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APRESENTAÇÃO

 As práticas complementares em saúde e as alternatividades em geral acompanham a 
história do cuidado em saúde no Brasil, iniciando suas discussões enquanto política pública desde 
pelo menos a década de 1960, sob a influência dos movimentos sociais da referida década. Na 
atualidade, estão presentes tanto no setor público como no setor privado e sua intensificação 
teve início com a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC) no ano de 2006. 
 Essa política visa fortalecer as ações no SUS, para a melhoria do acesso da população 
de uma forma contra hegemônico biologicista da medicina, contemplando à inclusão social e 
regional e valorizando o desenvolvimento e uso sustentável da biodiversidade brasileira e da 
valorização e preservação do conhecimento tradicional associado das comunidades tradicionais 
e indígenas.
 O debate acerca das Práticas complementares e alternatividades em saúde teve início nos 
Simpósios Nacionais de Geografia da Saúde a partir do ano de 2013 em São Luís do Maranhão, 
com uma mesa redonda, e, desde então tem sido uma área/modalidade que tem estado presente.
Em 2019, no IX Simpósio Nacional de Geografia da Saúde - “Em defesa do SUS.... MAIS Geografia”, 
foi possível perceber uma melhoria tanto quantitativa quanto qualitativa dos trabalhos, razão 
esta que possibilitou a organização de um livro sobre a temática.
 As práticas complementares estão presentes em 6 capítulos enquanto as alternatividades, 
entendidas aqui como uma parte da Geografia da Saúde que busca a saúde a partir de meios não 
convencionais estão presentes capítulos. Desta forma, os mesmos serão apresentados a seguir.
 O capítulo “A importância das PICS e dos atores sociais da medicina alternativa e 
tradicional” escrito por Mariana Andreotti Dias teve como objetivo compreender os saberes 
tradicionais de promoção da saúde se transformou em nossa modernidade em Práticas Integrativas 
e Complementares. Demonstrou ao longo do texto o movimento de resistência presente nesses 
grupos e movimentos sociais para manter presente na memória e prática da sociedade brasileira.
O capítulo “Alternativas de viabilização do uso de plantas medicinais através do SUS em Campina 
Grande – PB” de autoria de Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior, Martha Priscila Bezerra 
Pereira e Ana Denise Félix da Silva Paiva teve como objetivo identificar alternativas para a 
utilização de plantas medicinais através do SUS. Como principais resultados demonstraram que 
em Campina Grande o uso de plantas medicinais de forma tradicional continua existindo, tanto 
pela questão cultural como por falta de profissionais qualificados e conhecidos pela população 
para fazer a prescrição, e que é possível o uso de plantas medicinais no SUS, principalmente a 
partir das Unidades Básicas de Saúde, sendo, portanto, viável (política e economicamente) a sua 
institucionalização no âmbito da política urbana.
 O capítulo “Mulheres agricultoras: preservação, cultivo e utilização de plantas medicinais” 
de autoria de Sandra Nespolo Bergamim, Jane Kelly Oliveira Friestino, Lauren Pieta Canan 
e Luana Koling Lorenzi teve como objetivo relatar a experiência extensionista realizada com 
grupo de mulheres agricultoras familiares frente à preservação, cultivo e a utilização de plantas 
medicinais em seu cotidiano. Percebeu-se neste estudo que o cultivo de plantas medicinais efetiva 
a promoção da saúde e a qualidade de vida, intensificadas pela construção sociocultural e política 
nos encontros coletivos. No entanto, percebe-se que ainda há deficiência de investimentos que 
motivem os saberes populares e a criação de políticas públicas nessa área.
 O capítulo “É preciso recuar para avançar: passos metodológicos do estudo geográfico sobre 
mulheres soropositivas HIV/AIDS” de autoria de Matheus Fachin Pedroso e Raul Borges Guimarães 
teve como objetivo evidenciar as adequações metodológicas demandadas frentes a necessidade 
de investigação na Geografia da Saúde estando estas direcionadas aos cuidados na realização 
das atividades de campo, que, por sua vez, mantiveram a preocupação com a aproximação dos 
sujeitos, o estabelecimento de vínculos e a decorrente produção das informações qualitativas de 
forma dialógica. Teve-se como resultado principal que as estratégias metodológicas mencionadas 
no capítulo acontecem através da interação do pesquisador com as mulheres, impressões são 



formadas e as teorias consideradas, refletidas, desenvolvidas e modificadas, a fim de compreender 
as espacialidades pensadas a partir da Geografia.
 No capítulo “Violência doméstica, gênero masculino e saúde coletiva: novas questões  para 
a Geografia da Saúde” de autoria de Edson Marcelo Oliveira Silva e Raul Borges Guimarães houve 
o intuito de gerar discussões a respeito do trabalho com homens autores de violência contra a 
mulher e a sua interface com os conhecimentos geográficos e do campo da psicologia, buscando 
estratégias eficazes de enfrentamento à violência contra a mulher, com a inserção do gênero 
masculino na discussão sobre os estudos de gênero e saúde. Este trabalho foi desenvolvido na 
cidade de Presidente Prudente – SP e demonstrou que existe a necessidade social de políticas 
públicas efetivas endereçadas aos homens que praticam violência doméstica.
 O capítulo “Desenvolvimento de cookie isento de gordura trans e glúten” teve como objetivo 
desenvolver um cookie isento de gordura trans e glutén para posteriormente realizar análise 
sensorial de aceitação do produto. Percebeu-se que após essa análise sensorial, a aceitabilidade 
foi considerada boa, onde as maiores pontuações foram entre 8 e 9 da escala hedônica utilizada.
 Sendo assim, o livro traz resultados de pesquisas e de ações de extensão universitária 
que versam sobre a reordenação das práticas de saúde, apontando a necessidade de inclusão de 
novas categorias analíticas para o planejamento e funcionamento do SUS, como também, para a 
garantia dos direitos sociais, do poder de utilização de práticas complementares, e viabilidade das 
alternatividades no cuidado em saúde individual e coletiva. 

 Boa leitura!

    Os organizadores.
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A IMPORTÂNCIA   DAS PICS E DOS ATORES SOCIAS DA 
MEDICINA ALTERNATIVA E TRADICIONAL. 

THE IMPORTANCE OF PICS AND PARTNERS OF 
ALTERNATIVE AND TRADITIONAL MEDICINE.

Mariana Andreotti Dias 
Doutoranda na Universidade Federal do Paraná

mariana_andreotti_d@hotmail.com

Abstract: The traditional knowledge present in alternative and / or traditional medicine is 
genuine in its conceptions, alternatives and techniques. It aims to understand how the traditional 
knowledge of health promotion has become our modernity in Integrative and Complementary 
Practices (PICS, 2006). The integration of these in the SUS and the National Policy for Health 
Promotion (PNPS, 2006) pave the way for a spatial analysis of 72 municipalities of Paraná. The 
main considerations are the observation of an emerging phenomenon in modern societies, 
the search for alternatives and traditional knowledge as a perspective for a health system that 
does not contemplate the needs implicit in the concept of health - mental, physical and social 
well-being - but above all the concept of disease - remediation of biological change. Finally, the 
restlessness directs the writing to a hypothesis on a slope that explains conflicts of the territory, 
by the bias of the colonization of the thought, way of thinking and acting present in the country 
since the time of occupation by the Europeans. This shows the resistance movement that echoes 
social groups and movements, above all, by the political scenario of oppression of the traditional 
peoples that the country lives, as well as in defense of the universal democratic system of health 
and universal law.

Keywords: Complementary Practices; Alternativities; Traditional Knowledge; Geography of Health.

INTRODUÇÃO

 No contexto da década de 1960, uma série de movimentos ascendem a consciência social 
para os problemas ambientais e sobretudo, para os conflitos armados que dizimaram milhares 
de pessoas. Nessa seara a saúde também começa a ser discutida em conferências pelo mundo. 
Documentos são firmados nas Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde, sendo a 
primeira em Ottawa (Canadá, 1986), estabelecendo a Carta de Ottawa que prevê estratégias para 
a saúde democrática. 
 Na América Latina acontece em 2000 a V Conferência, na cidade do México. No âmbito 
do Brasil, a promoção à saúde ganha força na década de 1980, onde uma nova filosofia permeia 
a ideia de práticas políticas de saúde com a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, intitulada 
de “Democracia é Saúde”. (BRASIL, 2006). É dessa reunião que o Sistema Único de Saúde – SUS, 
começa a ser estruturado e o momento político em que o país se configura é de redemocratização 
e resolução da Constituição Federal – 1988.
 É então que temos em 1990 a criação do SUS que amplificou o acesso da população por um 
sistema de saúde aberto a toda e qualquer pessoa – de fato a democratização da saúde.
 Muitos percursos foram traçados, trocas de governos, restrições à promoção da saúde e 
deficiência estrutural, etc. até que a “Política Nacional de Promoção à Saúde é instituída pela 
Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006, ratificando o compromisso do Estado brasileiro 
com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do 
SUS” (PNPS, 2006, p. 5). 
 A estrutura da Portaria está organizada de forma que estabelece as bases de atuação comum 
a todas as esferas de gestão do setor de Saúde; do Ministério da Saúde; das Secretarias Estaduais 
e dos Municípios. Ela passa a ser um marco no SUS, pois direciona a corresponsabilidade dos 
municípios na implementação dos princípios reguladores para a qualidade de vida da população, 
descentralizando a PNPS da União.

mailto:mariana_andreotti_d@hotmail.com
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 A Política Nacional de Promoção à Saúde auxilia na discussão da promoção à saúde que, 
segundo Buss (2003, p. 15): “(...) propõe a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização 
de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para seu enfrentamento e resolução 
(...)”.  
 Diante disso, uma reação foi determinante para o despontar de outros movimentos, 
sobretudo sociais e culturais no país – a reação acentuada à medicalização da saúde na sociedade. 
Buss (2003) coloca que a promoção da saúde surge certamente desse incomodo. É então que dois 
meses depois da PNPS ser estabelecida, a Portaria nº 971 de maio de 2006 firma a Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) nos serviços de saúde pública do país. Com 
vias a estimular o uso da medicina tradicional/complementar/alternativa de forma integrada 
às técnicas da medicina ocidental moderna, assim como ampliar o acesso e a qualificação de 
serviços. 
 A articulação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares com as 
demais políticas do Ministério da Saúde é almejada desde a criação da Política Nacional de 
Promoção à Saúde (PNPS) de 2006. Mas é claro que a concepção que permeia toda a PNPIC 
se deu muito antes. Segundo documento oficial “a legitimação e a institucionalização dessas 
abordagens de atenção à saúde” começou a despontar a partir da década de 1980 e pela criação 
do SUS – Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2006). O movimento é coerente com os princípios 
que norteiam a concepção de saúde-doença, determinantes sociais e a integralidade dos processos 
impostos à sociedade.
 Fundamentado nessa introdução, o trabalho tem o objetivo de evidenciar a importância 
das Práticas Integrativas e Complementares – PICS no país, pela apresentação de sua estrutura 
oficial. Para auxiliar na discussão, um estudo foi realizado em alguns municípios do Estado do 
Paraná, consiste na apresentação e espacialização das PICS, fornecendo assim subsídios que 
averiguam a efetividade desses recursos terapêuticos no território. Apontando os agentes que se 
beneficiam, os grupos e os movimentos sociais que a operacionalizam e a concepção que sustenta 
todo o ideário das práticas.
 Por fim, a inquietação direciona a escrita para uma hipótese sobre uma vertente que 
explica conflitos do território, pelo viés da colonização do pensamento, forma de pensar e agir 
presente no país desde a época de ocupação pelos europeus. Mostra-se assim, o movimento 
de resistência que ecoa dos grupos e movimentos sociais, sobretudo, pelo cenário político de 
opressão aos povos tradicionais que o país vive, como também em defesa do Sistema Único de 
Saúde democrático e universal de direito.
 Dessa forma, três discussões norteiam o trabalho: A articulação dos saberes técnicos 
(medicina moderna) e populares (medicina tradicional); A oferta das PICS em municípios do 
Paraná (espacialização); A ruptura no pensamento colonial no âmbito da saúde.

A PROMOÇÃO DA SAÚDE BRASILEIRA NO ÂMBITO DAS PICS

 A PNPIC (2006, p. 5), justifica que a sua implementação tem objetivo de atender “(...) à 
necessidade de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já vêm sendo 
desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados”. Tendo em vista que as práticas 
aconteciam sem uma regulação oficial, os clamores de setores específicos da sociedade (Vigilância 
Sanitária, Assistência Farmacêutica, Medicina Antroposófica, Fitoterapia, etc.) em parceria 
com os movimentos populares conseguiram a descentralização e a instauração se suas práticas 
pioneiras. 
O documento evidencia pontos fundamentais para a caracterização do indivíduo, colocando-o 
em sua dimensão global, ofertando uma concepção de integralidade da atenção à saúde e do 
autocuidado. Aproximando assim o diálogo dos pressupostos firmados lá na Declaração de 
Alma-Ata (URSS, 1978) “(...) saúde - estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
simplesmente a ausência de doença ou enfermidade”. Dessa forma, o caminho se abre para as 
práticas terapêuticas imbuídas de holismos.
 As PICS também recebem a denominação de “Medicina Tradicional e Complementar/
Alternativa - MT/MCA” por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) e são caracterizadas 
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como:

“sistemas e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais 
de prevenção de doenças e da 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” (BRASIL, 2006, p. 10).

 Dentro das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) assumidas pela Portaria de 
2006 estão: Fitoterapia, Acupuntura, Homeopatia, Medicina Antroposófica e Termalismo. 
 Em 2017 mais 14 PICS foram instituídas: Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança 
Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, 
Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga. E finalmente, em março de 2018 o 
Ministério da Saúde, durante o 1º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde 
Pública (INTERCONGREPICS – RJ), incluiu mais 10 PICS ao SUS: Apiterapia, Aromaterapia, 
Bioenergética, Constelação Familiar, Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição 
de mãos, Ozonioterapia e Terapia de Florais. Totalizando assim, 29 Práticas Integrativas e 
Complementares. 
 As terapias são vinculadas e ofertadas dentro do SUS e gerenciadas localmente, conforme 
DAB (2017), com a adesão de todas as capitais do país e de 8.239 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) distribuídas em 3.173 municípios. A estimativa de 2016 sinalizou que mais de 5 milhões 
de pessoas se beneficiaram com alguma PICS dentro do SUS (BRASIL, 2015). Os usuários das 
unidades Básicas de Saúde (UBS) que desejam e necessitem das PICS são encaminhados pelos 
profissionais habilitados. O atendimento é realizado pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Trata-se de um estudo preliminar para a questão das PICS no estado do Paraná. Este faz 
parte de uma tese de doutorado em Geografia. Os métodos escolhidos são pautados em estudiosos 
e determinados pelo tipo de objeto a investigar. 
 Sendo assim, o método hipotético-dedutivo caracterizado por Karl Popper e o método 
fenomenológico de Husserl, servem como base lógica da investigação do trabalho. Busca-
se compreender, através desses métodos, o fenômeno das práticas e alternativas da saúde, 
preocupando-se em dar luz e esclarecer o que é fornecido – fenomenologia. Assim como descrever 
condições sociais, econômicas, culturais e políticas de uma população em um determinado 
território – hipotético-dedutivo.
 Os dados das PICS e seus respectivos municípios paranaenses foram disponibilizados pelo 
DATASUS/2018 para que a espacialização fosse possível por meio da cartografia e do ambiente 
SIG, software ArcGis 10.1 da ESRI. 
 Ao fim foi realizada uma discussão que buscou evidenciar a presença das PICS em 72 
municípios do estado do Paraná relacionando essas terapias ao contexto social e cultural de 
outros atores que não são considerados no processo oficial.

CENÁRIO DAS PICS NO ESTADO DO PARANÁ – ESTUDO DE CASO.

 O estado do Paraná conta com 399 municípios e uma população de 11.348.937 habitantes 
(IPARDES, 2018). Curitiba é a sua capital e concentra 1.864.416 habitantes (IBGE, 2014), seguida 
por Londrina (563.943 hab.), Maringá (417.010 hab.), Ponta Grossa (348.043.), Cascavel (324.476.) 
e São José dos Pinhais – região Metropolitana (317.476 hab.). Apresenta o 5º melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do país e uma economia alavancada pela agricultura e indústria. 
Os estabelecimentos de saúde contabilizam 23.890, ficando à frente dos outros estados da região: 
Santa Catarina, 11.214 e Rio Grande do Sul 21.547 (IBGE, 2014).
 O cenário da saúde no estado é positivo para as práticas convencionais de atendimento 
no SUS, aqui posta como medicina convencional moderna. Já em relação as terapias da medicina 
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popular/tradicional, o atendimento ainda não era realizado em 2006, ano da instauração da 
PNPIC, segundo os dados do Ministério da Saúde/DATASUS. A partir de março de 2006 é possível 
verificar a criação de postos de atendimento, em policlínicas, consultórios particulares e na 
Unidade Básica de Saúde, cenário esse predominante na cidade de Londrina, oeste do Paraná, 
assim como no município de Fazenda Rio Grande (RMC de Curitiba) e Cascavel, no Noroeste do 
estado.
 Em abril de 2006, Curitiba recebe as PICS em 1 consultório. Um mês depois, a Unidade de 
Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia é criada com mais um atendimento.
 Em setembro de 2008, em Londrina a atenção volta-se também para a Unidade de Atenção 
à saúde indígena. O ano de 2006 contabiliza um total de 33 postos de atendimentos no estado 
do Paraná, sendo os municípios de Londrina (13), Curitiba (11), Cascavel (3), Foz do Iguaçu (2), 
Fazenda Rio Grande (1), Itambaracá (1) e Cruzeiro do Oeste (1). Já em maio de 2016, Londrina 
exponencia os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde - UBS, concentrando 49 PICS, e 
Curitiba 23. Um ano depois, Curitiba mantem o mesmo número de práticas e Londrina aumenta 
para 52. 
 No restante do estado são 59 municípios com as práticas, dispostas em Academias da Saúde, 
Centros de Apoio a Famílias, Centro de Apoio Psicossocial, UBS, Unidade de Serviço e Apoio a 
Diagnoses, Clínicas Especializadas, Consultórios Particulares, Policlínica e Pronto Atendimento, 
totalizando em 219 práticas em março de 2017, mês da inclusão de outras PICS nas Políticas. 
Já em outubro de 2018, as PICS somam-se 277 no estado do Paraná, com a adoção de 74 municípios, 
conforme mapa (Figura 1).

