com “mal olhado”, G1 foi a quintal de sua residência e voltou com 

um ramo de “vassourinha branca” e solicitou que o pesquisador ficasse sentado e com os olhos 

fechados e começou o ritual, fazendo sinais de cruz e passando o ramo em diversas partes do 

corpo do pesquisador onde entoou a seguinte oração: 

 

“Ângelo sua mãe le teve, 

Sua mãe le há de criá, 

Quem quebranto le pois 

Eu tiro, com um, com dois, com três hei de tirá 
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O quebranto e o mal olhado e o menino Ângelo fica sarado. 

Si fô nos olhos do menino, 

Santa Luzia é quem vai tirá, 

Si fô na cabeça do menino, 

É São Pedro quem vai tirá, 

Si fô nos ouvido do menino, 

É Santa Polônia quem vai tirá, 

Si fô no pescoço ou na garganta, 

É São Braz quem vai tirá, 

Si fô na carcunda do menino, 

Nossa Senhora do Rosário quem vai tirá, 
Si fô no corpo do menino, 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro quem vai tirá, 

Si fô na barriga do menino, 

É o Divino Espírito Santo quem vai tirá, 

Si fô no braço ou na mão do menino, 

É São Sebastião quem vai tirá, 

Si fô na bunda, no pé, na perna do menino, 

É São Pedro, São Paulo e os anjo do céu e o meu Padim Cirço e a minha Nossa Senhora 

Mãe dos Home e os ares quentes, os ares frio, ares do vento, ares le arrengo, 

Em nome do Padre, da Virge, de todos os Santos, 

Que se quebre todos os quebranto, 
Com três padre-nosso e com três ave-maria, Amém.” 

 

Nesta oração podemos verificar diversos fatores, tradicionais, inclusive a oralidade na 

qual podemos ver a linguagem utilizada e sua vinculação com a religião católica. Esta oração só 

foi passada pelo fato que o G1, autorizou o pesquisador a utilizar-se desta oração “sempre que 

precisar”. 

 

Perguntamos quais são as doenças e males tratados por suas orações e quais são as 

pessoas que mais a procuram. 

 

“Muitas pessoas vem aqui me procurar para tirar mal olhado, quebranto, espinhela caida 
e muitas crianças com dor de cabeça, vomito e diarreia, pra tudo eu rezo, principalmente 

pras crianças” (G1, 2009) 

 

 

 

Sobre sua vida como benzedeira, suas histórias e a perpetuação de seus conhecimentos, 

G1 relata: 

 

“aprendi a rezar com 7 anos de idade e desde então reza as pessoas, muitas pessoas 

chegam aqui por amigos ou alguém que falou pra me procurar, eu rezo mais mulheres e 

crianças os homens só vem aqui as vezes, eu só ensinei essa oração para você para 
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sempre que você precisar pode se rezar também, mas não posso ensinar para qualquer 

pessoa não. Eu não tenho quem queira aprender, minhas filhas não querem e eu não 

posso escrever essas orações em nenhum lugar por que só passo para pessoas que tem a 

luz e a mão de rezador. Aqui é fácil de achar as plantas que preciso, mas tenho meus 

matinhos aqui em casa mesmo” 

(G1, 2009) 

 

Outras orações não nos foram reveladas por nenhum outro guardião “benzedeira”, por 

que acreditam se fizerem, a não ser em dias especiais do ano (calendário do Catolicismo), 

perderiam a força para curar. 

 

Mais duas benzedeiras foram encontradas a partir da indicação de G1 que foram a G2 e 

a segunda (G3) que não quiseram  nos receber dizendo que não queriam  mais saber de rezar as 

pessoas por que isso „é coisa do cão‟. 

 

O G2 não revelou nenhuma de suas orações e falou que não tinha mais força para rezar 

ninguém (mal caminha sem a ajuda de uma bengala). Disse que havia aprendido a rezar com sua 

mãe desde pequena, quando via sua mãe rezar as pessoas e se interessou em aprender também. 

 

A entrevista com G2 não pode ser longa, mas nos revelou que curou muitas pessoas que 

vinham de outros lugares para ela poder rezá-las. 

