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RESUMO 

 

Muitas sociedades ocidentais possuem sistemas de saúde, compostos por três setores inter-

relacionados: familiar, popular e profissional; os quais produzem diferentes modos de cuidado. O 

presente Trabalho de Conclusão de Curso procurou, através de revisão bibliográfica de artigos 

encontrados em bases como SciELO e LILACS, compreender as interações entre o serviço de saúde 

oficial e o popular, aqui representado por mulheres que realizam benzeções. Observou-se na literatura 

científica encontradas que as práticas e recomendações das benzedeiras coexistem com as orientações 

da medicina oficial e são buscadas majoritariamente por populações de baixa renda. Isto se dá não 

apenas pela crença no alcance da cura através dos tratamentos informais como na busca por uma 

atenção pessoalizada, humanizada. A Política de Humanização SUS salienta para os profissionais de 

saúde que atuam no âmbito do SUS a necessidade da inserção da diversidade nos processos de 

construção de novas formas de cuidado, através do diálogo entre o saber local e o saber científico. A 

Psicologia deve estar inserida no processo de aproximação e integração desses saberes, elaborando 

modos de cuidado que atendam às necessidades socioculturais da população assistida. 

 

Palavras-chave: cuidado, Psicologia da Saúde, conhecimento popular 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste Trabalho de Conclusão de Curso surgiu a partir de uma procura pessoal 

por temas ligados à humanização. Ao procurar por grupos na cidade de Maceió relacionados à 

humanização do parto, observei um movimento de resgate de práticas populares, tais como 

escalda-pés e banhos de assento à base de ervas, remédios caseiros e chás, relativos à saúde da 

gestante e do bebê e, também, para a saúde feminina de maneira geral. Os movimentos 

ligados à humanização do parto recuperaram a figura da parteira tradicional e das práticas de 

saúde utilizando recursos naturais, com intuito de minimizar as intervenções médicas e os 

possíveis efeitos nocivos da larga utilização de produtos e medicamentos industrializados, 

além de denunciar práticas médicas abusivas e violentas.  

Na literatura acadêmica sobre parto humanizado e na bibliografia recomendada 

durante minha formação como doula pela Associação de Doulas de Alagoas – ADOAL, em 

junho de 2016, outra figura feminina destacou-se neste cenário: a da benzedeira. A mulher 

que auxiliava no parto era a mesma que orientava a família nos primeiros cuidados com o 

bebê e, caso a criança fosse acometida com mau olhado ou vento virado, dentre outros males, 

recorria à benzeção para sanar a enfermidade. Os ofícios de benzedeira e parteira eram muito 

próximos e, em muitos casos, exercidos pela mesma pessoa, que comumente tinha o 

reconhecimento da comunidade por seus préstimos e dons de cura. 

A busca por tratamentos espirituais em situações de adoecimento não é algo incomum 

no Brasil; a presença de religiões de diferentes matrizes no país contribui para uma ampla 

oferta de recursos e terapêuticas, que vão desde o uso de fitoterápicos (remédios, chás, 

emplastros, garrafadas, tônicos, xaropes, etc.), à rituais (benzeções, banhos) e cultos 

religiosos. Esses procedimentos de cura são ofertados como modo de tratamento de problemas 

físicos, espirituais ou mesmo amparo emocional (RABELO, 1993). 

Observa-se que ao longo da história do Brasil, os curandeiros populares eram 

requisitados devido ao baixo número de profissionais que exerciam a medicina oficial no país. 

Além disto, os médicos atendiam apenas um número restrito de famílias com maior poder 

aquisitivo. Grande parte da população buscava outros recursos para curar suas mazelas, dentre 

estes estavam os remédios à base de ervas e os ritos de cura, como a benzeção. Estes saberes 

(oficial e popular) atuaram e atuam em paralelo até o presente, seja extraoficialmente ou 

incorporado sob a forma de Práticas Integrativas na rede pública de Saúde. 

A Política de Humanização do Sistema único de Saúde (SUS) viabilizou a inserção de 

práticas populares como a fitoterapia em sua rede de assistência, como forma de reconhecer 



 
 

essas e outras terapêuticas na “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”
1
. Desta forma, tal política 

reafirma a importância da interação entre os saberes oficiais e populares na produção da 

atenção integral. 

Nesse contexto de aproximação de saberes na construção da saúde pública, a 

participação do psicólogo faz-se importante no sentido de facilitar o diálogo entre esses 

saberes. No entanto, à vista das pesquisas encontradas durante a redação deste TCC verificou-

se que a prática do psicólogo ainda está atrelada ao modelo acadêmico tradicional, que 

privilegia as atividades clínicas. 