Figura 1 – Práticas Integrativas Complementares no Estado do Paraná – 2018

Org.: A autora (2019).

 
 Frisa-se que as PICS contempladas estão registradas como: acupuntura, fitoterapia, 
outras técnicas em medicina tradicional chinesa, práticas corporais/atividade física, homeopatia, 
termalismo/crenoterapia e medicina antroposófica. Elas não estão restritas apenas aos postos 
de atendimento do SUS, mas em locais periféricos e em maioria ligados a outros fenomênos e 
fatores.
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DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Estatísticas dedicadas aos municípios que agregaram as PICS convocam à análise sobre 
os lugares de oferta e os beneficiários de tais alternativas. Questiona-se a oferta de certos locais 
em detrimento de outros, assim como as práticas mais “famosas”, como acupuntura, homeopatia. 
Municípios mais desenvolvidos economicamente como Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, 
etc. apresentaram um número maior de PICS, enquanto os municípios periféricos e menos 
desenvolvidos, não dispõem de incentivos para tais. Ali, levanta-se a hipótese, de que as práticas 
de fato acontecem, mas ao crivo dos órgãos oficiais elas não são tabuladas. 
 A benzedeira, o pajé, o raizeiro, são os atores sociais que tomam conta da saúde da 
população, e consideram o ser humano em todas as suas dimensões indissociavelmente: físico, 
espirito, cultural, social. Corre-se o risco ao expor a ideia sobre algumas intercorrências nos 
municípios mapeados, como a soberania da medicina moderna científica para os males do corpo 
e da mente; a descrença no que é imperceptível aos olhos; o uso intenso de alopatias; entre 
outras. Mas aqui chega-se ao ponto onde a discussão orienta-se para a concepção de sociedade e 
pensamento colonial que possuímos.
 Sabe-se que os terapeutas das PICS não são valorizados da mesma forma que um médico da 
medicina científica, tem-se o a valorização desse por seus anos de estudo, custos para a formação, 
experiência exaustiva, etc. mas o contraponto está na atenção e promoção à saúde dos indivíduos, 
em todas as suas dimensões, algo que os terapeutas, pajés, benzedeiras fazem com o mesmo 
mérito.
 Milton Santos (2004) apresenta uma teoria que conjectura o “espaço geográfico dividido” 
onde, verificam-se luminosidades em espaços com elevado grau de desenvolvimento econômico 
e, obscuridades em espaços inexpressivos para esse fim. Dessa maneira é possível relacionar que 
os espaços obscuros seriam os espaços sem evidência e detentores dos saberes tradicionais, ou 
para o estudo de caso, os municípios periféricos do mapa. Já à luz do conhecimento, da ciência, 
da tecnologia, do grande desenvolvimento, compõe os espaços do moderno, ou para o presente 
estudo de caso, os municípios mais desenvolvidos. 
 Chama-se a atenção para a construção do pensamento ocidental, hipotetizando que esse 
fora imposto com a ocupação e colonização dos povos, fomentando a lógica neocolonialista. 
Dessa forma, na tentativa de resgatar, dentro da especificidade da Geografia da Saúde, os saberes 
tradicionais que agora estão configurados dentro das PICS verificamos a eclosão de sujeitos e 
práticas vernaculares. 
 Exemplos de sucesso das PICS estruturadas dentro de um Serviço de Atendimento está na 
cidade de Manaus/AM e em Neuquén/Argentina. Ambos mantem tratamentos alternativos, ou 
melhor, oriundos de representantes da medicina tradicional e popular. São em maioria indígenas 
e quilombolas que tem a perspectiva da saúde-doença bastante difusa da sociedade moderna e 
da medicina científica.
 Por fim, busca-se a compreensão para as contradições que os espaços refletem, sendo esse 
o palco das práticas e dos saberes da saúde tradicionais, questiona-se: Quem são os atores? Quais 
as bases que sustentam as práticas? Quem busca as alternatividades? Quais as razões? Onde se 
encontra a deficiência ou eficiência no trato das enfermidades do corpo e da alma? As PICS 
vão conseguir agregar todos os conhecimentos que os povos tradicionais do Brasil possuem? A 
legislação, as associações médicas, os grupos dominantes vão permitir?
 As PICS ainda são tratamentos incipientes no Estado do Paraná, e o pouco investimento 
deixa isso claro, de fato comprovando que elas são integrativas a tratamentos. Contudo, tem-
se Londrina como um expoente para tais ações. Algo que pode ser assimilado com a tradição 
oriental trazida pelos descendentes da cidade.
 A busca pelo tratamento alternativo ou da medicina não científica é crescente, mas a 
disponibilidade ainda não acontece de forma convidativa. De fato, o serviço existe na capital 
Curitiba, mas o atendimento não é acessível.
 A população procura a cura para os seus males, mas não consegue mais se satisfazerem 
com as alopatias da medicina científica, é perceptível então um conflito na sociedade, essa que é 
descendente de povos e culturas tradicionais em suas medicinas, mas que recebe dos poderes e 
das autoridades o mínimo para o conforto em seus processos de saúde-doença.
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ABSTRACT : The use of medicinal plants goes back to the beginning of the human being as 
a form of cure by the majority of the peoples. Despite its cooling with scientific medicine 
development in the second half of the twentieth century, the encouragement of the World Health 
Organization in defending the revaluation of traditional practices has led to the emergence of 
the use of medicinal plants so much that in 2006 the National Policy of Medicinal Plants and 
Phytotherapeutics in Brazil was approved. This study aimed to identify alternatives for the use of 
medicinal plants through SUS (Sistema Único de Saúde). For the accomplishment of the research 
the following methodological procedures were used: a) survey of references; b) documentary 
survey; c) Exploratory field work and; d) Fieldwork. As main results it was observed that in 
Campina Grande the use of medicinal plants in a traditional way continues to exist both for 
the cultural issue and the lack of qualified professionals known by the population to make the 
prescription and that it is possible to use medicinal plants in the SUS from the Basic Health Units, 
and it is therefore feasible (politically and economically) to institutionalize it in urban policy.

Keywords: medicinal plants; SUS; Campina Grande.

INTRODUÇÃO:

 Dentre as várias formas de cura, as plantas medicinais tem exercido um papel evidenciado 
desde o início da humanidade em várias culturas, dentre elas a indígena brasileira, a europeia e a 
africana (MIRANDA, 2004), sendo arrefecida com o desenvolvimento da medicina científica.
 Os rebatimentos do desenvolvimento da ciência no Brasil teve início com a vinda da família 
real para o Brasil no início do século XIX, quando a medicina científica passa a ser considerada 
a oficial, sendo as outras formas de cura submissas ou mesmo entendidas como contravenção 
ou crime. Associado ao desenvolvimento posterior da indústria farmacêutica, o uso das plantas 
medicinais passou a ser ainda mais desacreditado, para atender aos interesses em vencer 
determinadas bases culturais (CHALOUB, MARQUES, SAMPAIO e GALVÃO SOBRINHO, 2003). 
Outra situação que diminuiu o uso de plantas medicinais foram as consequências da publicação 
do relatório Flexner em 1910, que introduziu a ideia de especialização médica, valorizando o 
ensino da arte médica por meio da individualização do paciente (CHRISTENSEN & BARROS, 
2011). Desta forma, ao invés de um pajé, um curandeiro ou uma rezadeira, tem-se um médico, 
que tem o apoio de um boticário (farmacêutico), que cada vez mais se especializou e passou 
a recomendar o uso de remédios comprados como forma de cura de determinada doença, 
capitalizando a saúde. Apesar de tantos acontecimentos, esta coibição não foi capaz de extinguir 

https://www.gidsufcg.com.br/
mailto:mpbcila@yahoo.com.br
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completamente as várias artes de cuidar da saúde já existente no Brasil, dentre elas, através do 
uso de plantas medicinais.
 Em 1978, em Alma-Ata – URSS, a Organização Mundial de Saúde - OMS (OMS, 1978) 
defende a  revalorização das práticas de medicina tradicional e valorização das medicinas 
complementares e alternativas (MT/MCA) na Conferência Internacional de Atenção Primária em 
Saúde, fazendo emergir, dentre outras práticas, o uso das plantas medicinais.
Em 2002, com a publicação da OMS intitulada “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 
2002-2005” (OMS, 2002) houve maior impulso para a abertura a práticas diversas de cura, dentre 
elas a cura pelas plantas medicinais.
 Em 2006 é implantada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(BRASIL, 2006b). Essas práticas abrangeram inicialmente a acupuntura, a homeopatia, plantas 
medicinais/fitoterapia e termalismo social/crenoterapia. Ainda em 2006 foi também aprovada a 
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL, 2006a), depois desta surgiram 
outras legislações relacionadas.
 Esse reconhecimento conjunto do uso das plantas medicinais com o de fitoterápicos 
impulsionou a revalorização do uso de ervas medicinais, seja através da coleta e utilização direta 
da planta ou a partir de um medicamento elaborado com matérias-primas ativas vegetais, como 
é o caso dos fitoterápicos. Todavia, nas legislações posteriores o direcionamento esteve voltado 
para a maior valorização dos fitoterápicos em detrimento do uso de plantas medicinais devido 
principalmente a eliminação de impurezas e controle da quantidade dos princípios ativos (SILVA, 
2014).
 Apesar de todo esse incentivo ao uso de fitoterápicos, as cidades brasileiras convivem 
com o comércio de plantas medicinais. Em Campina Grande estão presentes em supermercados, 
mercadinhos, farmácias, lojas de produtos naturais, feiras, mercados públicos e arcas, estas, segundo 
Paiva (2018) são construções que surgiram com o objetivo de retirar das calçadas os camelôs do 
centro da cidade, se caracterizando como um comércio bastante variado. A comercialização é 
realizada por comerciantes, ou por raizeiros que se tornaram comerciantes.

CARACTERIZAÇÃO DO COMÉRCIO E USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM CAMPINA 
GRANDE - PB:

 Campina Grande – PB é considerada a segunda cidade mais importante no território 
paraibano, sendo estratégica no contexto regional devido a sua influência socioeconômica em 
diferentes setores da economia. Localiza-se no estado da Paraíba, tem como coordenadas base 
7º13’50”S e 35º52’52”W, situa-se na ponte oriental do Planalto da Borborema, está sob o domínio 
do clima tropical chuvoso, com chuva de outono a inverno, apresentando temperatura média de 
25ºC (PEREIRA, MOURA e RODRIGUES, 2016).
 Em relação ao comércio de plantas medicinais, considerando apenas os setores trabalhados 
por Paiva e Pereira (2018) e Paiva (2018), as feiras livres, mercados públicos, arcas e lojas de 
produtos naturais, estão em pontos estratégicos, onde se pode perceber que tanto nos bairros 
como no centro da cidade existe um amplo comércio de plantas e seus derivados.
 Quanto mais próximo do centro ou no centro da cidade, o comércio tem uma característica 
mais complexa, sendo possível o uso do cartão de crédito, havendo empregados trabalhando 
para o dono do estabelecimento e dificilmente sendo possível a negociação do preço, dentre 
outras características. Enquanto na periferia a tendência foi uma comercialização mais simples, 
onde se tem contato direto com o dono, há a possibilidade de negociar o preço, pode-se levar o 
produto para pagar depois, etc. Havendo outros tipos de estabelecimentos de comércio de plantas 
medicinais que são intermediários nessas características.
 Os raizeiros que também são vendedores são pessoas que já conhecem plantas e para 
que determinados fins as mesmas tem, pois na maioria das vezes o consumidor chega com um 
problema de saúde e é o raizeiro/vendedor que orienta, por conhecer os sintomas e a planta mais 
propícia para a cura.
 No que diz respeito às plantas medicinais citadas como as mais comercializadas, existe uma 
tênue relação entre essas plantas e seus respectivos princípios ativos e os tipos de doenças mais 
relatados pela população consumidora, nos instigando a ampliar nossos conhecimentos sobre as 
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mesmas e o processo saúde-doença associado.
 O consumidor que mais compra/usa as plantas medicinais são aqueles que já possuem um 
conhecimento prévio, empírico e geralmente são de classes sociais menos abastadas da cidade 
(pessoas que recebem até 2 salários mínimos e/ou moram na periferia da cidade.
 Quanto às plantas comercializadas, são principalmente as mais conhecidas popularmente, 
estando relacionadas a uma utilização pela tradição1 e não devido à política de fitoterápicos, 
resultado de Paiva e Pereira (2018) que é corroborado pelas pesquisas de Afuso e Pereira (2018) e 
Souto e Pereira (2018), em que não foi encontrado nenhum profissional que se autodenominasse 
fitoterapeuta.

METODOLOGIA:

 Para viabilizar este trabalho realizaram-se os seguintes procedimentos: a) levantamento 
de referências; b) levantamento documental; c) trabalho de campo exploratório; d) trabalho de 
campo.
 O levantamento de referências foi realizado a partir de consulta em livros e artigos, os 
quais serviram para elaborar a problemática, fundamentação teórica e metodológica. No que 
diz respeito à problemática destacaram-se Miranda (2004) e Pimenta (2003). Com relação à 
fundamentação teórica foram importantes a consulta de Santos (1979), Queiroz e Azevedo 
(2012), Salvador (2012), Silveira (2009) e Lefebvre (2001). Acerca da metodologia foram utilizados 
principalmente Dantas (2007) e Bailey (1982).
 O levantamento documental foi realizado a partir de pesquisa na internet, da legislação 
relacionada a plantas medicinais e/ou fitoterapia.
 O trabalho de campo exploratório foi realizado no âmbito da pesquisa de Pereira e 
Paiva (2018) entre outubro e dezembro de 2017. Visitaram-se os locais de venda, registrou-se 
as coordenadas geográficas e fez-se um registro fotográfico da fachada a uma distância que os 
sujeitos pesquisados não fossem reconhecidos.
 O trabalho de campo foi realizado durante os meses de Novembro de 2017 a Março de 2018 
a partir da técnica de bola de neve com o objetivo aplicar os formulários para os comerciantes 
(perfil do comerciante, indicação das plantas medicinais mais vendidas) e consumidores (perfil do 
consumidor e de uso das plantas medicinais) e quando fosse permitido, fazer registros fotográficos 
da área interna do comércio.
 Com relação ao trabalho de campo da disciplina Geografia da Saúde, foram realizados 
registros fotográficos e anotações na caderneta de campo. Este fazia parte também do trabalho 
de campo exploratório do projeto intitulado “Práticas complementares e integrativas em saúde 
em Campina Grande – PB: experiências em unidades básicas de saúde nos distritos sanitários 4, 
5 e 6” (PEREIRA, 2018) que está sendo realizado a partir de demanda do Conselho Municipal de 
Saúde de Campina Grande.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

 O ponto de partida da análise da espacialização das práticas comerciais das plantas 
medicinais foi proposto por Paiva (2018) relacionando-as como expressão e vínculos aos 
Circuitos da Economia Urbana proposta por Santos (1979). De acordo com a autora, por serem 
regulamentadas pelo Estado e comercializadas nas grandes redes supermercado as Plantas 
Medicinais teriam sua comercialização estruturada nos princípios do Circuito Superior (CS) 
da Economia Urbana proposto por Santos entre os quais a movimentação de Capital Social e 
articulações globais segundo o amparo das corporações comerciais e instituições financeiras. 
Por outro lado, por estarem simultaneamente vinculadas a práticas informais evidenciadas 