 

As duas entrevistadas falaram a mesma coisa em relação à perpetuação dos seus 

conhecimentos, nem os filhos e nem os netos querem aprender as orações e como se benzer uma 

pessoa. 

 

Acreditávamos que no povoado de Bom Jardim encontraríamos mais guardiães, 

principalmente raizeiros, já que muitos moradores tem como sua fonte de renda a agricultura 

familiar, porém, não foram encontrados,  e segundo os próprios moradores não existem mais e se 

existiram, ninguém soube dizer. 

 

Já no povoado de Mundês foram identificados sete rezadeiras e três raizeiros. O nosso 

primeiro entrevistado foi o G4, raizeiro. 
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O G4 vende garrafadas, lambedouros, preparados de plantas medicinais secas e raladas 

em forma de pó e mel. Segundo ele, “tenho a cura para todas as doenças”, porém, foi identificado 

pela pesquisa que o saber tradicional do G4 é um saber adquirido por livros e não passado de 

geração em geração, como vimos em seu relato, “Tive a graça de Deus me iluminar e começar a 

ler o livro „As Plantas que Curam‟ e foi assim que há 6 anos comecei a trabalhar com as ervas” . 

Ele sofreu um acidente que ficou 2 meses e 15 dias engessado, de cama, onde seu  reumatismo 

“agravou” para o quadro de artrite e hoje em dia “se trata” com base no conhecimento adquirido. 

 

G4 relata que trata de diversas pessoas do povoado e até mesmo de outros estados, como 

descrito abaixo: 

 

“Já tratei de muitas pessoas com gripe, tenho meu lambedouro pra isso. Gente que vem 

aqui pra tratar de diversas doenças, como diabetes e problemas no coração. Para a 

diabetes já veio até doutor de Maceió me procurar, mas nunca mais voltaram.” (G4, 

2009). 

 

 

Quando perguntado sobre outras doenças. 

 

“Também tem muita gente que vem aqui atrás de cura para diversas doenças, como: 

problema nos rins, dor no estomago e hemorróidas, essa última tem que ser tratada de 

dentro pra fora, por que muitas vezes é provocado por bactérias no sangue da pessoa e 

também passo um banho de assento com quarana, que é muito bom pra isso” (G4, 

2009). 

 

Quando perguntado sobre o que os homens mais procuram e o que as mulheres mais 

procuram. 

“O homens vem aqui mais em busca da garrafada para a impotência e as mulheres 

buscam mais as plantas para controle dos hormônios, para cólicas e para as doenças do 

útero” (G4, 2009) 

 

Podemos perceber nos relatos de G4 que seu saber tradicional é difundido por seu 

trabalho no tratamento de doenças com êxito, onde as pessoas buscam na medicina alternativa a 

cura não reconhecida pela ciência. 
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G4 nos relatou que existem algumas plantas que não devem ser combinadas, como o 

“boldo” e a “erva cidreira”, por que um é bom para o fígado, mas ataca o estômago e a outra age 

exatamente ao contrário. 

 

Os filhos não se interessam pelo conhecimento do pai, “- Não querem saber, acham que 

não vale à pena” em compensação, “- Ensino de graça a quem quiser aprender e conversar sobre 

a bíblia as ervas e Deus.” 

 

Quando perguntado sobre suas garrafadas, o mesmo disse que usa vinho tinto doce para 

“amenizar” o amargo das ervas que são misturadas em uma determinada garrafada para um 

determinado propósito: “Faço uma garrafada que tem propriedades energéticas.” G4 utiliza nessa 

garrafada „guaraná em pó‟, „jurubeba‟, „catuaba‟ as outras quatro ervas em uma infusão em vinho 

tinto que demora um dia para ficar pronta, no anexo 1 contem um arquivo com plantas medicinais 

recentemente divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. 

 

G4 utiliza diversos utensílios tais como um moedor e uma balança de precisão. Suas 

prateleiras são cheias de vidros contendo rótulos escritos de próprio punho com o conteúdo. 