O objetivo deste trabalho é compreender de que forma os modos de cuidado 

produzidos pelo conhecimento popular, representado aqui na figura das benzedeiras, e pelo 

conhecimento científico oficial podem dialogar e contribuir para a construção de uma 

assistência de saúde eficaz, abrangente e em consonância com a Política de Humanização do 

SUS. Da mesma forma, busca-se perceber como se dá a inserção do psicólogo nesses espaços 

de produção de saúde e quais as possíveis contribuições dessa inserção para permitir e 

fortalecer o diálogo entre os diferentes saberes.  

A perspectiva metodológica adotada é de revisão bibliográfica de artigos encontrados 

bases SciELO e LILACS, que possibilitem compreender as interações entre o serviço de 

saúde oficial e o popular, aqui representado por mulheres que realizam as benzeções. Nos 

artigos encontrados, obteve-se dados descritivos sobre a prática das benzedeiras e também dos 

profissionais de psicologia que atuam SUS.  

Na primeira parte deste Trabalho de Conclusão de Curso são apresentadas algumas 

perspectivas sobre o conceito de cuidado, a fim de suscitar questionamentos sobre como o 

modo de conceber pode gerar o cuidado na prática do profissional de saúde. Em seguida, é 

feito um breve panorama da relação entre a medicina popular e a medicina oficial no Brasil, 

suas aproximações e contrapontos. 

A partir da contextualização da criação do SUS, na segunda parte são feitos 

apontamentos sobre a articulação entre os princípios norteadores do sistema de saúde e as 

práticas dos psicólogos que atuam no âmbito da saúde pública.  

 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php. Acesso em: 07 mai 2017. 



 
 

2 O CUIDADO NA MEDICINA TRADICIONAL E NA MEDICINA POPULAR: 

PENSANDO PERSPECTIVAS E MODOS DE AÇÃO 

 

A palavra cuidado deriva do latim cogitare – que significa “pensar, “cogitar”, 

“conceber” – e é utilizada frequentemente no sentido de agir com preocupação ou dedicação a 

alguém. Em geral, no âmbito da Saúde, essa palavra remete ao ato guiado por orientações 

técnicas com o intuito de obter um resultado satisfatório para um determinado tratamento 

(AYRES, 2004). Assim, a noção do cuidar está ligada a uma ação construída com base em 

ideias pré-estabelecidas que orientam como se dará a produção do cuidado. Porém, ao se 

pensar a partir dos princípios norteadores do SUS
2
, as noções de cuidado/cuidar devem 

assumir significados mais abrangentes. 

Em uma perspectiva fenomenológica, percebida em diversos trabalhos na área de 

saúde (AYRES, 2004; BALLARIN et al., 2010; MACEDO e DIMENSTEIN, 2009; 

FUKUMITSU et al., 2009; SPINK, 2015), o cuidado pode ser concebido como um constructo 

filosófico que designa não só a prática nas ações de saúde, mas a compreensão filosófica que 

as orienta. O cuidado é construído na “interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio 

de um sofrimento ou o alcance de seu bem-estar, sempre mediada por saberes especificamente 

voltados para essa finalidade” (AYRES, 2004, p. 74). Esta chave explicativa conjuga os 

conceitos de cuidado e de humanização através do conceito heiddegeriano sorge, para o qual 

o cuidado é um “fenômeno ontológico-existencial”, está “na essência da existência humana” e 

pode ser exteriorizado de maneira “autêntica”, que possibilita o “vir-a-ser-melhor”, ou 

inautêntica, quando tende ao assistencialismo (BALLARIN et al., 2010, p. 446).  

Tendo por referências todas essas explicações, entendo que sorge é cura; cura não no 

sentido de ausência de sintomas, mas sim no sentido da superação do estado de doença.  

Em um sentido político, o cuidar pode ser compreendido como a ação que busca 

“resgatar a cidadania dos sujeitos, a partir do incremento da consciência do paciente a respeito 

dos seus problemas”, o que confere autonomia aos sujeitos (BALLARIN et al., 2010, p. 446). 

 
A politicidade do cuidado traduz-se como direito de cidadania, em contraposição ao 

cuidado como submissão e se expressa no triedro: conhecer para cuidar melhor – o 

que implica a compreensão do contexto sócio-histórico onde são geradas as relações 

de ajuda-poder na política de saúde; cuidar para confrontar – relaciona-se ao 

gerenciamento de forças que efetivem controle democrático e reordenamento de 

poderes, e cuidar para emancipar – implica a perspectiva de constituição de cenários 

                                                           
2
 O Sistema único de Saúde, mais conhecido como SUS, possui princípios básicos (universalização, equidade e 

integralidade nos serviços e ações de saúde) e de operacionalização (descentralização dos serviços, 

regionalização e hierarquização da rede e participação social), que originaram em 2003 a Política Nacional de 

Humanização, cujos princípios são: transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos (BRASIL, 2013). 