1 As principais plantas utilizadas apontadas por Paiva e Pereira (2018) foram: Amora (Brosimum gaudichaudii); Aroeira 
(Myracroduom urundeuva); Barbatimão (Stryphnodendrom adstringens), Boldo (Peumus boldus); Cajueiro (Anacardium 
occidentale); Camomila (Matricaria camomila); Canela (Laurus cinnamomum); Canela de velho (Miconia albicans); cebola 
branca (allium cepa); Endro (Anethum graveolens); Erva cidreira (Melissa officinalis); Erva doce (Pimpinela anisum); Espinheira 
Santa (Maytenus ilicifolia); Gengibre (Zingiber officinale); Jatobá (Hymenaea coubaril); Macela (Egletes viscosa); Malva Rosa 
(Geranium erodifolium); Moringa (Moringa oleífera); Quixaba (Brumelia sartorium); Unha de gato (Uncaria tomentosa); Romã 
(Punica granatum).
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nas periferias e nas feiras livres as Plantas estariam restritas aos critérios apontados por Santos 
(1979) sendo parte do Circuito Inferior (CI) da Economia Urbana. Entenda-se Circuito Inferior 
da Economia Urbana como tendo as seguintes características: formas de fabricação não-capital 
intensivo, serviços não modernos fornecidos à varejo e comércio não moderno e de pequena 
dimensão.
 Contudo, nas análises realizadas por pesquisadores do grupo de Pesquisa Pró-saúde Geo a 
partir das observações de campo identificou-se que tal relação dicotômica aplicada na atualidade 
limitaria muito o Estudo das Plantas Medicinais uma vez que forneceria uma supervalorização 
dos fluxos em detrimento da reestruturação dos fixos, excluindo-se as conexões escalares na qual 
o próprio Estado regulamentador da comercialização encontra-se inserido e da capacidade de 
diferentes seguimentos sociais conseguirem articulações em diferentes escalas independente das 
redes propostas pelas articulações comerciais inerentes do Circuito Superior.
 De fato, na atualidade, as plantas são comercializadas tanto em redes de supermercados ou 
lojas com grande articulações escalares como por pequenos comerciantes que negociam em espaços 
públicos da cidade. Tal constatação associada a inclusão do espaço como variável nos remeteu a 
necessidade de repensarmos as considerações de Santos (1979) e Paiva (2018) associando-as as de 
Lefebvre (2001) quanto a análise espacial dos espaços urbanos considerando-se a existência de 
uma Ordem Próxima (OP) e de uma Ordem Distante (OD), especialmente se considerarmos que 
a conjuntura (político, econômica e social) vivida por Santos existia uma relação direta entre o 
governo e as pessoas é atualmente substituída por uma relação mais complexa através das quais 
as práticas comerciais são constituídas mais pelas condições de articulação espacial do que pelas 
condições financeiras e tecnológicas. Tem-se, assim, uma alteração na análise da comercialização 
das plantas medicinais no contexto projetado para economia urbana ao concebermos como 
existente nessa relação um conceito que poderíamos classificar como de ordem complexa (OC). 
 As relações das práticas de apropriação espacial da comercialização das plantas relacionadas 
a uma ordem distante é, portanto, impulsionada pelas corporações, estados e instituições enquanto 
as relações dessas práticas na ordem próxima seriam condicionadas por relações mais subjetivas 
estruturada por laços afetivos. 
 Evidenciam-se, dessa forma, frequências equivalentes nas escalas locais e globais sendo 
uma frequência menor do circuito superior na escala local uma vez que as relações da economia 
urbana estariam sendo representadas pelas cidades de pequeno porte, ou nas periferias conforme 
evidenciado por Paiva (2018) na qual os sujeitos da ordem distante teriam pouca ou nenhuma 
atuação. Por outro lado, nas cidades intermediárias e de grande porte ou nas áreas centrais 
dos aglomerados urbanos se evidenciam uma redução da importância dos representantes da 
ordem próxima em detrimento de influência mais intensa dos representantes da ordem distante 
(corporações e Estado) sendo as redes de desenvolvimento e as relações escalares atributos 
relevantes na compreensão da espacialização do comércio das plantas medicinais na cidade 
(figura 1).
 Diante disso, os tradicionais circuitos da economia propostos por Santos na atual conjuntura 
sócio-política-econômica remete a existência de um outro circuito: o circuito da ordem complexa 
definido pela capacidade dos espaços serem influenciados simultaneamente pelos sistemas de 
redes de desenvolvimento inerentes tanto a espacialização das relações socioeconômica na ordem 
próxima como nas relações socioeconômicas da ordem distante. A escala regional e a observação 
de um circuito complexo estruturado na superposição dos fixos e fluxos, considerando-se a 
intensidade das ondas dos circuitos, se apresentam como o recorte teórico mais adequado para 
análise da espacialização das plantas medicinais (Figura 1).
 No que diz respeito ao produto comercializado, as plantas medicinais, o seu uso tem 
relação com um perfil epidemiológico próprio do local, que sofre interferência de vários fatores 
se considerarmos a Teoria da Determinação Social do Processo Saúde-Doença.
 De acordo com essa teoria, que serve como uma das bases para os nossos estudos, 
esclarecendo que, a determinação social do processo saúde/doença também se pode levar 
em consideração os fatores, políticos, econômicos, sociais, ambiente de trabalho, habitação, 
alimentação e comportamentais que serão relacionados ao modo de vida dos indivíduos e das 
populações para Ceballos (2015). Segundo a autora “Os determinantes sociais são importantes 
para entender como a saúde é sensível ao ambiente social e funcionam como um elemento de 
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justiça social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva”. (CEBALLOS, 2015. p.12).

Figura 1 - Espacialização do comércio das plantas medicinais

 
 Analisando dos pontos de vista da autora em sua pesquisa, podemos afirmar que nosso 
meio social, tanto pode determinar a saúde da população, observando e estudando o meio em que  
o indivíduo faz parte e/ou convive, levando tais males para sua saúde ao ponto de comprometê-la. 
Para Bastos (2013), o capitalismo é uma das maiores influências da doença nesse processo, tendo 
em vista que há uma hierarquia entre o patrão e o empregado, e que gera assim uma exploração 
do homem para o homem, levando assim a uma economia centralizada a poucos, e força de 
trabalho intensa para muitos.
 Para melhor compreensão Dahlgreen e Whitehead (2006 apud LIMA E SANTOS, 2018, 
p.51) elaboraram um modelo que caracteriza melhor esses determinantes dos fatores sociais do 
processo saúde-doença, pois detalha o ciclo em que ocorre as condições desse processo e de certa 
forma interfere na saúde do indivíduo, no ambiente de trabalho que podem acarretar ao estresse 
e levando ao uma situação que irá originar alguma doença, ressaltando que  o nosso corpo tem 
um elo e assim qualquer problema social seja ele de habitação, trabalho, alimentação, entre 
outros, irá ampliar a origem de cada doença. Portanto, esse modelo elaborado por estes autores 
pode caracterizar o modo de cada indivíduo e o tratamento para a tal doença.
 Com base na análise neste modelo da determinação social da saúde, devemos entender que 
há um conjunto de fatores interligados que interferem na saúde do indivíduo, tais como: A idade, 
seu sexo e fatores hereditários; Seu estilo de vida (pratica exercícios? Dorme na hora correta? 
Alimenta-se adequadamente? ; O tipo de moradia, a sua escolaridade, a localização de sua casa 
e se próxima a mesma a saneamento básico e coleta de lixo, o seu trabalho e principalmente 
seu fator socioeconômico que abrange todas as características citadas acima e que levam a esse 
impacto e/ou consequências na saúde e modo de vida deste indivíduo.

LEGISLAÇÃO QUE AMPARA O USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS PELO SUS
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 Quando se observa a legislação do SUS, há vários documentos que apoiam o uso das plantas 
medicinais e fitoterápicos. Parte dele está relacionada às classes profissionais (que tem habilitação 
para prescrever); outro grupo tem relação com o incentivo do desenvolvimento sustentável das 
cadeias produtivas de plantas medicinais e à pesquisa de formas diversas.
No que diz respeito às classes profissionais, há possibilidade de profissionais existentes na cidade 
se especializarem e terem habilitação em fitoterapia (quadro 1). O enfermeiro esteve habilitado 
desde 1997 (COFEN, 1997), porém foi revogado este direito no ano de 2015 (COFEN, 2015).

PROfISSãO LEgISLAçãO quE AMPARA ObSERVAçõES

Farmácia
Resolução n.477/2008 (CFF, 
2008), n. 546/2011(CFF, 
2011)

Pode ser responsável por uma farmácia magistral, 
comunitária, serviço público de fitoterapia, etc.

Fisioterapia
Resolução 380/2010 
(COFFITO, 2010)

O profissional precisa comprovar carga horária na 
graduação ou na especialização e pode prescrever de 
acordo com seu exercício profissional.

Medicina
Instrução Normativa n.5 de 
12/12/2008 (CREMEC, 2008)

Apenas os médicos estão autorizados à prescrever os 
medicamentos fitoterápicos apresentados na referida 
legislação. Mas é aceito apenas fitoterápicos.

Medicina 
veterinária

Ozaki e Duarte (2006) e 
Monteiro (2010)

Pode prescrever apenas fitoterápicos com indicação 
veterinária.

Nutrição

Resolução CFN n. 525/2013 
(CFN, 2013) e n. 556/2015 
(CFN, 2015)

O graduado pode prescrever plantas medicinais e chás 
medicinais. O especialista pode prescrever também 
medicamentos fitoterápicos, produtos tradicionais 
e de preparações magistrais de fitoterápicos como 
complemento de prescrição dietética.

Odontologia
Resolução CFO 82 de 
25/09/2008 

Podem prescrever fitoterápicos e drogas vegetais. 
Devem prescrever plantas que tenham poder anti-
inflamatório, antimicrobiano e ansiolítico na área de 
Odontologia.

Fonte: Morais (2014) e atualização através de pesquisa na internet em 02 de fevereiro de 2019.

 Observando a legislação nessas classes profissionais na área da saúde, o farmacêutico 
seria o profissional mais próximo da ideia de auxiliar na possibilidade prática da horta medicinal 
em Unidades Básicas de Saúde - UBS ou outros espaços comunitários dentro de um bairro. O 
nutricionista e o odontólogo poderiam fazer parte desta parceria prescrevendo as plantas 
medicinais, pois os outros estariam mais direcionados aos fitoterápicos.
 Quanto à legislação mais geral, uma das mais recentes é a Política e Programa Nacional 
de Plantas Medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2016). Dentre outros assuntos, estão inclusos nos 
objetivos a promoção do desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de plantas medicinais 
e o uso sustentável da biodiversidade, repartindo benefícios do acesso aos recursos genéticos 
e conhecimento tradicional associado. Em suas diretrizes estão a regulamentação do cultivo, 
manejo, produção, distribuição e uso das plantas medicinais; a garantia da qualidade do acesso 
às plantas medicinais; reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios 
caseiros; inclusão da agricultura familiar, dentre outras coisas.
 Esse documento, associado às outras legislações dariam aporte a inclusão dos comerciantes 
informais na rede de distribuição mediante qualificação no manejo dessas plantas e melhor 
garantia da origem e fidedignidade da erva medicinal, problema detectado na pesquisa de Paiva 
e Pereira (2018).  Outra possibilidade seria a qualificação aos profissionais que tem habilitação 
legal através de especializações e da própria população, com cursos de extensão, no sentido de 
popularizar o uso de forma consciente.
 Uma outra possibilidade seria como ocorre na Unidade Básica de Saúde Aluísio Salviano 
Farias, que se localiza em um bairro de baixa renda de Campina Grande e aproveitou o espaço no 
terreno da UBS para implantar uma horta comunitária e uma horta medicinal. Os que produzem 
na horta podem levar para casa o que for produzido e o excedente é vendido a um preço simbólico 
por kg (UFCG, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Apesar dos avanços na legislação e no incentivo à pesquisa as questões práticas ainda 
estão muito precárias, ainda que estejam se delineando, devido tanto a profissionais qualificados 
quanto à vontade individual de algumas pessoas que representam toda uma coletividade.
 A pesquisa desenvolvida em Campina Grande evidenciou que a localização das práticas 
alternativas, complementares e integrativas seguiram as regras de mercado em buscar locais com 
grande circulação de pessoas e que ao mesmo tempo fosse possível o acesso e/ou que estivesse 
próximo à população com média de renda mais alta. O setor privado teve grandes avanços nestes 
últimos anos. Todavia, na porção de renda mais baixa essas práticas estão presentes de maneira 
precária em algumas Unidades Básicas de Saúde, que atende a uma porção do território definida 
e com uma prática específica, ficando essa demanda pendente para grande parcela da população 
de baixa renda da cidade.
 A institucionalização das práticas comerciais das plantas medicinais regulamentada pelo 
SUS proporcionou uma superposição das mesmas tanto no circuito superior como no circuito 
inferior. Porém, as diversidades socioespaciais nos ambientes urbanos tornam mais complexas a 
espacialização dessas práticas.
 Embora este quadro precise ainda ser analisado em outras realidades espaciais, os resultados 
obtidos em Campina Grande servem como referência para analisar uma relação escalar do uso 
das plantas medicinais.

REFERÊNCIAS: 

AFUSO, Paulo Ginjo; PEREIRA, Martha Priscila Bezerra. Expansão das práticas alternativas, 
complementares e integrativas em saúde no município de Campina Grande - PB. Campina 
Grande – PB: 2018. Relatório de Iniciação Científica. (PIVIC-CNPq/ UFCG). Campina Grande – 
PB: PROPEX, 2018, 15p.

BAILEY, Kenneth D. Methods of Social Research. 2.ed.New York: Macmillan, 1982, 539p. 

BASTOS. Jota. Determinação social do processo saúde-doença: conceito para uma nova prática 
em saúde. Botucatu-SP, Revista da Coordenação de Educação em Saúde n° 1. p. 33, 2013.

BRASIL. Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília – DF: 
Ministério da Saúde/ Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos/ Departamento de 
Assistência Farmacêutica, 2016, 190p.

BRASIL. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília – DF: Ministério da 
Saúde/ Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos/ Departamento de Assistência 
Farmacêutica, 2006, 61p. (a)

BRASIL. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília – DF: 
Ministério da Saúde, 2006, 92p. (b)

CEBALLOS, Albanita Gomes da Costa. Modelos conceituais de saúde, determinação social do 
processo saúde e doença, promoção da saúde. UNA-SUS UFPE – Recife: [s.n.], 2015. 20 p. Acesso 
em: 09 de setembro de 2018

CFF. Resolução CFF n. 477, de 28 de maio de 2008. Brasília – DF: Conselho Federal de Farmácia, 
2008, 24p.

CFF. Resolução CFF n. 546, de 21 de julho de 2011. Brasília – DF: Conselho Federal de Farmácia, 
2011, 6p.

CFN. Resolução CFN n. 525, de 25 de junho de 2013. Brasília – DF: Conselho Federal de 



21

Práticas complementares/alternatividades em saúde

Nutricionistas, 2013, 7p.

CFN. Resolução CFN n. 556, de 11 de abril de 2015. Brasília – DF: Conselho Federal de Nutricionistas, 
2015, 3p.

CREMEC. Parecer CREMEC n. 33 de11 de outubro de 2008. Fortaleza – CE: Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Ceará, 2008, 2p.

CHRISTENSEN, M.C.; BARROS, N.F. de. Práticas integrativas e complementares no ensino 
superior: revisão sistemática da literatura. In: BARROS, N.F. de ; SIEGEL, P.; OTANI, M.A.P (org.). 
O ensino das práticas integrativas e complementares: experiências e percepções. São Paulo – SP: 
Hucitec, 2011, p. 29-44.

COFEN. Resolução COFEN n. 197/1997. Rio de Janeiro – RJ: Conselho Federal de Enfermagem, 
1997, 2p.

COFEN. Resolução COFEN n. 500/2015. Rio de Janeiro – RJ: Conselho Federal de Enfermagem, 
2015, 2p.

CHALHOUB, Sidney; MARQUES, Vera Regina Beltrão; SAMPAIO, Gabriela dos Reis; GALVÃO 
SOBRINHO, Carlos Roberto (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. 
Campinas – SP: Editora UNICAMP, 2003, 428p.

COFFITO. Resolução COFFITO n. 380/2010. São Paulo – SP: Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, 2010, 2p. 

DANTAS, Ivan Coelho. O raizeiro. Campina Grande – PB: EDUEP, 2007, 540p.

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Tradução de Rubens Eduardo Farias. São Paulo – SP: 
Centauro, 2001.

LIMA, Samuel do Carmo; SANTOS, Flávia de Oliveira. Promoção da saúde e redes comunitárias 
para a construção de territórios saudáveis. Uberlândia – MG: EdUFU, 2018, 176p.

MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. A arte de curar nos tempos da colônia: limites e espaços da 
cura. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2004, 486p.

MONTEIRO, Maria Vivina Barros. Estudo etnoveterináiro de plantas medicinais com atividade 
anti-helmíntica. Fortaleza – CE: 2010. Tese de doutorado. Universidade Estadual do Ceará/ 
Faculdade de Veterinária/ Programa de Pós-graduação em ciências veterinárias. Fortaleza – CE, 
2010, 114f.

MORAIS, Carina Almeida. Legislação, prescrição e formas de apresentação de fitoterápicos. 
Brasília – DF: UNYLEYA, 2014, 75p.

OMS. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional – 2002-2005. Genebra – Suiça: Organização 
Mundial da Saúde, 2002, 78p. Disponível em:  www.apps.who.int/iris/bitstream/10665/67314/1/
WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf. Acesso em 15/06/2017.

OMS. The promotion and development of traditional medicine. Geneva – Switzerland: World 
Health Organization, 1978, 44p. Disponível em: 
www.apps.who.int/medicinedocs/dlcuments/ s7147e/s7147e.pdf. Acesso em 15/06/2017.

OZAKI, Andréia Tiemi; DUARTE, Paula da Cunha. Fitoterápicos utilizados na medicina veterinária, 
em cães e gatos. Infarma, vol. 18, n. 11/12, p. 17-25, 2006.

http://www.apps.who.int/iris/bitstream/10665/67314/1/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf
http://www.apps.who.int/iris/bitstream/10665/67314/1/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf
http://www.apps.who.int/medicinedocs/dlcuments/%20s7147e/s7147e.pdf


22

Práticas complementares/alternatividades em saúde

PAIVA, Ana Denise Félix da Silva; PEREIRA, Martha Priscila Bezerra. Perfil da rede de comércio 
de plantas medicinais em Campina Grande – PB: um estudo exploratório. Campina Grande – PB: 
2018. Relatório de Iniciação Científica. (PIVIC-CNPq/ UFCG). Campina Grande – PB: PROPEX, 
2018, 20p.

PAIVA, Ana Denise Félix da Silva. Rede de comércio de plantas medicinais em Campina Grande: 
pistas para a determinação Social do Processo Saúde-doença. Campina Grande – PB: 2018. 
Monografia de Graduação. (Universidade Federal de Campina Grande/ Unidade Acadêmica de 
Geografia/ Curso de Geografia). Campina Grande – PB: 2018, 70f.

PEREIRA Thaís Mara Souza; MOURA, Débora Coelho; Rodrigues. Erimágna de Morais. Análise 
Fitogeográfica Das Plantas Medicinais Comercializadas Nas Feiras Livres De Campina Grande-Pb, 
Brasil. 12f. I CONIDIS (Congresso Internacional da Diversidade do Semiárido). Campina Grande-
Pb, 2016. Acesso em: 23/09/2018

PEREIRA, Martha Priscila Bezerra. Práticas complementares e integrativas em saúde em Campina 
Grande – PB: experiências em Unidades Básicas de Saúde nos distritos sanitários 4,5 e 6. Campina 
Grande – PB: PIBIC/UFCG, 14p. (projeto de iniciação científica – 2018/ 2019).

QUEIROZ, Thiago Augusto Nogueira de; AZEVEDO, Francisco Fransualdo de. Circuitos da 
economia urbana: arranjos espaciais e dinâmica das feiras livres em Natal – RN, Revista Sociedade 
e Território, Natal, vol. 24, n. 1, p. 115-133, jan/jun, 2012.