Também possui um grande quintal em sua residência onde cultiva plantas medicinais. Seus 

preparos são precisos em relação às quantidades de ervas utilizadas muito parecidas com o que 

descreve Acharam e Botsaris em relação à medicina tradicional chinesa MTC. 

 

Foi perguntado ao G4 a respeito de plantas para  tratar de „vermes‟ e o mesmo falou que 

não trabalha com essas plantas por se tratarem de plantas tóxicas, onde certas dosagens podem 

até mesmo matar o ser humano. 

 

Outro guardião entrevistado foi o G5 (raizeiro). Esta entrevista foi um tanto peculiar, 

pois o mesmo estava trabalhando num roçado e esta foi uma experiência muito gratificante, por 

que o G5 não trabalha como o G4. O G5 nos guiou em uma caminhada pelos arredores do 

povoado de Mundês, onde caminhávamos sempre por trilhas e picadas, e por onde passávamos, 

ele parava e nos mostrava uma determinada planta e começava a ministrar seus conhecimentos 

em relação a tal planta. Quando foi perguntado se havia alguém para quem ele passa seu saber o 
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mesmo respondeu “- eu bem que tento passar tudo isso para meu filho, mas ele só pensa em vídeo 

game.”. Ao ser perguntado se ele cobra por seu trabalho G5 respondeu:  

 

“Claro que não „doutorzinho‟, o conhecimento que tenho é de todos só que eu tive 

paciência para aprender e quem me ensinasse. Agradeço todos os dias a Deus por ele 

ter permitido que meu pai me ensinasse tudo isso” (G5, 2009) 

 

 

Continuamos caminhando quando espontaneamente ele relatou o porque ele agradece 

tanto o saber tradicional que detém. 

 

“Quando meu filho tinha dois anos ele teve uma „catareira das braba‟ que não  curava 

com nenhum remédio, foi quando estava na roça e vi um ramo de agrião e fiz um 

lambedouro pra ele e foi ai que ele soltou tudo e melhorou”(Idem) 

 

 

G5 tem um trabalho na roça de um amigo, mas também trabalha com as plantas 

medicinais desde que era um garoto (não soube identificar exatamente desde quando). Falou que 

faz isso porque considera um dom, e as pessoas procuram ele quando está em casa ou passando 

na porta de uma casa as pessoas o param para falar o que estão sentindo e ele busca a planta certa 

quando vai trabalhar. 

 

E assim, ele começou a retirar algumas plantas dizendo que eram para fazer umas 

garrafadas com pinga para o dono de um bar da localidade. Perguntamos se havia ali alguma 

planta tóxica e o mesmo disse que sim, apontando para uma raiz que havia retirado do mato que 

ele chamou de “milone” (como relatado por G4, 2009 trata-se da Raiz de Mil Homens). E 

continuou: “Isso aqui é bom prá misturar com pinga prá poder tomar, por que o gosto é ruim, é 

muito bom prá acabar com problema de vermes, mas não se deve misturar essa planta com 

nenhuma outra”. 

 

Neste momento tivemos a primeira confirmação de que em Mundês existem pessoas que 

conhecem sobre pingaterapia, como visto no capítulo 3. Em Bom Jardim, quando fizemos a 

ambientação de campo, também foi verificado a existência dessas infusões por um doutor de 

raízes (G6), onde o mesmo prepara as infusões, tendo em sua residência infusões de “milone”, 
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“cidreira”, “canela”, “sucupira” e “nas costas” (esta última não foi encontrado nenhum outro 

nome popular). 

 

Foram identificados no povoado de Mundês sete benzedores - G3, G8, G9, G10, G11, 

G12 e G13, que foram identificados por outros guardiães e pelos questionários. De todos fizemos 

somente três entrevistas, devido ao atingirmos primeiramente o ponto de saturação, onde as 

respostas tornaram-se repetitivas e em segundo lugar quando tentamos fazer mais algumas 

entrevistas não obtivemos êxito. 