 
 

propícios à desconstrução progressiva de assimetrias de poder (BALLARIN et al., 

2010, p. 448). 

 

Ampliando a discussão sobre o tema, Annemarie Mol apresenta duas lógicas 

relacionadas ao ato de cuidar: a lógica da escolha e a lógica do cuidado. Na lógica da escolha, 

o paciente
3
 recebe do profissional ou da equipe de saúde informações sobre a doença 

(tratamentos, protocolos, mudanças necessárias no estilo de vida, entre outros esclarecimentos 

pertinentes), e após isso decide aderir ou não ao tratamento. Esta modalidade pode conceber o 

indivíduo como cliente de um mercado de produtos referentes à doença (como medicamentos 

e instrumentos, por exemplo) ou como cidadão que deve ter seus direitos garantidos (MOL, 

2008 apud SPINK, 2015). 

Adotando-se uma ou outra possibilidade (tomando o indivíduo como cliente ou como 

cidadão), percebe-se que é atribuído grande peso à informação prestada ao cliente, podendo 

sugerir que esse é o elemento que viabiliza o protagonismo do indivíduo na lógica da escolha. 

Quando o profissional de saúde presta esclarecimentos sobre o estado físico ou emocional do 

cliente e sobre as possibilidades de procedimentos terapêuticos e tratamentos, pode criar em si 

a tendência de julgar a escolha do cliente adequada ou inadequada de acordo com a 

quantidade de dados que lhe são fornecidos; ainda, pode-se entender a adesão a um tratamento 

como uma escolha óbvia por conta dos argumentos técnico-científicos oferecidos. 

Contudo, não se trata aqui de uma simples questão de escolhas. Como afirma 

Annemarie Mol, trata-se de uma “questão de equilibrar valores” (MOL, 2008 apud SPINK, 

2015), ou seja, a literatura médico-científica pode ter grande peso para a comunidade de 

profissionais e acadêmicos, contudo pode não ter elementos que se correlacionem à realidade 

do cliente. Subjacente a essa reflexão, está a tendência da medicina oficial
4
 à hierarquização 

dos saberes ao se supervalorizar o conhecimento científico negando a importância do 

conhecimento acerca do processo saúde e doença construída pelo cliente, ou por toda uma 

                                                           
3
 Annemarie Mol utiliza os termos “paciente” e “cliente” como categorias que possuem ligação com as lógicas 

apresentadas, que serão mantidas neste ponto do texto para melhor compreensão de seu argumento: na lógica do 

cuidado, “paciente” é aquele que sofre, porém, não é passivo; “cliente” indica a forma como o indivíduo é visto 

na lógica da escolha (MOL, 2008 apud SPINK, 2015, p. 119). Por entender que o termo “paciente” remete a um 

estado passivo do indivíduo na relação entre ele e a equipe de saúde, adota-se, neste trabalho, como categoria, o 

termo “cliente”, uma vez que este implica em reconhecer o indivíduo parte ativa na relação, tanto no que se 

refere às escolhas de condução do tratamento e procedimentos quanto na própria vivência do processo saúde e 

doença. Todavia, manifesto meu desconforto analítico com a categoria “cliente”, na medida em que, me parece, 

remete a uma esfera mercadológica, utilizando-a aqui apenas pela falta de um termo que se ajuste melhor ao 

tema. 
4
 Ao longo da pesquisa, diversos termos foram encontrados relacionados às medicinas praticadas em diversas 

sociedades: “convencional”, “oficial”, “erudita”, “científica”, “ocidental” e, em contraponto, temos as 

classificações “popular”, “primitiva”, “local”, “tradicional”. A utilização das categorias “medicina oficial” e 

“medicina popular” são utilizadas por não remeter a ideias hierarquizantes ou mesmo pejorativas. 



 
 

comunidade, para a tomada de decisão acerca da condução do tratamento. Este ponto será 

retomado mais adiante. 

Contrapondo-se à lógica da escolha, a lógica do cuidado refere-se a um processo 

aberto e contínuo, construído na interação entre o cliente e a equipe de saúde. A relação que 

se estabelece entre eles não se resume a uma interação entre indivíduos, mas entre 

representações, orientações, conceitos, redes de profissionais envolvidos na elaboração de 

conhecimentos e práticas, opiniões e definição de protocolos; vivências, memórias, amigos, 

familiares e uma gama de elementos que situa ambos diante do processo saúde e doença. Essa 

relação é construída através do diálogo e de ajustes de “variáveis viscosas”: “hábitos, pessoas, 

condições materiais que não se submetem às nossas vontades” (SPINK, 2015, p. 120). 