SALVADOR, Diego Salomão Cândido de Oliveira. Circuito da economia urbana: reflexões sobre 
a atual dinâmica da cidade de Caicó – RN. Revista Sociedade e Território, Natal, v. 24, n. 2, p. 167-
188, jul/dez 2012, p. 181-182;

SANTOS, Milton. O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países 
subdesenvolvidos. Tradução de Myra T. Rego Viana. Rio de Janeiro – RJ: Francisco Alves Editora 
S.A., 1979, 345p.

SILVA, Carolina Biz Rodrigues. Desenvolvimento de fitoterápicos e sua utilização na saúde 
pública. Brasília – DF: AVM, 2014, 67p.

SILVEIRA, Maria Laura. Finanças, consumo e circuitos da economia urbana na cidade de São 
Paulo. Caderno CRH, Salvador, v. 22, n. 55, p. 65-76, jan/abr 2009.

SOUTO, Gabriel Eloi Marinho; PEREIRA, Martha Priscila Bezerra. Análise das práticas alternativas, 
complementares e integrativas de saúde em Campina Grande - PB. Campina Grande – PB: 2018. 
Relatório de Iniciação Científica. (PIBIC-CNPq/ UFCG). Campina Grande – PB: PROPEX, 2018, 
19p.

UFCG. Trabalho de campo em Geografia da Saúde. Campina Grande – PB: 2018. (trabalho de 
campo realizado em 05 de novembro de 2018 na UBS Aluísio Salviano Farias, no bairro das Três 
Irmãs).



23

Práticas complementares/alternatividades em saúde

MULHERES AGRICULTORAS: PRESERVAÇÃO, CULTIVO E UTILIZAÇÃO DE 
PLANTAS MEDICINAIS 

 WOMEN IN AGRICULTURE: PRESERVATION, CULTURE AND USE OF MEDICINAL 
PLANTS 

Sandra Nespolo Bergamin
COOPERFAMILIAR

 Jane Kelly Oliveira Friestino
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

Lauren Pieta Canan
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

laurenpietacanan@gmail.com

Luana Koling Lorenzi
 Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

ABSTRACT: The cultivation and use of medicinal plants transcends generations and resists 
modernization processes. Historically, a collective of women from the western region of Santa 
Catarina has rescued old practices of cultivating these plants. In this way, this study aims to 
describe what motivates family farmer women to preserve, cultivate and use these plants. This is 
a qualitative case study, where the data search was characterized by empirical elements based on 
women’s experiences. The practices were observed in the women’s group of a cooperative linked 
to Family Agriculture in the region, and it was divided into blocks of analysis: 1) cultivation and 
preservation, 2) transfer of knowledge about its use, and 3) commercialization. Farmers of the 
research reside in small rural farms, far from urban areas and most of them value the preservation 
and cultivation of plants. This practice arises for several reasons, the emphasis is on issues related 
to tradition. However, the cultivation of medicinal plants leads to the promotion of health and 
the quality of life, intensified by socio-cultural and political construction in collective meetings. 
However, it is noticed that there is still a lack of investments that motivate popular knowledge 
and the creation of public policies in this area. 

Keywords: Plants, Medicinal; Collective, Women, Health Promotion.

INTRODUÇÃO

 As plantas medicinais são definidas como plantas que possuem atividades biológicas, 
com um ou mais princípios ativos úteis à saúde humana. Estes princípios ativos consistem em 
substâncias químicas, geralmente metabólicos secundários, que a planta produz durante todo 
seu processo de crescimento e desenvolvimento, os quais geram diversas ações sobre o organismo 
humano ou animal (FERREIRA et al, 1998). Seu uso ou conservação podem ser significativamente 
identificados na América Latina em especial nas regiões tropicais, com diversidades e peculiaridades, 
concepções, opiniões, valores, conhecimentos, práticas e técnicas diferentes, influenciadas por 
hábitos, tradições e costumes (FERREIRA et al, 1998). Mediante a esse panorama o ser humano, 
desde o princípio de sua existência percebeu os efeitos curativos e buscou no uso dos recursos 
naturais, principalmente nas plantas, soluções para melhorar suas condições de vida ou ampliar 
suas chances de sobrevivência (BORBA; MACEDO, 2006). No Brasil, o primórdio da utilização das 
plantas medicinais remete aos povos indígenas que aqui viviam e aos conhecimentos existentes 
da flora local, que se fundiram com os conhecimentos trazidos da Europa e da África. 
 Atualmente, o Brasil abriga uma variedade de espécies vegetais, cenário influente para 
o cultivo e utilização das plantas medicinais, e importantíssimo para a preservação dos saberes 

mailto:laurenpietacanan@gmail.com


24

Práticas complementares/alternatividades em saúde

populares, principalmente na área rural, no qual o poder preventivo e curativo se manteve 
por décadas (REZENDE et al, 2002). No entanto, com o processo de modernização imposto à 
agricultura familiar a partir da revolução verde - 1980, fez com que muitas dessas tradições se 
perdessem, dentre elas seu processo de produção, reprodução e consumo. A cultura do uso das 
plantas, que no passado era o principal meio terapêutico reconhecido no tratamento da população 
com eficácia e baixo risco de uso, hoje é deixada em segundo plano. 
 Percebendo esse contexto, nos anos 1990 organizações sociais que traziam consigo elementos 
referentes a esse debate de desenvolvimento, bem como a uma nova visão de sustentabilidade 
dos sistemas. A partir disso há uma retomada a fim de resgatar saberes populares e desenvolver 
mecanismos de sustentabilidade e agroecologia nas zonas rurais, com o objetivo de construir um 
processo mais social e menos agressivo ao meio ambiente. 
 Este cenário se ajusta às questões sociais que formam a realidade rural brasileira, mais 
especificamente quanto a agricultura familiar; enquanto a agricultura orgânica é considerada 
um sistema produtivo que trabalha com diferentes segmentos sociais, a Agroecologia tem a 
agricultura familiar como foco de seu campo de estudos e clama para ser compreendida não 
apenas como um sistema produtivo, mas como uma nova ciência em construção (AZEVEDO; 
PELICIONI, 2011). A Agroecologia como um novo processo sustentável, torna-se central na 
construção de um novo modelo de desenvolvimento para o meio rural (ARL, 2006), assim como 
para o resgate dos saberes populares que por anos vieram alimentando a cultura dos moradores 
do campo. 
 Compreendendo a necessidade de mudança e de retomada pertencente ao movimento 
citado na década de 1990, nasce no Oeste Catarinense em 1995, a Cooperfamiliar, com a finalidade 
de organizar os agricultores familiares da região Oeste. Essa cooperativa agrupa agricultores 
excluídos das atividades de commodities agrícolas e os auxilia a construir uma alternativa 
produtiva e de mercado que possibilite inclusão sustentável, garantindo a distribuição de renda, o 
envolvimento de toda a família e o desenvolvimento de ações específicas com mulheres e jovens 
agricultores.
 Umas dessas ações foi envolver as mulheres associadas em debates referentes à sua realidade 
e, através do cooperativismo, criou-se uma base organizativa que buscava uma sociedade mais justa 
e igualitária (RECH; 2000). Sabe-se que essa organização e a construção de redes sociais podem 
ser peças fundamentais para que a promoção da saúde se estabeleça, pois amplia o controle dos 
indivíduos sobre suas vidas e sua saúde, desenvolvendo processos de empoderamento. Por redes 
sociais entende-se como:
 O conjunto de potencialidades e expectativas sobre as redes sociais, destacado pelas 
perspectivas sumarizadas, guarda estreita relação com o ideário da promoção da saúde nessa 
ampla perspectiva. A busca da autonomia, da partilha do poder, do protagonismo social e político 
e de uma solidariedade socialmente orientada são promessas relativas às redes e compromissos 
assumidos pela promoção da saúde. (MENDES et al, 2012, p. 213)
 Dentro desse processo de debate junto às mulheres associadas à cooperativa, novas 
relações foram construídas, e a partir da experiência dessas mulheres o cultivo das plantas 
medicinais foi visto como uma possibilidade de resgate cultural e renda familiar, além do papel 
mulher, que segundo Carneiro (1995, p.71) ao longo dos anos foi rompendo a ideia da mulher 
agricultora apenas como mãe e esposa, e afirmando a mesma como participante da produção de 
sua propriedade. 
 O cultivo das plantas medicinais por essas mulheres foi construído ao longo dos anos 
sólidos coletivos, que têm fomentado discussões e pesquisas nas mais diversas áreas de estudos 
dentro da academia, sejam elas de cunho da área da saúde, das ciências humanas, das ciências 
agrárias entre outras. Percebendo o grande interesse nessa discussão, este artigo tem por objetivo 
relatar a experiência extensionista realizada com grupo de mulheres agricultoras familiares frente 
a preservação, cultivo e utilização as plantas medicinais em seu cotidiano, além de sistematizar 
como esse processo tem empoderado essas agricultoras.  

MÉTODOS

 Para isso utilizou-se de uma abordagem qualitativa, no qual o levantamento de dados 
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caracterizou-se através de estudos de casos construídos por meio das atividades de extensão 
universitária com o grupo de mulheres. Buscou-se através do levantamento das informações e 
observações, identificar os elementos culturais que levam as mulheres agricultoras familiares a 
preservar e utilizar as plantas medicinais. O presente trabalho foi realizado na área de abrangência 
da Cooperfamiliar, nos grupos de mulheres participantes da entidade nos municípios de Chapecó, 
Nova Itaberaba, Guatambu e Cordilheira Alta, vinculadas ao projeto de extensão de Práticas 
Sustentáveis em Agroecologia e Saúde Pública com o uso de Plantas Bioativas, desenvolvido pela 
Universidade Federal Fronteira Sul- UFFS – Campus Chapecó durante os anos de 2016 e 2017. 
 O relato de experiência aqui apresentado aponta a realidade das agricultoras familiares, 
suas propriedades, e o grupo comunitário localizado na área rural nos municípios estudados. 
Narra o trabalho desenvolvido nos encontros realizados em cada grupo comunitário, e nas visitas 
realizadas nas propriedades, suas relações, características, valores culturais e relações sociais. Foram 
acompanhados 04 grupos, com o envolvimento de aproximadamente 35 mulheres organizadas 
nesses espaços. A partir das experiências vivenciadas nos descritos grupos foi possível sintetizar 
as ações em 04 blocos a saber: 1) relacionadas ao cultivo e preservação das plantas medicinais, 
2) transferência do conhecimento sobre sua utilização e 3) ao processo de comercialização, 
resultando em uma análise aprofundada do processo organizativo construído. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
 
 Caracterização da região de abrangência do projeto no Oeste Catarinense:

 A área geográfica de abrangência do Projeto de Extensão: ‘Práticas Sustentáveis em 
Agroecologia e Saúde Pública com o uso de Plantas Bioativas, tem como matriz produtiva a 
agricultura familiar, distribuídos nos municípios representados na Tabela 1. 

Tabela 1. Número de estabelecimentos agropecuários nas quatro cidades de abrangência 
do projeto.

Cidade Número de Estabelecimentos

Nova Itaberaba 912

Cordilheira Alta 773

Guatambú 976

Chapecó 1.837

Total 4.498
Fonte: IBGE (2017)

 Destes, segundo o IBGE (2017), 92% são de caráter familiar. As atividades de destaque 
desenvolvidas nesses municípios são: a bovinocultura de leite, o fumo, o cultivo de grãos (milho, 
feijão), a avicultura e a suinocultura. Segundo Testa (1996), a predominância de solos inclinados 
e pedregosos dificultou a estruturação de grandes propriedades, propiciando o desenvolvimento 
da agricultura familiar diversificada na região Oeste catarinense. Dentre essa diversidade está o 
cultivo e produção das plantas medicinais, que se dá através da transmissão do conhecimento 
entre as gerações, tratando-se de um patrimônio cultural presente nas propriedades rurais. 
 As agricultoras familiares, alvo deste estudo, residem em pequenas propriedades rurais, 
distantes entre 10 a 40 km dos meios urbanos. O acesso a essas localidades ocorre por estradas 
de terra, sua participação social se dá através dos espaços comunitários nos encontros religiosos 
através da Igreja (catequese, pastorais, ministérios), entidades sindicais, movimentos populares, 
partidos políticos, cooperativas de crédito e de produção, associações de agricultores, grupos de 
cooperação e conselhos municipais.
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 O cultivo das plantas medicinais.

 Nos grupos de extensão realizados constatou-se que a maioria das mulheres cultivam as 
plantas medicinais em suas propriedades, as mesmas têm um espaço indicado para esta produção 
ao redor da casa e na horta, esse espaço também chamado de quintal produtivo. No Brasil, quintal 
é o termo utilizado para se referir ao terreno situado ao redor da casa, definido, na maioria das 
vezes, como a porção de terra próxima à residência, de acesso fácil e cômodo, na qual se cultivam 
ou se mantêm múltiplas espécies que fornecem parte das necessidades nutricionais da família, 
bem como outros produtos, como lenha e plantas medicinais (BRITO e COELHO, 2000). 
 A realização dos grupos também proporcionou a troca de experiência das mulheres na 
produção e melhoria dos quintais produtivos, conforme Figura1.

Figura 1. Coletivo de mulheres na produção do horto medicinal 
Fonte: arquivo pessoal

 Outro ponto observado é que as mulheres que participavam do coletivo identificavam os 
quintais produtivos como um espaço onde a mulher detém o “poder” na decisão do que e como 
cultivar, além de como e onde comercializar as plantas medicinais. Aspecto ilustrado no livro III 
do projeto Mulheres, desenvolvido pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
da Região Sul do Brasil (Fetraf-Sul), no qual se afirma que na medida em que as mulheres têm 
compartilhado e verbalizado os seus conhecimentos, há um empoderamento e fortalecimento 
das mesmas como sujeito no mundo, que contribui para o exercício do poder, e integram ao 
cotidiano da mulher debates comunitários, pedagógicos e ambientais (FETRAFSUL; 2007).
 Desta forma, além de algo do cotidiano dessas mulheres, o ato de cultivar e produzir as 
plantas vai além do cunho comercial, pois envolve a afirmação das mesmas como sujeito no mundo, 
que fortalece a democracia e promove a cidadania. Além de desenvolver práticas agroecológicas 
e sustentáveis, promovem saúde e qualidade de vida, a partir da autonomia conquistada e de 
sua participação no resgate de saberes e práticas populares, que interferem na vida dos sujeitos 
(AZEVEDO; PELICIONI; 2011). Essa afirmativa pode ser observada na realização das conversas 
nos diferentes grupos da extensão. Figura 2.
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 Figura 2. Coletivo de mulheres da Cooperfamiiar. 
Fonte: arquivo pessoal

4.3- A origem e a preservação das plantas medicinais.

 A preservação das matrizes das plantas medicinais foi observada nos grupos, sendo 
constatado que as participantes relatam que receberam este conhecimento de seus familiares, em 
especial citam a importância do trabalho desenvolvido pelas suas mães. Segundo Rossato (2012) 
isso manifesta a importância da transmissão de conhecimentos acerca das plantas medicinais, 
baseado nas relações de afeto entre mulher mãe e seus filhos, com o objetivo de passar e perpetuar 
seus saberes ao longo das gerações. Do ponto de vista histórico, a mulher-mãe tem assumido para 
si o papel de cuidadora principal, adotando maneiras de preservar os saberes herdados de seus 
ancestrais. 
 Essa forma de transmissão do saber entre os membros das famílias e da comunidade, se 
dá de forma espontânea, interagem de acordo com as necessidades decorrentes. A importância e 
a valorização da transferência do conhecimento, a gratuidade, a solidariedade com o bem-estar 
do outro, a ajuda coletiva na comunidade, a transferência do conhecimento, e a tradição, estão 
presentes em todas as falas e na forma de tratamento entre as famílias. Percebe-se que há uma 
confiança entre o que é transmitido entre as famílias, e, a cultura é preservada de tal forma que 
o importante para as mulheres é que o outro saiba o que é feito, de forma gratuita, respeitando o 
conhecimento do outro, sendo algo visível e inquestionável.

A utilização das plantas medicinais.