 

Os três guardiães (G10, G11 e G12) entrevistados são irmãos, o que facilitou a nossa 

entrevista. Os irmãos aprenderam a rezar com a mãe, que por sua vez aprendeu com a avó deles e 

eles acreditam que a avó também tenha aprendido com a bisavó deles. Para nossa pesquisa isso 

foi um fato encontrado de saber tradicional em sua forma propriamente dita, isto é, passado de 

geração em geração na mesma família. Suas histórias e seus conhecimentos são idênticos tendo 

apenas pequenas diferenças em relação ao gênero, pois algumas pessoas se sentem mais 

confortáveis em falar sobre seus problemas tanto espirituais quanto sobre as mazelas do corpo. 

 

As falas dos guardiães são muito semelhantes, mesmo entre os raizeiros e os benzedores. 

Suas rezas e seus conhecimentos se devem a localidade onde vivem, como relatado pelos 

raizeiros, onde possuem a mesma fonte dos seus recursos, isto é, plantas medicinais existentes no 

entorno. 

 

Uma informação comum a todos os guardiães é que seus descendentes não se interessam 

por seus conhecimentos e grande parte dos guardiães se sentem decepcionados com este fato, 

onde sumariamente relatam que além deles, os não entrevistados também passam pelas mesmas 

frustrações e tristezas em relação ao seus saberes tradicionais. Todos temem em morrer e não 

passarem seus conhecimentos para seus descendentes ou alguém relacionado com sua geração 

futura. 
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4.2.2 – Entrevistas com os Agentes Comunitários de Saúde 

 

Quando começamos as entrevistas com os Agentes Comunitários de Saúde, os 

denominamos como especialistas assim como Giddens afirma que “já nas sociedades pós-

tradicionais surge a figura dos especialistas do conhecimento científico” (1994) 

 

Por motivos referentes às questões de ética cientifica a presente dissertação não irá 

divulgar os nomes dos Agentes Comunitários de Saúde de Bom Jardim e Mundês, pelo fato de 

serem poucos e esta informação ser facilmente adquirida na própria Secretaria Municipal de 

Saúde de Itabaiana. A maioria dos agentes foram indicados à função por meio de “favores 

políticos” e depois fizeram concurso publico para o cargo sendo assim efetivados em suas 

funções.  

 

Os ACS relataram que fizeram um treinamento de 15 dias para poderem atuar como 

Agentes credenciados no Programa de Saúde na Família (PSF), e que não tiveram quaisquer 

conhecimentos ou capacitação em relação à Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, onde esta é uma das premissas básicas do PSF. E mesmo assim, segundo seus 

relatos, nem se tivessem esse conhecimento poderiam passar para a população porque não são 

autorizados para isso. 

 

Sua principal função é o acompanhamento de mulheres em pré natal e em campanhas de 

vacinação (principal preocupação da população, tendo em vista que mais de 65% recebe o “Bolsa 

Família”, onde as carteiras de vacinação servem como pré-requisito para a garantia do 

recebimento do beneficio).  

 

Como visto anteriormente, a pesquisa verificou em dados secundários na Secretaria de 

Saúde de Itabaiana – SE que o atendimento mínimo por agente é de pelo menos uma residência 

por mês e que os agentes não visitam residências que foram oposição na eleição municipal 

anterior, onde 40% dos questionários aplicados relataram que nunca foram visitados pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSÃO 
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5.0 – CONCLUSÃO 

 

Nosso problema de pesquisa, que foi nosso marco norteador, era se os Agentes 

Comunitários de Saúde são responsáveis pelo processo de (des/re) construção dos saberes 

tradicionais sobre o uso de plantas medicinais nos povoados de Bom Jardim e Mundês 

localizados no entorno do Parque Nacional da Serra de Itabaiana. Sendo assim, nossa hipótese 

para o problema foi se o Programa de Saúde da Família (PSF) do Governo Federal, que realiza 

visitas periódicas às famílias dos povoados vem provocando mudanças no saber tradicional do 

uso de plantas medicinais. 