 A utilização das plantas está nas propriedades das mulheres do projeto, e, sua utilização se 
dá em decorrência de vários motivos, o destaque diz respeito às questões relacionadas a tradição, 
cultura e por estar acessível, é quase que unânime a afirmação de que para elas é importante 
não depender da medicina alopática. Ao terem suas plantas medicinais na propriedade há 
um sentimento de segurança, significa não estar vulnerável na saúde. As mulheres recorrem 
primeiramente as plantas medicinais em caso de moléstia na família e acreditam que o tratamento 
com essas plantas seja eficaz. A forma de utilização mais observada são os chás e principalmente 
por mulheres mais velhas, onde os cuidados com a saúde estão mais presentes. Além disso, a 
geração de autonomia curativa gera uma segurança nas famílias, pois pode ser uma solução 
na diminuição de gastos com farmácia e deslocamento até o estabelecimento de saúde, sendo 
um dos pontos trabalhados pelas mulheres no processo da economicidade familiar. Além disso, 
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representa o poder sobre si e sua saúde, presente na preservação da saúde individual e coletiva. 
Limites observados nos processos de cultivo, preservação e utilização das plantas medicinais e sua 
comercialização
 No processo de identificação dos limites apresentados no método de cultivo e preservação 
das plantas medicinais, as famílias levantam alguns elementos a serem considerados: o excesso de 
trabalho da mulher que limita seu tempo disponível para o cuidado das plantas medicinais, tanto 
no cultivo, quanto na busca de conhecimento para sua utilização; a perda dos hábitos culturais 
pelas famílias em decorrência da modernização da agricultura; e, o uso excessivo de agrotóxicos, 
fazendo com que espécies desapareçam. 
 Em geral as mulheres desconhecem o processo de comercialização das plantas medicinais, 
tanto no mercado fresco (plantas ou maços), como no mercado de desidratados, no entanto, 
aparecem no debate elementos que permitem aferir que elas encontram os “chazinhos”, como 
é popularmente chamado, nos mercados, em farmácias de produtos naturais, ambulantes ou 
agropecuárias.
 Ao analisarmos as questões apontadas pelas mulheres como limitantes na comercialização 
das plantas medicinais, podemos relacioná-las com o processo de avanço da indústria farmacêutica, 
o que contribui fortemente para que as plantas medicinais sejam pouco divulgadas, de acordo 
com VOGT (2001), 70% do mercado nacional é controlado por empresas transnacionais. Para 
avançar no processo de organização das plantas medicinais é necessário que sejam construídas 
organizações sociais e cooperativas, capazes de promover políticas públicas estruturantes. 
Espera-se que estas possibilitem ter uma variedade maior das plantas cultivadas, além de ofertar 
possibilidades de cuidado, como por exemplo, a criação de farmácias vivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao decorrer do estudo, ficou evidente que a participação efetiva das mulheres é imprescindível 
para a manutenção da transmissão do conhecimento entre gerações, e a responsabilidade pela 
execução do cuidado com a saúde da família, utilizando-se das plantas medicinais. Além de que, 
a participação no grupo de mulheres, é considerado um local de estudo, mas também, caracteriza 
se por ser um espaço onde as pessoas se reúnem para trocar ideias e experiências. 
 A oportunidade de participação neste espaço faz com que as mulheres se percebam como 
atoras sociais na preservação, na produção, e na utilização das plantas medicinais, para além do 
autoconsumo, possibilitando aprofundar o debate e a inter-relação entre solo-produção- alimento 
e saúde, o que fomenta o interesse de participação das mesmas no coletivo estudado. 
 Ainda há um caminho a ser percorrido até que o cultivo e preservação das plantas medicinais 
sejam percebidas novamente como fontes de cura e prevenção por grande parte da população. 
No entanto, as atividades do coletivo estudado possuíram um grande potencial de mudanças, 
pois estas mulheres puderam assumir-se de forma organizativa/cooperativa, possibilitando assim 
o empoderamento da mulher agricultora e a oportunidade de resgate do saber popular junto a 
mudança da visão da população em geral sobre a forma de utilização da medicina integrativa.

REFERÊNCIAS 

AMTR-Sul. Articulação de Mulheres Trabalhadoras da Região Sul do Brasil, Cartilha: Mulheres 
Camponesas em defesa da Saúde e da Vida.. Passografic: Passo Fundo. 2008.

ARL, V.. Introdução a Agroecologia. DRS/UNC, 2006.

AZEVEDO, E.; PELICIONI, M.C. F. Promoção da Saúde, Sustentabilidade e Agroecologia: uma 
discussão intersetorial. Saúde e Sociedade, v. 20, p. 715-729, 2011.

BORBA, A.M; MACEDO, M. Plantas medicinais usadas para a saúde bucal pela comunidade do 
bairro Santa Cruz, Chapada dos Guimarães, MT, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 20, n. 4, p. 771-
782, 2006.



29

Práticas complementares/alternatividades em saúde

BRASIL, Presidência da República. Decreto n 1946, de 28 de junho de 1996. Cria o programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, e dá outras providências. 
Disponível em:www.pronaf.gov.br. acesso em 22 de abril 2015.

BRITO, M. A.; COELHO, M.F. Os quintais agroflorestais em regiões tropicais – unidades auto-
sustentáveis. Agricultura Tropical, v. 4, n. 1, p. 7-35, 2000.

CARNEIRO, M.J e TEIXEIRA, V.L. Mulher rural nos discursos dos mediadores. Estudos sociedade 
e Agricultura. Rio de Janeiro, UFRRJ, n5,p.45-47, Nov.de 1995.

FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura; INCRA, Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Diretrizes de política Agrária e Desenvolvimento 
Sustentável. Brasília, versão resumida do Relatório final do projeto UTF/BRA/036, março,1994.

FERREIRA, S.H. et al. Medicamentos a partir de plantas medicinais no Brasil. Rio de Janeiro: 
Academia Brasileira de Ciências, 1998.

FETRAFSUL. Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul do Brasil. Projeto 
Mulher, Plantas Medicinais: a nossa maior Riqueza. In: Boni e Et al. (org). Políticas Públicas de 
Saúde e Fitoterapia. Chapecó/SC 2007.C.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo agropecuário. 2017. Disponivel em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-
censo-agropecuario.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 13 de Março de 2019.

MENDES, R.; BÓGUS, C.M.; WESTPHAL, M.F.; FERNANDEZ, J.C.A. Promoção da saúde e redes 
de lideranças. Physis Revista de Saúde Coletiva, v. 23, n. 1, p. 209-226. 2013REZENDE, Helena 
Aparecida de et al. A utilização de fitoterapia no cotidiano de uma população rural. Revista da 
escola de enfermagem da USP, 2002.

ROSSATO B.M. et al. Saberes e práticas populares de cuidado em saúde com o uso de plantas 
medicinais. Texto & contexto enfermagem, v. 21, n. 2, 2012.

RECH, Daniel. Cooperativas: Uma alternativa de organização popular, Rio de Janeiro, DP&amp;A 
editora,2000.

REZENDE, H. A.; COCCO, M I.M.A utilização de fitoterapia no cotidiano de uma população rural. 
SÉRGIO. Rev. Esc. Enferm. USP, v°36, n 3°, 2002, p. 282-288.

TESTA, V.M. O desenvolvimento Sustentável do Oeste Catarinense. Proposta para discussão. 
Florianópolis: Epagri,1996.

VOGT, Carlos. Usos e abusos da fitoterapia. Com ciência, out. 2001. Disponível em: 
<http://www.comciencia.br/reportagens/farmacos/farma01.htm>. Acesso em: 02 jan. 2019. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html?=&t=o-que-e


30

Práticas complementares/alternatividades em saúde

É PRECISO RECUAR PARA AVANÇAR: PASSOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 
GEOGRÁFICO SOBRE MULHERES SOROPOSITIVAS HIV/AIDS

NEED TO RETURN TO ADVANCE: METHOD STEPS IN GEOGRAPHICAL STUDIES 
ON HIV/AIDS SEROPOSITIVE WOMEN

Mateus Fachin Pedroso
PPGG - FCT/UNESP

 mateus_fachin@hotmail.com

Raul Borges Guimarães
Departamento de Geografia na FCT/UNESP

 raul.guimaraes@unesp.br

ABSTRACT: This article is a result of the qualitative research methods and methodological pillars 
constructed in the study on HIV / AIDS seropositive women in Presidente Prudente - SP. This 
work evidences the methodological adequacies demanded against the need   to approximation of 
the subjects, the establishment of bonds and the consequent production qualitative information 
in a dialogical way. In this movement, it was possible that the Field Work, the Participating 
Observation, the Life Story together with the records. Considering that such methodological 
strategies happen through the interaction between the   researcher and women, impressions are 
formed and the theories considered, reflected, developed and modified, in order to understand 
the spatialities thought from Geography.

Keywords: Geography; Qualitative research; Gender; HIV / AIDS.

INTRODUÇÃO

 É sabido que a condição da produção da ciência está ligada às interpretações da realidade 
produzida de forma prática, ao modo que organiza o corpo do conhecimento adquirido na ação de 
pesquisa (CHIBENI, 2001). Tal processo não é diferente nas Ciências Humanas, especificamente, na 
Geografia, que de modo geral visa investigar as relações que intermedeiam o processo sociedade-
natureza por meio de diferentes lentes, interpretando “o exercício dos indivíduos, dos grupos e 
das instituições [que constituem] suas vidas e os artefatos culturais, a partir das condições que eles 
encontram na realidade” (MINAYO, 2012, p. 622). Para compreender esse processo de produção 
do conhecimento a Geografia têm tido respaldo de outras áreas do conhecimento que compõem 
o campo das humanidades - Sociologia, Antropologia, Filosofia, Etnografia - no que se às refere 
as contribuições metodológico-qualitativas, já que estas têm como foco a sociedade e o “homem” 
em movimento. É fato, que a metodologia qualitativa na Geografia ainda é vista como “menos 
importante”, “apenas complementar” e até mesmo como “não científica”, o que tem dificultado o 
progresso da pluralidade geográfica. Mas, também é fato que têm havido avanços significativos, 
a ponto de serem resistentes e questionadores de uma dada “hegemonia metodológica”, fazendo 
assim, emergir compreensões de outras ordens na produção desta ciência (TURRA NETO, 2012).  
 De acordo com Turra Neto (2012), a pesquisa qualitativa proporciona um conjunto de 
estratégias muito ricas com alto grau de detalhamento e profundidade atinente aos sujeitos sociais, 
lugares, espacialidades, fatos registrados, e que por assim fazê-lo (GEERTZ, 1978), demandam um 
denso grau de sistematização e interpretação, o que exige progressivo refino na pesquisa, ou 
seja, exige constante acurácia metodológica. Assim sendo, acreditamos que o enraizamento na 
metodologia qualitativa possui caráter nevrálgico para as pesquisas de Geografia da Saúde, já que 
esse campo do conhecimento geográfico tem sido chamado para compreender aspectos das vidas 
dos sujeitos sociais como aqueles referentes às mulheres soropositivas HIV/AIDS. 
 Como ponto de partida é a perspectiva dos próprios sujeitos, evidentemente, são 
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necessárias mudanças e adequações metodológicas que inicialmente redirecionaram o projeto 
original, uma vez que as metodologias de pesquisa propostas à priori, quase sempre não são 
adequadas para atender o objetivo central do trabalho. No caso da presente pesquisa, realizada 
com mulheres soropositivas residentes no município de Presidente Prudente – SP, essas 
adequações metodológicas nos levaram a novos caminhos como a Observação Participante, 
a História Oral, mais especificamente, a História de vida das mulheres que contribuíram com 
a pesquisa, proporcionando assim diferentes ganhos e enormes desafios não imaginados 
anteriormente. Afinal, “os descaminhos e insurgências redirecionam o olhar do pesquisador e o 
que se revela de forma difusa, demandando densas reflexões, é a emergência de conhecimentos 
novos” (GAMALHO, 2016, p. 37), que visam a compreensão de problemas que partem do real, de 
acontecimentos vividos pelos sujeitos sociais na ação de produção e vivência do espaço geográfico 
(PEDROSO, GUIMARÃES, 2015; GUIMARÃES, 2015). 
 Para atender tal proposta, foi necessário uma profunda imersão no contexto de vida destas 
mulheres, o que exigiu um refino metodológico maior, principalmente envolvendo questões 
atinentes à aproximação e construção dos dados de pesquisa. Em consonância com esta interação, 
compartilhamos das colocações de Turra Neto (2012) que contribuem com a interpretação da 
natureza dos dados qualitativos, dado que o autor ressalta que tais dados não são apenas coletados, 
como se estivessem disponíveis à revelia de um acaso, já que os dados qualitativos são frutos de uma 
“produção de informação” como o mesmo define. A produção de informações é realizada através 
dos diferentes processos que ocorrem durante uma entrevista por exemplo, tendo entendido que 
os “conhecimentos e significados são ativamente construídos no próprio processo da entrevista; 
entrevistador e entrevistado são, naquele momento, co-produtores de conhecimento” (PAULILO, 
1999). Foi a partir desta perspectiva que nos deparamos com a necessidade de conhecer mais 
e melhor os sujeitos que estão envolvidos na construção da pesquisa (MARRE, 1991). Por este 
motivo, foi necessário ser repensado “o realizar” das atividades de campo juntamente com as 
estratégias de aproximação com dos sujeitos em questão.
 Este foi o marco da primeira mudança metodológica. Obviamente que consideramos uma 
gama de fatores que nem sempre são visíveis quando se trata da realização de pesquisa, como 
por exemplo, a viabilidade, dimensão, aplicabilidade e exequibilidade de metodologias dentro 
dos projetos (SILVA; SILVA, JUNCKES, 2009), mas que são necessários, pois, todo aprendizado 
acrescenta nosso crescimento profissional e pessoal que se mantém ligado ao refinamento 
da ciência em curso (MINAYO, 1994). Neste momento, compreendemos que chegar com as 
perguntas prontas acerca da vida dessas mulheres com a intenção de compreender o processo de 
adoecimento pelo HIV/AIDS e as relações de gênero junto a suas vivências no espaço geográfico 
era algo hierarquizante que beirava a prepotência e a presunção.
 Frente à isso, o primeiro passo se constituiu na ação reflexiva sobre as idas à campo, 
conceitualmente e empiricamente. Tendo Zusman (2011) como referência, refletimos sobre a 
pluralidade de interpretações sobre o que vem a ser trabalho de campo na Geografia. Essa autora 
entende que o trabalho de campo acompanha a evolução e transformação da Geografia desde o 
princípio, visto que o mesmo está em debate, pois trata-se de “um caminho aberto, em constante 
construção, que continuará a ser enriquecido com as experiências e desafios colocados pelas 
realidades sociais e espaciais em contínua transformação” (ZUSMAN, 2011, p. 26-27, tradução 
nossa). De fato, as idas à campo foram imprescindíveis e fundamentais para a remodelação 
metodológica, uma vez que a aproximação constante com o real permitiu esclarecimentos sobre 
o que estava sendo investigado. As atividades de campo foram os acontecimentos que permitiram 
a realização da pesquisa através da interação com a vida dos sujeitos. Para isso, como recomenda 
Gamalho (2016), é preciso considerar duas lógicas que sustentam o trabalho de campo: proximidade 
e estranhamento. Assim,

a proximidade dá-se através da geração de mecanismos de aproximação dos atores 
sociais. Com ela, são mitigadas as distâncias inerentes aos distintos papéis sociais. O 
estranhamento é a permanência da atenção aos detalhes de um cotidiano a princípio 
banal e naturalizado, mas diferente ao observador (GAMALHO, 2016, p. 39).

 É importante também estar ciente dos limites e possibilidades que podem ser encontrados 
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em campo, no proceder das ações e os focos que são estabelecidos, entendendo que cada campo 
é um momento único que faz parte de uma construção em processo. É necessário estar atento 
às interfaces que ocorrem ao “estar em campo”, dado que trata-se de “um processo contínuo de 
reflexão e alteração do foco das observações de acordo com os desenvolvimentos analíticos” 
(MAY, 2004, p. 186). Foi isto que fizemos, fomos a campo inúmeras vezes, para que assim fosse 
possível pensar e repensar os passos metodológicos subsequentes. 
 Neste ponto, May (2004) chama atenção do que é visto e interpretado a partir da observação 
situada ao estar em campo, dado que tais ações acontecem em conjunto, de forma processual, no 
realizar da pesquisa. Assim, tivemos como preocupações: O que está sendo observado? Como está 
sendo observado? Por quem está sendo observado? Quais notas estão sendo tomadas? Como estas 
estão sendo registradas? O que está sendo depreendido a partir desta ação? Estas são questões 
básicas para a realização de uma observação em profundidade, já que é o trabalho de campo que 
permite aos “pesquisadores presenciarem as ações das pessoas em situações diferentes e fazerem-
se rotineiramente uma miríade de perguntas a respeito das motivações, crenças e ações” (MAY, 
2004, p. 186).
 Sob estas circunstâncias, foi imprescindível que o acompanhamento das atividades fosse 
realizado através do Diário de Campo, a partir do qual registramos todos os tipos de acontecimentos, 
ou seja, “tudo o que chamasse a atenção durante as seções de observação” (WINKIN, 1998, p. 138), 
sendo estes diálogos, expressões ou mesmo silêncios. Neste sentido, o Diário de Campo pode 
ser encarado enquanto instrumento de pesquisa pois, “[...] permite captar uma informação que 
os documentos, as entrevistas, os dados censitários, a descrição de rituais, - obtidos por meio do 
gravador, da máquina fotográfica, da filmadora, das transcrições - não transmitem” (MAGNANI, 
1997, p. 03), ou seja os dados não-graváveis. 
 O uso do Diário de Campo atendeu a necessidade de realizar os registros durantes as 
atividades de campo, sendo este usado “[...] como depositário de notas, impressões, observações, 
primeiras teorizações, mapas, esboços, desabafos, entrevistas e garatujas de informantes” 
(MAGNANI, 1997, p. 01) realizadas e consumadas enquanto registros documentais que foram 
imprescindíveis na reelaboração metodológica de pesquisa. Ao fazer uso deste instrumento de 
pesquisa é necessário salientar a necessidade de uma aplicada sistematização ao desempenhar os 
registros escritos no Diário de Campo, ao ponto que permaneça mantido com afinco, “com muita 
regularidade, [...] com uma disciplina que acaba tornando-se tão natural quanto a de um viciado 
em jogging que não consegue dispensá-lo” (WINKIN, 1998, p. 138). Esta naturalidade ressaltada 
pelo autor torna-se potencializada através da criação de estratégias de sistematizações dos dados 
produzidos e registrados, considerando a pluralidade, a quantidade e os diferentes graus dos 
registros feitos.
 Essas foram algumas ponderações que passaram a fazer parte da construção de pesquisa, 
pelo fato de evidenciar um aprofundamento necessário para uma melhor elucidação da realidade 
estudada. Foram sob estas solicitações e tensionamentos metodológicos que se estabeleceu 
a pertinência em realizar a Observação Participante junto aos sujeitos sociais; neste caso as 
mulheres, com a finalidade de construir laços1 que permitissem a interlocução com História de 
Vida em momentos de entrevista visando o entendimento dos cotidianos vividos por essas pessoas 
(CERTEAU, 2008).
 Essa aproximação metodológica também partia de uma angústia prévia, uma vez que nas 
entrevistas seriam abordados assuntos de cunho extremamente pessoais, que demandariam o 
mínimo de confiança e reciprocidade para tal realização, o que já não caberia em uma efêmera 
aproximação. Assim, a proposta de estudo delineou-se melhor, uma vez que este processo 
demandava metodologias mais adequadas para o atendimento das propostas da pesquisa 
(MARRE, 1991).  
 Logo, a Observação Participante foi elencada enquanto metodologia que aconteceria em 
primeira instância, com a prerrogativa de estabelecer laços e aproximações para que não houvesse 
estranhamento e possíveis desconfortos na realização das entrevistas num segundo momento. 
Dado este aporte, consideramos as colocações de Spradley (1980), que avalia a combinação 
1  “O estabelecimento de um rapport - clima de segurança e confiança - é recomendável no início da entrevista e pode ser conseguido 
com sinceridade e franqueza por parte do entrevistador. Explicar a finalidade da entrevista, a qual instituição o entrevistador está vinculado, a 
importância que os dados têm para a comunidade e o caráter sigiloso da informação são elementos que podem ajudar a iniciar uma comunicação 
positiva, e dar indícios para o entrevistado construir o seu papel na entrevista” (MANZINI, 1991, p. 151).
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integrada de Entrevistas e Observação Participante enquanto um modo positivo que serve de 
guia na realização dos trabalhos de campo, reforçando que “[...] não se pode descobrir significados 
culturais sem conversar, bem como observar as pessoas” (SPRADLEY, 1980, p. 195). 

APROXIMAÇÕES E CONFLUÊNCIAS: O TRÂMITE DA PESQUISA

 Destarte, é necessário relatar sobre a respeito da aproximação com o grupo de mulheres 
que se estendeu por sete meses de acompanhamento e interação. Antes disso, é primordial uma 
breve caracterização do grupo2 constituído antes mesmo de minha chegada. Trata-se de um grupo 
de mulheres que vive e que convive com o HIV/AIDS, o que quer dizer que de alguma forma estas 
mulheres têm experiências atinentes ao HIV/AIDS, seja vivendo com o vírus ou convivendo com 
pessoas soropositivas em seus contextos diários.  Nossa aproximação se deu através da Associação 
Prudentina de Prevenção à AIDS3 (APPA) em momentos anteriores, desde a pesquisa de iniciação 
científica também em parceria com a APPA (PEDROSO, 2017). O estabelecimento de vínculo 
com a instituição foi de extrema importância, dado que o intermédio para localização e posterior 
interação com os sujeitos de pesquisa foi facilitada por estas vias. 
 Mesmo tendo proximidade com a instituição, ainda era necessário a aproximação 
com o grupo de mulheres, que se deu inicialmente mediada pela Psicóloga e pela Assistente 
Social responsáveis pelo grupo.  Esse intermédio, foi substancial para a aproximação, que vai 
diametralmente de encontro às contribuições de Foote-Whyte (1980) e Cicourel (1980), já que 
estes salientam que a aceitação não depende estritamente das explicações que o pesquisador 
oferece, mas sim de como estabelece as relações, estando estas dependentes das características 
do grupo estudado e das informações reunidas pelo pesquisador, já que existe uma infinidade de 
modos de aproximação.
 Dessa forma, nossa presença foi previamente consultada, negociada e posteriormente aceita, 
ao ponto que os primeiros encontros foram construídos sob olhares desconfiados e incertezas. Para 
além da aproximação inicial surgiram outros questionamentos que se manifestaram em forma 
de tensionamentos não-ditos, como as condições corpóreas, dado o fato de que o pesquisador 
proponente é homem, branco, cisgênero, homossexual e soronegativo, estudando um grupo de 
mulheres, heterossexuais, soropositivas, majoritariamente negras. Além de um grande desafio, 
esta condição também reverberou tensionamentos metodológicos, pois, outrora não havíamos 
nos questionado que estar em campo implicaria “enfrentamentos” relacionados as condições 
corpóreas de todos os participantes (HARAWAY, 1995).
 Neste sentido é necessário elucidar estas condições-situações, dado que os conhecimentos e 
interpretações produzidos e apresentados neste trabalho são situados e corporificados (HARAWAY, 
1995). É por causa disso que consideramos as condições corpóreas e sociais evidentes, o que 
ocasionou em primeira instância estranhamentos, já que o pesquisador era o “corpo estranho” 
por todos os motivos (FOUCAULT, 1979; LOURO, 2004, 2007). Neste sentido, foram importantes as 
contribuições das Geografias Feministas enquanto direcionamentos metodológicos na construção 
da pesquisa (MCDOWELL, 1992). Estas geografias propõem transformações criativas, “pois uma 
pesquisa feminista está comprometida metodologicamente com a reflexibilidade sobre: (1) a 
força da epistemologia, (2) as fronteiras e limites, (3) as relações e as (4) múltiplas dimensões da 

2   O grupo de mulheres formado na Associação Prudentina de Prevenção à AIDS (APPA) teve origem no mês de Março de 2015. O presente 
grupo foi constituído com a proposta de auxiliar as questões atinentes ao autodesenvolvimento social nas diferentes esferas que estas mulheres 
vivenciam, dado que o grupo se desenvolve a partir da metodologia Plug and Play que “foi criada como meio operacional e concreto para se efetivar 
um trabalho socioeducativo com as pessoas e famílias evolvidas por alguma ou múltiplas vulnerabilidades e/ou riscos sociais” (ROMERA, 2012, p. 09). 
Esta metodologia que também dá nome ao grupo é regida por três movimentos articulados, sendo o Movimento 1 responsável pela “[...] concepção 
de que para o enfrentamento da realidade é preciso ajudar as Pessoas de Referência das Famílias a desenvolverem novas referências de estima, de 
valorização, de afeto, de amor e de cuidados para consigo mesmas, como meio de criar rupturas na linha repetitiva de vulnerabilidades sociais que as 
atinge” (ROMERA, 2012, p. 14). O Movimento 2 está ligado à autodesenvolvimento do sujeito potencializado ao entorno, principalmente ao âmbito 
familiar, já que é por meio destes que “a equipe passa a conhecer as questões que permeiam os vínculos familiares, tanto para otimizá-los, como para 
problematizá-los e direcioná-los para a construção de outras relações de autodesenvolvimento” (ROMERA, 2012, p. 16). E compete ao Movimento 
3 a desenvoltura da construção de novos significados que estão ligados ao social, ligados “[...] a vida comunitária como resultado da significação do 
entorno social como meio de ampliar as potencialidades de inclusão social, defesa dos direitos sociais e, consequentemente, novas qualidades de 
vida” (ROMERA, 2012, p. 19).
3  APPA é uma ONG – DST/AIDS fundada em 28 de setembro de 1992, presta atendimento social, psicológico, preventivo a todos aqueles 
que possuem o vírus HIV/AIDS, que são encaminhados pelos órgãos públicos da Saúde e não possuem condições financeiras de prover seu próprio 
sustento, sem distinção de idade, nacionalidade, cor, sexo ou religião. Paralelamente se trabalha a prevenção através de palestras informativas, 
educando e orientando à comunidade em geral nos locais de trabalho, sendo em indústrias, escolas, outras ONG´s, etc., com o intuito de sensibilizar 
e conscientizar a importância real da doença, além de amenizar a discriminação e subsequentemente o preconceito.
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localização do pesquisador e suas interações no processo de pesquisa” (SILVA; ORNAT, CHIMIN 
JÚNIOR, 2017, p. 14) que estejam de acordo com às necessidades demandadas pelos sujeitos. 
Estas foram as preocupações que seguimos. 
 As experiências em campo e o contato com as bibliografias feministas evidenciaram a 
necessidade de um (re)pensar sobre as potencialidades e limites das metodologias de pesquisa, 
neste momento testadas pelas interseccionalidades corpóreas dos sujeitos em interação (BUTLER, 
2015). Também foi possível refletir sobre as diferentes hierarquias e poderes presentes (mesmo 
que não ditos) na ação de campo, na interação ente os sujeitos, o que reforça a necessidade de 
haver extremo “cuidado com os limites e fronteiras teóricas e metodológicas que moldam nossa 
maneira de pensar a geografia” (SILVA; ORNAT, CHIMIN JÚNIOR, 2017, p. 15).
 Dessa maneira, foi através das considerações das Geografias Feministas que pudemos 
realizar alguns questionamentos sobre as condições corpóreas das(os) pesquisadoras(es) em ação 
de campo - principalmente a do pesquisador universitário - influindo assim nas observações 
participantes, nos relatos construídos, nas impressões e registros, na concepção de saúde, como 
também nas entrevistas realizadas que foram repensadas através da vida das mulheres, de nossas 
corporeidades e da relação que estabelecemos. 
 Com a metodologia em processo, pudemos acompanhar as atividades do grupo que 
vinham sendo desenvolvidas, no qual anotavámos todas as informações (WINKIN, 1998) sob 
olhares curiosos e desconfiados, mesmo após a exposição das intenções e objetivos da pesquisa. É 
pertinente ressaltar que a participação do pesquisador universitário foi sendo aceita ao decorrer 
dos encontros, de forma gradual, tendo uma questão temporal frente ao nível de adaptabilidade 
do grupo, o que permitiu uma melhor compreensão da execução dos procedimentos teórico-
metodológicos propostos anteriormente.
 A gradação da aceitação do pesquisador foi sendo percebida e registrada entre olhares, 
expressões, comportamentos e manifestações que foram ocorrendo ao longo do tempo. Cicourel 
(1980) confirma esta possibilidade enquanto consequências decorrentes “da participação na vida 
do grupo, o pesquisador inevitavelmente é solicitado a ajudar a decidir a política que vai alterar as 
atividades do grupo. [...] Como já tem sido dito, muitos pesquisadores podem ficar tão envolvidos 
na sua participação que ‘viram nativos’” (CICOUREL, 1980, p. 04).
 Desta forma, a Observação Participante proporcionou momentos de interação que jamais 
imaginaríamos realizando as perguntas que outrora havíamos proposto (RIBEIRO, 1999). É 
neste sentido que Geertz (1978) ressalta a importância do papel do pesquisador e das distintas 
estratégias de interação para com os sujeitos partícipes da pesquisa, fazendo com que estes no 
processo deixem de ser apenas informantes ao modo que tais estratégias devam ser cautelosas e 
respeitosas para com as culturas das pessoas, ao modo que se saiba usufruir da arte do ouvir, “[...] 
arte de ver, arte de ser, arte de escrever” (WINKIN, 1998, p. 132).
 Enfim, a inserção da Observação Participante foi a primeira transformação metodológica 
ocorrida, dado que as intenções eram gerar aproximações que viabilizassem a organização 
do roteiro semi-estruturado de perguntas. Durante as atividades de campo, para além das 
aproximações, foi constatado que a entrevista regida por roteiro semi-estruturado não abarcaria 
a complexidade dos processos vivenciados pelas mulheres ao longo da vida. Então, expressou-se 
novamente a necessidade de uma segunda alteração metodológica.
 Neste momento, foi necessário refletir e buscar por uma metodologia que contemplasse 
as outras interfaces que compõem a vida dessas mulheres para além do HIV/AIDS, o que outrora 
unidirecionalizava e condicionava a figura do sujeito social estritamente à doença. Assim, sentimos 
a necessidade de compreensão dos demais aspectos que constituem estas mulheres, para que 
assim fosse possível minimamente entender os processos que constituíram as trajetórias de vida 
trilhadas (VELHO, 1994). 
 A partir destas inquietações buscamos por metodologias que estivessem em consonância 
com a realidade encontrada em pesquisa, ao ponto que também se manteve enquanto preocupação 
a conexão metodológica com a Observação Participante (SPRADLEY, 1980). Estas prerrogativas 
nos direcionaram para o campo da História Oral que 
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[...] se ergue segundo alternativas que privilegiam os [relatos] como atenção central 
dos estudos. Trata-se de focalizar as entrevistas como ponto central das análises. 
Para valorizá-las metodologicamente, os oralistas centram sua atenção, desde o 
estabelecimento do projeto, nos critérios de recolhimento das entrevistas, em seu 
processamento, na passagem do oral para o escrito e nos resultados (MEIHY, 2002, 
p. 44).

 Como o cerne desta trabalho busca pelo entendimento do processo saúde-doença do HIV/
AIDS, compreendemos essa questão em articulação com as relações de gênero e a produção 
social do espaço foi necessário trabalhar a partir de metodologias que evocassem os trajetos, a 
história dessas mulheres narradas por elas mesmas. Assim, nos aproximamos da História de Vida, 
definida por Queiroz (1988) como

[...] o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, tentando reconstituir 
os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu. Narrativa 
linear e individual dos acontecimentos que nele considera significativos, através dela se 
delineiam as relações com os membros de seu grupo, de sua sociedade global, que cabe 
ao pesquisador desvendar. Desta forma, o interesse deste último está em captar algo que 
ultrapassa o caráter individual do que é transmitido e que se insere nas coletividades a 
que o narrador pertence. (...) Este (o entrevistado) é quem determina o que é relevante 
ou não narrar, ele é quem detém o fio condutor (QUEIROZ, 1988, p. 20-21).

 Foi por meio da História de Vida que buscamos interpretar a realidade vivenciada pelas 
mulheres entrevistadas, dado que para entender o presente momento, era necessário “[...] penetrar 
em sua[s] trajetória[s] histórica[s] e compreender a dinâmica das relações que estabelece[m] 
ao longo de sua existência” (SPINDOLA; SANTOS, 2003, p. 121), ou seja, é indispensável não se 
preocupar com a compreensão do passado, das outras realidades vividas em tempos distintos, o 
que automaticamente nos envolve com as questões da memória dessas mulheres. 
 O ato de evocar as memórias está atrelado a uma reinterpretação dos fatos acontecidos 
em tempos passados, e cabe o entendimento de que os fatos narrados nascem da interpretação 
do sujeito em um tempo e contexto diferente do que fora vivido anteriormente. Assim, trata-se 
de uma reconstrução que nunca será única e exata: “o que foi lembrado, como foi narrado, em 
que circunstância foi evocado o fato - tudo isso integra a narrativa, que sempre nasce na memória 
e se projeta na imaginação, que, por sua vez, se materializa na representação verbal que pode 
ser transformada em fonte escrita” (MEIHY, 2002, p. 52). A ação deste exercício não é neutra, 
bem como as interpretações decorrentes deste movimento também não são, já que as narrativas 
verbalizadas via memórias recriam as trajetórias vividas e os pertencimentos estabelecidos, como 
também revelam mais que a história de vida em si, revelam os “sentidos e [os] sistemas culturais 
por meio dos quais os atores se expressam” (GAMALHO, 2016, p. 43).
 Portanto, interagir através das memórias foi algo complexo, visto que evocou inúmeras 
experiências - algumas felizes, outras dolorosas - pois todas as memórias são carregadas de 
significados, valores e emoções de situações que foram vivenciadas, estando algumas superadas 
e outras ainda latentes no presente que expõem “traços de si e uma possibilidade de se voltar 
para as próprias práticas em erros e acertos, em incertezas e possibilidades, desmistificando as 
distâncias entre pesquisador e objeto de estudo” (GAMALHO, 2016, p. 38). Sob estes pressupostos, 
Meihy (2002) esclarece que as memórias são organizadas e articuladas segundo uma lógica 
subjetiva do sujeito, ou seja, cada qual lidará com suas construções de forma peculiar estando 
estas organizações atreladas ao conjunto social das memórias. “Nesse sentido, a história oral é 
sempre social. Social, sobretudo, porque o indivíduo só se explica na vida comunitária. Daí a 
necessidade de definição dos ajustes identitários culturais” (MEIHY, 2002, p. 68).
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INTERAÇÕES METODOLÓGICAS: A PESQUISA EM MOVIMENTO