 

Constatou-se que o nível de escolaridade dos moradores dos povoados pesquisados é 

baixo, o saneamento básico dos povoados é precário, o que provoca mal estar corriqueiro como a 

dor de estômago, como demonstrado no capítulo anterior, onde em Mundês o esgoto muitas 

vezes „corre‟ a céu aberto e em Bom Jardim o acesso a água potável é feito por rios, córregos e 

poços da localidade. A maioria dos entrevistados nos povoados tem preferência para o uso de 

alopatia e muitas vezes este uso é feito por conta própria, no qual acreditamos que esta 

automedicação se deve ao fato da distância e o acesso dos moradores a um hospital mais 

próximo. O uso de medicamentos sem a devida consulta a um médico nos leva a crer que seja 

parte da cultura brasileira, porém, muitas pessoas relataram que se consultam com o médico do 

posto de saúde dos povoados quando acreditam que a doença seja mais grave ou algum tipo de 

surto que esteja ocorrendo na localidade. 

 

Conclusões a respeito do tipo de tratamento que as pessoas preferem para certos mal 

estares, assim como a dor de cabeça e dores musculares, mostram que as pessoas fazem uso de 

alopáticos (Ácido Acetil Salicílico e ou Paracetamol) para tratamento dessas enfermidades, por 

outro lado os moradores fazem uso de fitoterápicos para o tratamento de gripes e resfriados 

(Ácido Ascórbico). Notamos uma diferença em relação aos problemas respiratórios, que tem 

maior incidência no povoado de Mundês, onde existem muitas cerâmicas e olarias, o que 
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possivelmente contribuem para essa enfermidade. As pessoas que não procuram os postos de 

saúde para se tratar utilizam as plantas medicinais, assim como inalação com folhas de mangueira 

e lambedouros.  

 

Com base no levantamento dos dados secundários, verificou-se que a maioria dos 

moradores dos povoados, nos casos de enfermidades, procura postos de saúde e hospitais, e que 

quase não há mais quem procure os guardiães e formas tradicionais de cura. Esse dado foi 

confrontado pelo trabalho de campo que identificou três rezadeiras em Bom Jardim, três raizeiros 

e sete rezadeiras em Mundês. Segundo relatos espontâneos e a tabulação dos dados dos 

questionários, poucas pessoas dos povoados procuram seus conhecimentos para tratamentos de 

mal-estares. A existência de postos de saúde nos povoados corrobora para a perda do saber 

tradicional, uma vez que a população tem preferência para o tratamento alopático orientado por 

médicos. 

 

Em relação aos guardiães e a possível perda do saber tradicional, concluímos que esta 

perda do saber não se deve a ação dos agentes comunitários de saúde, e sim pelo desinteresse das 

novas gerações em aprender com seus antepassados a respeito dos conhecimentos tradicionais, 

porém, também identificamos que os próprios agentes comunitários não contribuem com formas 

de tratamento alternativos, como o uso de plantas medicinais. 

 

O que mais chamou a nossa atenção em relação à tabulação dos dados coletados em 

campo foi que a maioria dos entrevistados declarou que nunca foram visitados pelos agentes 

comunitários de saúde e também que desconhecem a existência de guardiães em seus próprios 

povoados. 

 

De certa forma, quando identificamos o uso da „pingaterapia‟ nos bares dos povoados, 

verificamos que o saber tradicional, em relação a alguns tratamentos como vermífugos e outros 

que fazem parte da crença popular, ainda são passados de geração em geração. 

 

A não comprovação de nossa hipótese de pesquisa não está apenas relacionada com o 

Programa Nacional de Saúde do Governo Federal em relação à perda do saber tradicional. Esta 
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(des/re) construção do saber tradicional envolve diversos fatores, como o desinteresse dos jovens 

em relação a este conhecimento, o não incentivo dos „mais velhos‟ ao uso de plantas medicinais 

para tratamentos e a carência de capacitação dos agentes comunitários de saúde em relação à 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, onde notoriamente são capacitados para 

o acompanhamento de prevenção de endemias, nas campanhas de vacinação e no 

acompanhamento pré natal dos moradores dos povoados.  