 Lidar com diferentes metodologias de forma simultânea não foi algo simples, pois, 
“participar e entrevistar no campo pode ser difícil quer se esteja trabalhando na própria sociedade 
a que se pertence, quer numa estrangeira” (CICOUREL, 1980, p. 09), dado que tais ações exigem 
constâncias e desenvoltura metodológica. Sob estas diretrizes, a Observação Participante foi 
entrelaçada com a realização das entrevistas via História de Vida (SPRADLEY, 1980), sendo todos 
os movimentos registrados no Diário de Campo.  
 Assim, realizamos as entrevistas individuais ao início do quarto mês de participação, 
momento este que já nos sentíamos inteirados do contexto individual e coletivo das mulheres. A 
princípio, ficamos receoso ao pensar que seria difícil argumentar a necessidade dessas mulheres 
falarem sobre suas vidas, suas experiências, sobre seus cotidianos e intimidades, pois “este 
‘processo em movimento’ requer uma compreensão íntima da vida de outros, o que permite que 
os temas abordados sejam estudados do ponto de vista de quem os vivencia, com suas suposições, 
seus mundos, suas pressões e constrangimentos” (PAULILO, 1999, p. 141). Na medida em que 
o pesquisador foi explicando os processos da pesquisa à elas mediante a interação e confiança 
adquirida; fomos paulatinamente conquistando credibilidade para adentrar os universos para 
além do mundo sensível e observável. Assim, a aceitação foi confirmada gradativamente, dado 
que todas se dispuseram a construir a pesquisa através de suas histórias, com a intenção política 
de enfrentamento, dado que as mesmas se colocaram enquanto exemplos de vida para as pessoas 
que forem lê-las. Realmente, algo forte e surpreendente.
 Tais posicionamentos e afirmações nos deram ânimo, pois assim vimos a possibilidade de 
trilhar o caminho da História de Vida, já que é através dela que se pode captar o que acontece 
na interlocução individual-social do sujeito, podendo dizer que “[...] a vida olhada de forma 
retrospectiva faculta uma visão total de seu conjunto, e que é o tempo presente que torna possível 
uma compreensão mais aprofundada do momento passado” (PAULILO, 1999, p. 140-141). Isso 
confere ao sujeito o sentimento de unidade, continuidade e unicidade de forma articulada com 
sua história vivida, suas memórias, experiências e etc. ao ponto que mantém lastro com o capital-
temporal que detém, que ainda está em curso (BRANDÃO, 2007, FERNANDES, 2010). 
 Tendo reconhecido essas premissas, as entrevistas foram sendo agendadas nos horários 
mais convenientes para as entrevistadas. Todas elas optaram por realizar as entrevistas nas 
dependências da APPA, dado a comodidade e o fácil acesso durante a semana. Para que as 
entrevistas ocorressem e os resultados almejados fossem alcançados, foi necessário que todas e 
todos se sentissem à vontade, tanto os sujeitos colaboradores quanto o pesquisador. 
 Nos momentos de encontro houve a necessidade da “quebra do gelo” o que foi uma tarefa 
nada simples, pois sua execução deve ser sutil e “natural” ao ponto que o entrevistado sinta-se 
acolhido e seguro para compartilhar sua história. Frente esses desafios resolvi me apoiar nas 
provocações de Massey (2008), que ressalta a necessidade de se “desnudar”, isso frente aos seus 
leitores, com a intenção de trazer os leitores ao texto, ao vivido. Tendo estas ideias em mente, o 
pesquisador decidiu se “desnudar” frente às entrevistadas no movimento de partilha, no qual relatei 
antes mesmo das gravações minha trajetória de vida (VELHO, 1994), relatando detalhadamente 
seus próprios percursos, sua história, com a intenção de expor para além do “eu pesquisador” 
que já era conhecido, evidenciando as motivações e propostas que nos direcionavam naquele 
momento. 
 sta estratégia foi eficaz enquanto dispositivo disparador de assuntos, ao ponto que foi 
notável ao fim das falas iniciais - realizada com todas as entrevistadas - a ausência de um nervosismo 
anteriormente constante de ambos os lados (SPINDOLA; SANTOS, 2003). Acreditamos que falar 
de si, contar suas próprias histórias, fortaleceu a proposição de trocas, ainda que desiguais, como 
lembra Colognese e Mélo (1998), mas que colaboram para a compreensão da autoria das histórias 
enquanto algo compartilhado, entendido que as “vozes do pesquisador e dos atores sociais 
convergem, divergem e retornam em múltiplos movimentos” (GAMALHO, 2016, p. 38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No decorrer da pesquisa, foi possível realizar o Trabalho de Campo, a Observação 
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Participante, a História de Vida junto aos registro no Diário de Campo, preocupados com a 
reflexão de forma articulada (MINAYO, 1992) a questões que são pertinentes à Geografia da 
Saúde. A partir destas ponderações, consideramos as ações desempenhadas oportunas e bem 
sucedidas enquanto relação dialógica estabelecida com as mulheres entrevistadas no processo de 
pesquisa, ao ponto que as metodologias empregadas foram demandadas a partir das situações-
problemas vivenciadas pelas entrevistadas, o que conferiu enquanto resultados boas reflexões 
acerca do processo de saúde-doença do HIV/AIDS sob a perspectiva de gênero direcionada ao 
público feminino. 
 Assim, consideramos de suma importância os pontos encontrados e trabalhados diante os 
enfrentamentos metodológicos que emergiram a partir dos diferentes movimentos da pesquisa 
qualitativa na Geografia da Saúde, o que evidencia a necessidade de implicar esforços nas questões 
qualitativas em saúde sob abordagem geográfica, pois o maior interesse está no intermédio da 
saúde- doença. Enfim, trata-se do processo do viver (CZERESNIA, 2012), e como este movimento 
pode ser entendido, interpretado e aplicado nas/para as políticas públicas de saúde, dado que 
estas devem ser organizadas, aplicadas de modo eficaz e equânime a todas as pessoas. 
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ABSTRACT: The present work aims to generate discussions about the work with men who are 
authors of violence against women and it interface with geographic and psychological knowledge 
so that we will be able to discuss effective strategies to confront violence against women, inserting 
the male gender in the gender discussion and health studies. This conception establishes the debate 
about the need to consider also that the social built masculinities operate in the space and dictate 
norms and patterns of socially shared behaviors. The work developed in the city of Presidente 
Prudente -SP has demonstrated that a social effective public policies addressed to men authors of 
domestic violence is needed. 

Keywords: geography of health; social Psychology; men’s health, domestic violence; masculinities; 
gender

1. INTRODUÇÃO

 O objetivo deste trabalho é discutir como a perspectiva de gênero interfere nos processos 
de adoecimento e práticas coletivas de saúde de homens autores de violência doméstica. Heleith 
Saffioti (2004) aponta que a expressão violência doméstica costuma ser associada com a violência 
familiar, como também a violência de gênero. Esta, teoricamente, engloba tanto a violência de 
homens contra as mulheres quanto a de mulheres contra homens. Entretanto, o foco do texto se 
encontra em protagonizar a violência doméstica praticada por homens contra as mulheres e a 
sua ligação com políticas de saúde pública e da epistemologia do conhecimento geográfico.
 Explanar e problematizar as intervenções grupais realizadas com este público num 
município de médio porte do interior paulista, neste evento, no qual o tema é “Em defesa do 
SUS... MAIS Geografia” constitui um ato de caráter político, social e de compromisso com a 
saúde coletiva. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196 assegura que a saúde é um 
direito de todos e dever do Estado, porém, vivemos no país o corte significativo dos gastos sociais, 
alavancados principalmente no atual governo. Nessa perspectiva, não podemos desconsiderar 
que pensarmos na defesa do SUS, implica necessariamente em nos posicionarmos criticamente 
frente à realidade que se constrói diante de nós.
 Minayo (2005) aponta que a violência se transforma em problema para a área da saúde 
na medida em que afeta a saúde individual e coletiva, demandando a formulação de políticas 
públicas específicas e a organização de serviços voltados à prevenção e tratamento.  Deste modo, 
se faz necessário que ocorra o enfrentamento à violência contra a mulher por meio da denúncia 
e da quebra do silêncio, como também a premência em refletirmos em estratégias efetivas que 
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contribuam para que os homens possam ressignificar os contextos de violência que se encontram 
inseridos (DO PRADO; SILVA, 2017).

2. AS CONCEPÇÕES DE GÊNERO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE

 Saffioti (1992) salienta que gênero não é uma categoria única, mas uma articulação com 
a classe social, raça e etnia. Tais categorias alicerçam as relações sociais, de poder, dominação e 
exploração. A autora nos convida a reflexão de que estas categorias não se sobrepõem, mas se 
modelam entre si, daí a necessidade de pensarmos em metodologias feministas que abarquem 
as relações sociais e estas três dimensões. Alinhada a este pensamento, Joan Scott (1995) em sua 
análise das produções feministas pontua que num primeiro momento, as produções feministas se 
caracterizavam como estudos sobre mulheres, focalizando os elementos biológicos e a dominação 
entre as mulheres por meio das relações sexuais. Em 1970, gênero ganha uma categoria de análise, 
questionando o determinismo biológico, relevando a diferença entre os sexos e a dimensão social 
e relacional das desigualdades entre homens e mulheres. Um ponto importante neste contexto é 
que gênero pode ser compreendido como uma construção social, como propõe Scott (1995).
 Paralelamente, Joseli Silva e Marcio Ornat (2011) contribuem nessa discussão que gênero é 
constantemente construído, mas também desconstruído nos aspectos cotidianos, o que possibilita 
o movimento de mudança. Os autores ressaltam que se partirmos do pressuposto que existem 
várias feminilidades, é cabível que existam também várias expressões das masculinidades.  A 
masculinidade hegemônica de cor branca, heterossexual, abastado e cristão, pode cristalizar 
outros modos de ser e de viver.
 É oportuno que nessa perspectiva dialógica, a forma como gênero aparece nas práticas de 
saúde, modifica-se com a cultura e com a sociedade. Ionara Rabelo e Maria Araújo (2013) apontam 
que dados epidemiológicos mostram que homens apresentam taxas de mortalidade superiores e 
menor expectativa de vida, se comparados às mulheres, em todo o mundo. As autoras promovem 
a reflexão de que no Brasil, grande parte dos estudos apenas capta as diferenças entre homens 
e mulheres, porém, carece de aprofundamento das análises das desigualdades que permeiam as 
relações de gênero, incluindo aqui os processos de saúde-adoecimento e acesso aos serviços.
 É nesse contexto que convém a reflexão proposta por Guimarães (2015) de que o corpo 
humano não é apenas um corpo anátomo-fisiológico, mas também um corpo social.  Para o autor 
a presença humana confere ao espaço traços que transformam e lhe dão uma historicidade como 
construção social e geográfica Se compreendermos que homens carregam consigo mesmo suas 
trajetórias de vida, como os seus aprendizados culturais seria inoportuna a interpretação de que o 
ser homem é uma experiência fixada somente pela natureza. O ser homem é sobretudo construído 
no cotidiano, imposto pelo caráter relacional do espaço. Guimarães, et al. (2014) aponta que o 
termo saúde, sendo uma definição, carregou centenas de entendimentos no decorrer da história, e 
a sua compreensão não é igual quanto ao tempo e lugar. Esses apontamentos feitos pelos autores 
instauram a reflexão sobre considerar a experiência dos sujeitos nos contextos da via coletiva.
 Natália Alves (2010) considera que as diferenças corporais dos gêneros feminino e 
masculino podem servir de base para formas sócio-espaciais de exclusão e opressão, e produz 
processos de saúde e doença peculiares. A autora exemplifica em relação a “saúde da mulher”, 
que é uma das bandeiras que historicamente representa a produção de um nível a partir de forças 
de cooperação referenciadas no corpo.
 Essa concepção evidencia o debate sobre a necessidade de considerarmos também que 
as masculinidades construídas socialmente operam no espaço e ditam normas e padrões de 
comportamentos socialmente compartilhados. Welzer-Lang (2001) denominou este espaço social 
de “a-casa-dos-homens”. Conforme o autor, o homem para ser reconhecido por outros homens, 
numa primeira instância, precisa se separar de sua infância e de quaisquer aspectos que possam 
associá-lo à figura considerada feminina. Num segundo momento, o macho precisa enrijecer seus 
músculos, o seu corpo, e aprender a aceitar os sofrimentos. É nesse momento que o homem 
ganha o direito de conviver com os outros homens. Seria, então, segundo o autor um processo de 
mimetismo de violências. Primeiro contra si mesmo, e depois, numa segunda etapa, uma guerra 
com os outros.
 No fazer-se homem, a sociedade brutaliza os sujeitos, como também o sistema social lhes 
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atribui o poder. Os autores consideram que existe a ordem de gênero, na qual oprime não somente 
as mulheres mas também os homens. (ORNAT; SILVA, 2011).
 Esta dimensão da saúde em homens no âmbito da violência doméstica, deve ser aprofundada 
ao considerarmos as intervenções realizadas na modalidade de grupo reflexivo com homens 
autores de violência doméstica na cidade de Presidente Prudente - SP. Tais intervenções foram 
realizadas nos meses de março de 2015 a dezembro de 2018, amparada por uma associação não 
governamental, denominada ASTAE (Associação de Saúde, Trabalho, Meio Ambiente e Educação) 
e executada pelo corpo de profissionais do Núcleo de Atenção ao Homem (NAH) de Presidente 
Prudente. Ao que tange a especificidade deste trabalho, a interpretação sobre saúde para estes 
homens no discurso se encontra desconectada de seus corpos e sua psiquê. Notou-se que esse 
público interpreta a prevenção à saúde como um descaso e/ou perda de tempo, como também 
associam a prevenção um comportamento considerado feminino, que remete ao cuidado.
 Outra questão evidenciada neste contexto, diz respeito ao ser homem na sociedade regida 
no patriarcado, como nos aponta Saffioti (2004) sendo um regime de dominação e exploração feita 
por homens para com as mulheres em seus aspectos econômicos, políticos e sexuais. Constatou-
se isso no processo de verbalização ao reafirmar constantemente que adotam comportamentos 
provedores e de líderes em suas casas, adotando comportamentos heróicos, subalternizando a 
figura feminina e desqualificando-a, de uma maneira desprovida de crítica e reflexão.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As reflexões trazidas neste texto contribuem para a compreensão dos processos que 
atravessam as masculinidades, os estudos de gênero e a dimensão da geografia da saúde como 
propulsora para discutirmos intervenções e construir metodologias frente à realidade de homens 
autores de violência doméstica. Sabemos que as intervenções com este público podem indicar 
possíveis caminhos, promovendo a equidade de gênero e diminuindo a violência na sociedade 
como um todo. Para além do caráter político que estas ações possuem, não podemos nos afastar 
da dimensão saúde.
 As possibilidades de abordagem das relações que se estabelecem entre masculinidades e 
espaços são infindáveis, considerando a diversidade cultural, étnica, religiosa econômica e social 
vigente na sociedade brasileira. O fundamental para iniciar uma pesquisa sobre masculinidades 
é estabelecer precisamente o recorte do grupo que se vincula ao fenômeno espacial, imaginando 
que cada grupo pode constituir dinâmicas específicas. (ORNAT; SILVA, 2011. p.43).
 Nesse contexto, convém destacar que o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher alerta sobre a incorporação das questões de gênero entre 
os profissionais da saúde. Deverá, ainda, considerar os marcadores socioeconômicos e culturais, 
para que se compreenda o sofrimento psíquicos de homens e mulheres. (BRASIL, 2007). 
 Além disso, Lima, Buchele e Climaco (2008) apontam que as intervenções com os homens 
autores de violência se encontram em países como Canadá, Inglaterra, Austrália e EUA, com 
sua gênese no ano de 1980, entretanto, no Brasil, as pesquisas que debatem e problematizam a 
relação estabelecida entre a construção social da masculinidade e a violência de gênero praticada 
por homens, ainda são escassas. 
  Moura (2012) assinala sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
lançada em 2009 pelo Ministério da Saúde, na qual objetiva a promoção da saúde, para que 
apreendam a realidade dos homens entre 20 e 59 anos de idade em seus contextos plurais. Tal 
política vai ao encontro da equidade de gênero que se faz presente na agenda mundial há mais 
de duas décadas. O Brasil se destaca na qualidade de pioneirismo em instituir a Saúde do Homem 
enquanto área técnica do governo federal. O desafio posto frente a isto se dá aos poucos estudos 
de base populacional sobre a saúde do homem que possibilitem outras incorporações.
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ABSTRACT : There is a high growth in cases of food intolerances and allergies, and also a significant 
increase in people with dyslipidemias. The market for food products for these individuals is large 
when it comes to foods with low levels of Trans fat and trans fat. However, there is no great 
availability of products for allergies and intolerances, such as gluten allergies, for example. Given 
this, the aim of the article was to develop a cookie free of trans fat and gluten, to later perform 
sensory analysis of acceptance of the final product. The method used for the sensory analysis was 
the structured hedonic scale of 09 points, where the taster chose an option in increasing order 
from 01 to 09, where 01 is equivalent to a lot of disgust and 09 is equivalent to a lot of liking. The 
selection of tasters was made in a random way, without distinction of sex, age and profession. 
The study was carried out in the premises of the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Catarinense and had 53 tasters volunteer and untrained. The acceptability in the 
research was considerably good, where the highest scores were between 08 and 09 of the hedonic 
scale used.

Keywords: Food allergies. Trans fat. Cookie. Sensory analysis. Celiac disease.

INTRODUÇÃO

 A alimentação está fortemente ligada aos aspectos sociais, culturais, demográficos, 
socioeconômicos e sensoriais da população (ANVISA, 2005; NEUTZLING et al, 2007). Dada à 
mudanças na sociedade, alguns alimentos foram criados e posteriormente modificados, com o 
acréscimo de outros ingredientes em suas formulações. Por exemplo, para a melhor aceitação dos 
consumidores, adiciona-se gordura trans nos alimentos, para que ganhem mais maciez (ANVISA, 
2005). Devido a este tipo de alterações nas formulações, a população começou a ingerir em 
maior quantidade determinamos alimentos. Acarretando alguns agravos para a saúde, quando da 
ingestão de alimentos ricos em gordura (ANVISA, 2005). De acordo com um estudo realizado em 
2013 pela Vigitel (Vigilância de fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico) aproximadamente 50% dos brasileiros estão acima do seu peso considerado ideal e 
17% são considerados obesos, dado que pode ser correlacionado com o alto consumo de gordura 
(BRASIL3, 2003).
 As gorduras são subdividas em dois grandes grupos, as Gorduras Saturadas (GS) e as 
Gorduras Insaturadas (GI). As GS estão presentes em maior concentração nos alimentos de origem 
animal. As GI encontra-se em maior escala, nos alimentos de origem vegetal, como o azeite de 
oliva, como também em menor número em produtos de origem animal. As GI são subdividas 
em dois outros grupos, que são os Ácidos Graxos Monoinsaturados (AGMI) e os Ácidos Graxos 
Poliinsaturados (AGPI) (NETO, 2003). Um indivíduo com organismo em funcionamento normal 
absorve em seus vasos linfáticos, aproximadamente 95% da gordura ingerida. Os ácidos graxos de 
cadeia média são absorvidos diretamente nas células da mucosa sem a presença de ácido biliar 
ou formação de micelas. A absorção parcial ou total da gordura ingerida pode ser interrompida, 
se o indivíduo estiver com alterações na mucosa intestinal, insuficiência pancreática e se sua 
motilidade estiver comprometida (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2002).

http://jufreitasbnu@gmail.com 
http://ronipichetti@hotmail.com 
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 Segundo a RDC 360/03 – REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE ROTULAGEM NUTRICIONAL 
DE ALIMENTOS EMBALADOS – a Gordura Trans (GT) também faz parte das GI, porém possui 
uma ou mais duplas ligações trans na cadeia (ANVISA, 2005). A GT é o nome dado à gordura 
vegetal que sofre o processo de hidrogenação, seja natural ou industrial. A algum tempo este 
tipo de gordura foi inserida na alimentação e na produção de alimentos, como uma opção de 
substituição da GS. Fazendo com que os alimentos com a GT em sua formulação tivessem seu 
sabor realçado (ANDRADE, 2013).
 Pesquisas desenvolvidas por organizações de saúde em diversos países incluem as 
quantidades recomendadas de ingestão diária e os efeitos do consumo excessivo de GT para a 
saúde humana (L”ABBÉ et al, 2002). A Associação Brasileira de Indústria de Alimentos (ABIA) em 
conjunto com o Ministério da Saúde (MS), também estabeleceram uma meta para a redução da 
quantidade de GT nos alimentos industrializados. Este compromisso tem como objetivo principal 
a redução da quantidade de GT presente nos alimentos. Alimentos processados não podem conter 
mais do que 2% de GT em sua formulação, como estabelece a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) (BRASIL1, 2017). 
 Dentre alguns problemas encontrados com a alimentação da população, está a Doença 
Celíaca (DC). Seus portadores possuem alergias e intolerâncias ao glúten. Essa proteína é 
encontrada em alguns alimentos como o trigo, a cevada, o centeio e a aveia. Esses cereais são 
muito utilizados para a produção de produtos alimentícios, bebidas, medicamentos e cosméticos 
não ingeríveis (ASSOCIAÇÃO DOS CELÍACOS DO BRASIL1, 2017; TEDRUS et al, 2001).
 Um produto muito procurado no mercado atual é o cookie, porém existem poucas 
pesquisas sobre o desenvolvimento deste tipo de alimento específico voltado para portadores 
da DC. Mercados de grande porte apresentam algumas opções, porém com pequena variedade 
desses produtos (ASSOCIAÇÃO DOS CELÍACOS DO BRASIL1, 2017). A formulação tradicional 
de cookie apresenta em sua maior concentração, a farinha de trigo, que por sua vez é rica em 
glúten. Esse tipo de alimento apresenta também adição de açúcares e alguns tipos de sementes 
ou oleaginosas, como por exemplo, o amendoim e a castanha. Assim, o presente artigo teve como 
objetivo realizar o desenvolvimento de uma formulação de cookie isento de gordura trans e glúten 
e avaliar sua aceitação. No sentido de adaptar este alimento à população com alergia a estes 
componentes. O estudo foi realizado nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Catarinense e contou com provadores voluntários e não treinados.

REFERENCIAL TEÓRICO

 GORDURAS

 As gorduras são utilizadas principalmente pelas indústrias de alimentos para a fabricação de 
bolachas, cookies, pão, manteigas, margarinas, cremes, entre outros produtos (ROBINSON, 1991). 
O impulso para a produção de alimentos com baixo teor de gordura e/ou livre de gordura visa 
contribuir na luta contra o desenvolvimento de inúmeros tipos de doenças (MANN; TRUSWELL, 
2007). Enquanto que os ácidos graxos são de suma importância para o organismo humano, pois 
podem auxiliar na absorção de carotenoides e vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A. Não 
há nenhuma recomendação máxima de gorduras, mas recomenda-se a ingestão seja de 25 a 30% 
(vinte e cinco a trinta por cento) da energia consumida na dieta, para suprir as necessidades dos 
indivíduos (DIETARY REFERENCE INTAKE, 2017).
 As gorduras saturadas são gorduras sólidas a temperatura ambiente (DIRECÇÃO GERAL 
DE SAÚDE, 2017). Provenientes de alimentos de origem animal, e também presentes em alguns 
alimentos de origem vegetal, como o leite e seus derivados, carnes e óleo de dendê (NETO, 2003). 
A GS é a principal causa de elevação do colesterol plasmático, inibindo a remoção de partículas 
de Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL) do sangue, permitindo assim sua elevação (SANTOS 
et al, 2001).
 A GT é desenvolvida durante a hidrogenação parcial de óleos vegetais. A hidrogenação é 
o processo no qual os átomos de hidrogênio são adicionados a GI, assim eliminando as ligações 
duplas. A hidrogenação parcial modifica algumas ligações duplas e assim os átomos de hidrogênio. 
Acabam em lados opostos da cadeia de carbonos, sendo denominado de trans (FEDERAL REGISTER, 
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FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2017). A aplicação da hidrogenação industrial objetiva-se 
por melhorar principalmente as características físicas (aroma, sabor, textura e cor) e conservação 
de um produto alimentício (CHIARA et al, 2003). Esse tipo de gordura sempre esteve presente 
na alimentação humana, através do consumo de produtos provenientes de animais ruminantes. 
Tornou-se evidente o seu consumo quando houve necessidade da indústria de encontrar uma 
alternativa para substituição de alguns tipos de gorduras na fabricação de outros produtos 
alimentícios (MARTIN, MATSHUSHITA, SOUZA, 2004).
 Com a hidrogenação parcial, a GT se tornam similares à GS e podem trazer alguns 
malefícios à saúde humana. Esses agravos à saúde podem ser a elevação do colesterol LDL, 
assim consequentemente a redução dos níveis do colesterol formados pelas Lipoproteínas de 
Alta Densidade (HDL) e o aumento dos triglicerídeos (TG). Os níveis de redução e/ou elevação, 
dependerão da quantidade ingerida pelo indivíduo e pela quantidade absorvida pelo organismo 
(SCHERR; RIBEIRO, 2008).
 As indústrias de óleos e gorduras da Europa e dos Estados Unidos, vêm empregando alguns 
processos tecnológicos há alguns anos que visam minimizar a formação de isômeros trans no 
desenvolvimento de gordura hidrogenada. Assim como substituí-la por outra gordura que seja 
equivalente a gordura hidrogenada, para produção de alimentos (AUED-PIMENTEL et al, 2009). 
Um método eficiente na redução de GT é o desenvolvimento de gordura parcialmente hidrogenada 
mais cuidadosamente processada. Sendo realizado o melhor controle da temperatura, do tempo 
de processamento, dos métodos e das composições utilizadas para a fabricação desta gordura 
(VASCONCELOS COSTA; BRESSAN; SABARENSE, 2006). 
 Não necessariamente a gordura vegetal parcialmente hidrogenada pode ser considerada 
mais saudável que a manteiga. Este alimento conter alto teor de colesterol. Como supracitado, 
durante o processo de hidrogenação ocorre à modificação na estrutura do ácido graxo. Alterando 
o metabolismo lipídico e podendo ocasionar problemas a saúde, em especial o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares. Esse consumo excessivo também pode acarretar sensibilidade a 
insulina. Em indivíduos predispostos à resistência à insulina, sendo também evidenciados casos 
de diabetes e de elevação do peso corporal (MOZAFFARIAN; ARO; WILLETT, 2009).
 É importante ressaltar que os consumidores devem estar atentos na hora de comprar os 
produtos, pois muitas vezes a GT é camuflada na embalagem. Podendo aparecer como “gordura 
de soja hidrogenada”, “óleo de milho hidrogenado”, “gordura parcialmente hidrogenada” entre 
outros nomes. E que tenham também a consciência que nem sempre a alegação de que o produto 
seja “zero trans”, ele é zero GT. Alguma outra gordura alternativa estará presente no alimento, 
e geralmente o ingrediente substituto é a GS (VASCONCELOS COSTA; BRESSAN; SABARENSE, 
2006).

 GLÚTEN E DOENÇA CELÍACA

 O glúten é a principal proteína encontrada em alguns cereais como o trigo, a cevada, o 
centeio e a aveia. Esses cereais são muito utilizados para produção de produtos alimentícios, bebidas 
industrializadas, medicamentos e cosméticos não ingeríveis (ASSOCIAÇÃO DOS CELÍACOS DO 
BRASIL1, 2017; TEDRUS et al, 2001). O trigo, a cevada, o centeio e aveia são os únicos cereais 
capazes de formar massas viscoelásticas com adição de água e ação mecânica e insolúvel em água. 
As massas viscoelásticas, são capazes de reter o gás produzido durante o período de fermentação 
e durante os primeiros períodos de cozimento (TEDRUS et al, 2001). 
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Imagem 1: mucosa do intestino delgado com as vilosidades normais.

Fonte: Associação dos Celíacos do Brasil1, 2017.

 O prejudicial para o portador de Doença Celíaca (DC) não é o grão de glúten inteiro, 
mas sim partes dele. No trigo a parte prejudicial é a Gliadina, na aveia a Avenina, no centeio é a 
Secalina e na cevada é a Hordeína. O glúten danifica as vilosidades do intestino delgado e inibe 
a absorção dos nutrientes da dieta (ASSOCIAÇÃO DOS CELÍACOS DO BRASIL2, 2017). A DC é a 
alergia ao glúten, presente em determinados cereais, também conhecida como espru não tropical. 
Caracteriza-se pela atrofia parcial ou total das vilosidades do ID e pode se manifestar com ou sem 
sintomas; (ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CELÍACOS, 2017).

Imagem 2: mucosa do intestino delgado com as vilosidades atrofiadas.

Fonte: Associação dos Celíacos do Brasil1, 2017.

 As empresas que produzem e comercializam produtos alimentícios próprios para 
os portadores de DC. Utilizam das propagandas para aumentar a procura e as vendas destes 
produtos Todos os produtos fabricados são sujeitos a Vigilância Sanitária, pelo impacto que esses 
alimentos causam a saúde humana. As propagandas realizadas pelas empresas devem atender a 
todos os critérios estabelecidos na legislação (STRINGHETA, 2006). A Lei n°10.674, de 16 de maio 
de 2003, decreta que obrigatoriamente todos os alimentos industrializados devem conter em seus 
rótulos as inscrições “contém glúten” e “não contém glúten”. Essas inscrições devem estar legíveis 
e de fácil leitura para os consumidores (BRASIL2, 2003).

MÉTODOS

 FORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COOKIE

 Por meio de testes preliminares com breve conhecimento em receitas de cookie padrão, 
obteve-se a uma formulação do cookie livre de gordura trans e glúten. Após pesquisas sobre a DC, 
observou-se que além de utilizar o Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF), dever-se-ia ter 
maior cuidado na manipulação com utensílio no qual já havia sido utilizado produto com glúten. 
Sendo assim, os utensílios utilizados foram esterilizados em laboratório específico para este fim.
 Os ingredientes utilizados foram farinha de arroz integral, fermento químico sem glúten, 
sal refinado, ovo, manteiga light sem sal e zero trans, açúcar mascavo, açúcar refinado, essência 
líquida de baunilha, linhaça e chocolate meio amargo sem glúten. As composições estão expressas 
na tabela 1:
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Tabela 1: Receituário do produto – medidas

Ingredientes Formulação

(g) ( % )

Farinha de arroz 495 100 *

Fermento químico 6 1.2

Sal refinado 8 1,6

Ovo inteiro 114 23

Gemas 42 8,4

Manteiga light sem sal 145 29,2

Açúcar mascavo 130 26,2

Açúcar refinado 70 14,1

Essência de Baunilha 18 3,6

Linhaça 70 14,1

Chocolate meio amargo 360 72,7

*A proporção dos ingredientes foi calculada tomando como base a farinha 
de arroz (100%)

Fonte: Os autores (2018).

 O processamento do cookie consiste das etapas de mistura da massa, resfriamento, formação 
do biscoito, cozimento, embalagem e armazenamento. 
Todos os ingredientes foram preparados anteriormente do início da produção do cookie livre de 
gordura trans e glúten. Pesou-se os açúcares, os ovos, a essência de baunilha, a farinha de arroz, o 
sal, o fermento, a linhaça e o chocolate sem glúten. O chocolate foi pesado após ser triturado de 
maneira manual e a manteiga light sem sal, foi pesada após o seu derretimento em forno micro-
ondas.
 Os primeiros ingredientes adicionados foram os açúcares, o ovo, a essência de baunilha e 
em seguida a manteiga derretida, misturou-se a massa até que obteve uma massa homogênea. 
Em seguida foram adicionadas aos poucos a farinha de arroz, o sal e o fermento (previamente 
feito uma mistura destes três ingredientes). Após foram adicionados a linhaça e o chocolate, e 
novamente houve a homogeneização, para melhor distribuição dos ingredientes finais.
 O resfriamento deu-se em geladeira a temperatura de 3°C (três graus Celsius) por 
aproximadamente 5 (cinco) horas. Em recipiente de vidro devidamente fechado, para a não 
contaminação do produto. Após resfriamento fez-se a moldagem do produto, onde consiste em 
deixar o produto na forma oval e levemente fino. A cocção do produto deu-se em forno elétrico 
da marca Fischer, onde o produto permanecia em cozimento por aproximadamente 13 (treze) 
minutos a uma temperatura de 220°C (duzentos e vinte graus Celsius). Utilizada assadeira, onde 
não foi produzido nenhum alimento com glúten e revestida com papel-manteiga, para a não 
contaminação.
 O armazenamento do produto após cocção deu-se em embalagens de vidro transparente, 
estocados em local sem umidade e sem contato com luz intensa. O armazenamento do produto 
foi possível após espera de aproximadamente 10 (dez) minutos após cocção, para evitar quebra 
do cookie quando desenformado.

 ANÁLISE SENSORIAL

 A análise sensorial foi realizada nas dependências do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC). Inicialmente houve uma explicação prévia dos objetivos 
da pesquisa, após todos os provadores assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE). Em seguida realizou-se a devida análise sensorial em ambiente claro, com boa ventilação 
e os participantes preencheram a ficha de pesquisa contendo a escala hedônica proposta.
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 Foi utilizada uma amostra de 53 (cinquenta e três) provadores aleatórios, não treinados, 
voluntários e de ambos os sexos, onde não houve requisitos para a escolha e participação da 
pesquisa. 
 O método de coleta de dados deu-se através de escala hedônica estrutural nominal de 09 
(nove) pontos. Para cada impressão do provador, será atribuída uma nota de 01 (um) a 09 (nove), 
por ordem crescente de satisfação do analista sensorial, conforme quadro 01:

Quadro 1: Modelo de análise sensorial utilizada.

Fonte: Adaptado de Castro (2007).

RESULTADOS

 Obteve-se sucesso no desenvolvimento do cookie, contudo, devido a sua consistência, alguns 
produtos foram descartados por estarem disformes e/ou quebrados. 
 Em comparação ao biscoito proposto no estudo de Silva (2012), onde foi desenvolvido cookie 
desglutinizado para dieta restrita de glúten, observou-se que ambos tiveram aspectos avaliados 
positivamente pelos provadores (aparência próxima, aos produtos já existentes e comercializados). 
Já quando comparado com o estudo de Pappen (2013), que desenvolveu cookie sem glúten com 
utilização de farinha de amaranto, de milho e de arroz, verificou-se que o produto final ficou com 
coloração clara (branca), em quanto o cookie da presente pesquisa apresentou aspecto escurecido 
devido adição de açúcar mascavo e chocolate meio amargo.
 Por meio da análise sensorial realizada foi possível constatar que houve boa aceitação no 
desenvolvimento do cookie isento de gordura trans e glúten, conforme expresso no gráfico 1. 

TESTE DE ACEITAÇÃO – ESCALA HEDÔNICA

Sexo: M (  )    F (  )

Você irá receber uma amostra que será servida individualmente. Prove cuidadosamente e avalie conforme escala 
abaixo:

(  ) 1. Desgostei muitíssimo  (  ) 4. Desgostei ligeiramente   (  ) 7. Gostei regularmente
(  ) 2. Desgostei muito                 (  ) 5. Indiferente                    (  ) 8. Gostei muito
(  ) 3. Desgostei regularmente        (  ) 6. Gostei Ligeiramente                              (  ) 9. Gostei muitíssimo

Comentários:__________________________________________________________.
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Gráfico 1: Resultado da análise sensorial de aceitabilidade geral dos provadores.

Fonte: Os autores (2018).

 Observou-se que 3,8% (n=2) dos participantes desgostaram muitíssimo; 1,9% (n=1) 
desgostaram muito; 1,9% (n=1) desgostaram regularmente; 7,4% (n=4) desgostaram ligeiramente; 
18,9% (n=10) marcaram como indiferente; 9,4% (n=5) gostaram ligeiramente; 13,2% (n=7) 
gostaram regularmente; 22,6% (n=12) gostaram muito e 20,8% (n=11) dos participantes gostaram 
muitíssimo, completando assim a análise com 53 (cinquenta e três) provadores.
 Quando realizado comparativo das respostas da análise sensorial, entre homens e 
mulheres, percebe-se que a aceitação foi parecida. 27,4% (n=9) dos homens marcaram a opção 
gostei muitíssimo e 25% (n=5) das mulheres pesquisadas, optaram por gostei muito. A seleção de 
provadores não treinados (n = 53) foi de forma aleatória entre os servidores públicos federais do 
IFC, sendo destes, 37% (n = 19) do sexo feminino e 63% (n = 34) do sexo masculino. A faixa etária 
e cargo exercido não foram levados em conta neste estudo. 
 Sendo assim, os achados da pesquisa permitem afirmar que o cookie desenvolvido isento 
de gordura trans e glúten apresentou boa aceitação, quando em comparação ao estudo de Castro 
e Maurício (2008). Quando comparado com o estudo de Silva (2012), observou-se que a maior 
concentração de aceitação foi na pontuação de número 8 (oito), e em sua complementação deste 
estudo realizou-se teste de intenção de compra, sendo que aproximadamente 85% (oitenta e cinco 
por cento) dos provadores marcaram a opção de “certamente comprariam”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com o aumento nas incidências de casos de doença celíaca e de dislipidemias, tornou-
se importante o desenvolvimento de um produto isento de gordura trans e glúten, além de ser 
uma alternativa para quem necessita de uma dieta rígida e regrada, conforme suas deficiências 
e alergias. O cookie desenvolvido para a pesquisa pode ser considerado uma ótima fonte de 
nutrientes.
 O produto final superou as expectativas no seu desenvolvimento, pois trabalhar com um 
ingrediente como a farinha de arroz torna-se complicado. Sua consistência é fina e de difícil 
manipulação, a massa tende a ficar mais “mole”. Alcançou bom nível de satisfação pelo grupo de 
provadores analisado, tendo em vista que os provadores não eram treinados. Pelo resultado da 
análise sensorial, verificou-se que este produto não é destinado apenas para portadores de DC, 
mas sim para todos os consumidores. Portanto, entende-se que os objetivos foram atingidos, no 
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sentido de criar um alimento que possa ser consumido por pessoas com alergia ao glúten. Desta 
forma, contribuindo para a saúde e bem-estar destas pessoas.
 Apesar da aceitação do cookie isento de glúten e gordura trans ser boa, para se comercializar 
o produto, deverão ser realizadas análises físico-químicas do produto. Determinar as quantidades 
de macro e micronutrientes presentes, e posteriormente realizar a rotulagem nutricional conforme 
as normas brasileiras de rotulagem de produtos alimentícios. 
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