 

Verificamos que, de acordo com os objetivos propostos pelo Programa de Saúde da 

Família, a intervenção dos agentes de saúde nos povoados por meio da medicina ocidental, tem 

contribuído para redução da mortalidade infantil e prevenção à saúde dos moradores desses 

povoados, e a inexistência de formas e mecanismos de transmissão do saber tradicional entre as 

antigas e novas gerações de moradores, colabora para a perda deste conhecimento. 

 

Como observado e analisado em campo de pesquisa, existem outros fatores que nosso 

trabalho não aprofundou por não termos contemplado os mesmos em nossos objetivos, como o 

fator político da região em detrimento a saúde da população. Verificamos também que a questão 

da biodiversidade local em relação as plantas medicinais é uma pista para futuras pesquisas em 

outras áreas do conhecimento científico. 
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Questionário aplicado em moradores nos povoados 

 

1 – Local:____________________________________ Data:____/____/2009  Hora: ____:____ 

2 – Total de moradores na residência. 

______________________________________________________________________________ 

3 – Nível de escolaridade do chefe da família. 

______________________________________________________________________________ 

4 – Que tipo de mal estares ocorrem com a família? (dor de cabeça, barriga, etc...) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5 – Como a família trata (cuida) desses mal estares? 

 A – Fitoterápicos. Qual? ___________________________________________________ 

 B – Alopáticos. Qual? _____________________________________________________ 

6 – (caso de fitoterápicos) O tratamento com plantas medicinais foi indicado por quem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7 – (caso de fitoterápicos) De que forma são adquiridas as plantas para o tratamento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8 – (caso de alopáticos) Quem indicou o tratamento com medicamentos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9 – (caso de alopáticos) De que forma são adquiridos os medicamentos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10 – Seus pais, avós, já fizeram uso de plantas medicinais para algum tipo de tratamento? E 

seus filhos também usam? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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11 – Qual é a principal origem da renda da família? 

_________________________________________________________________________ 

12 – A renda da família varia entre: (Reais) 

A – menos de 1000,00 B – entre 1000,00 e 1500,00   C – mais de 1500,00 

 

13 – Recebe algum incentivo do governo? Qual? 

_________________________________________________________________________ 

14 – Com que freqüência os agentes comunitários de saúde visitam sua residência? 

A – Mensalmente  B – Bimestralmente  C – Trimestralmente  D – Outros ______________ 

 

15 – Os agentes comunitários de saúde indicam algum tratamento para os mal estares 

corriqueiros do dia-a-dia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

16 – O Sr.(a) conhece alguma pessoa do povoado que seja: 

A – Raizeiros_______________________________________________________ 

B – Rezadeira ______________________________________________________ 

C – Parteira ________________________________________________________ 
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Roteiro para entrevistas com guardiães 

 

O que o Sr. (a) faz? (para a identificação do guardião) 

Com quem aprendeu os seus conhecimentos? 

Há quanto tempo exerce essa função? 

Como as pessoas chegam até o Sr.(a)? 

Quais são os mal estares que as pessoas reclamam? 

Os homens reclamam mais de que? 

E as mulheres? 

Alguém já veio com indicação médica? 

(Caso de raizeiros) – Qual o tipo de tratamento mais procurado?(chá, garrafada) 

(Caso de raizeiros) – Quais plantas são mais difíceis de encontrar? 

(Caso de raizeiros) – Existem plantas que não podem ser combinadas? 

(Caso de raizeiros) – Fabrica garrafadas? 

(Caso de raizeiros) – Como adquire as plantas? 

(Caso de raizeiros) – Conhece livros sobre plantas medicinais? 

(Caso de benzedeiras) – O Sr. (a) reza mais homens ou mulheres? 

(Caso de benzedeiras) – O Sr. (a) pode ensinar as orações a qualquer pessoa? 

Tem pessoas mais novas interessados ou aprendendo esses saberes? 

Como esses saberes são passados / ensinados? 

O Sr.(a) faz algum registro dos seus conhecimentos? 

Tem algum caso de cura que o Sr. (a) gostaria de relatar? 

O Sr. (a) cultiva plantas medicinais? 

 