A ideia de representação é interessante para o argumento deste trabalho, posto que vai 

além da ideia de compartilhamento de sentidos dos elementos a que ele se refere a fim de 

favorecer um diálogo ou uma relação. Representações sociais são formas de interpretação do 

real que surgem a partir das interações sociais para tornar o universo cognoscível, 

considerando aspectos culturais e históricos nos quais o indivíduo está inserido (OLIVEIRA e 

WERBA, 2012). As representações são construções que trazem em si elementos da ordem dos 

discursos e das práticas e nas quais não se pode distanciar do contexto particular em que 

foram engendradas (KABENGELE, 2005). Considerando essa chave explicativa acerca da 

noção e representação, penso que ela lança luz ao objeto deste estudo à medida que dá a ver 

que o profissional de saúde deve levar em conta as distintas interpretações e o contexto em 

que as interpretações são mobilizadas. 

Por exemplo: para um médico, é razoável receitar uso de corticoides, antibióticos e 

descongestionantes num caso de sinusite por conta de argumentos como segurança na 

utilização dos medicamentos, pois estes são testados antes de ser disponibilizados e são feitos 

estudos que garantem sua eficácia no combate à doença. Porém, o cliente pode não seguir na 

íntegra, combinar diversos tratamentos ou rejeitar a recomendação do médico por entender 

que outros recursos mais próximos de sua realidade podem ser tão ou mais eficazes no 

combate à enfermidade, como inalação do vapor de ervas, uso de medicações naturais, 

homeopatia. Outra possibilidade é a confiança depositada na sua própria experiência empírica, 

que lhe fornece subsídios para atestar a eficácia dos tratamentos que ele já conhece, em 

detrimento da substância desconhecida recomendada pelo médico. 

Mesmo a doença pode ter explicações diversas para o cliente: pode ter raiz em 

emoções reprimidas, punição a algum ato ou ser desencadeada por elementos místicos, além 

do contato com germes ou animais. Portanto, ao compreender as representações acerca do 



 
 

processo saúde e doença dos clientes, o profissional de saúde pode adotar uma postura 

analítica e metodológica que permitirá construir ações não a partir de um universo idealizado 

e sim da realidade, a partir do olhar do cliente, o que de fato significa atuar com e para o 

cliente. 

Retornando à questão da importância do acesso do cliente à informação na lógica do 

cuidado, há que se notar que informar “não é um modo de ter melhores mapas da realidade, 

mas de artesanalmente criar maneiras mais toleráveis de viver com ou na realidade” (SPINK, 

2015, p. 120). Ou seja, estar de posse de informações por si só não determina a forma como o 

indivíduo vai enxergar e lidar com a sua realidade. Caso o cuidador conheça os facilitadores e 

entraves em relação ao processo terapêutico pode adequá-lo melhor à realidade do cliente, ao 

invés de ajustar o cliente à terapia. Assim, pode-se inferir que é o diálogo, e não a informação, 

o ponto fundamental na lógica do cuidado. A vivência do indivíduo assume aqui um papel 

importante que modifica a sua relação com o sistema de saúde. O cliente precisa ser ouvido e 

fazer escolhas. 

A partir do que foi exposto, considero oportuno o entendimento da expressão 

conversação genuína, de Martin Buber, que oferece um interessante elemento ao debate: 

Aquele que fala, entretanto, não somente percebe a pessoa que lhe está assim 

presente, ele a aceita como seu parceiro, e isto significa: ele confirma este outro ser 

na medida em que lhe cabe confirmar. O verdadeiro voltar do seu ser para o outro 

ser inclui esta confirmação e esta aceitação. Naturalmente tal confirmação não 

significa ainda, de forma alguma, uma aprovação; mas, no que quer que seja que eu 

seja contrário ao outro, eu disse Sim à sua pessoa, aceitando-a como parceira de uma 

conversação genuína (BUBER, 2014, p. 154). 

 

Ao aceitar o indivíduo em sua totalidade, ou seja, com suas representações e 

conhecimentos sobre o seu próprio processo de adoecimento, se reconhece a existência de 

outras possibilidades de produção do cuidado além dos protocolos aprendidos na formação 

acadêmica. 

A partir da década de 1970, as ideias de humanização e desumanização do cuidado 

passam a ser objeto de estudos para a sociologia médica, embora nas décadas anteriores 

tenham sido elaboradas análises sobre o papel do médico e do paciente em determinados 

sistemas sociais, o comportamento do enfermo diante da doença e a influência dos 

profissionais de saúde na construção das identidades no decorrer dos procedimentos 

terapêuticos. Como disposições importantes nesses campos, destacam-se a relação médico-

paciente, o acesso à informação no processo terapêutico, as hierarquias e relações de poder 

estabelecidas na produção do cuidado e no processo de tomada de decisões, os fatores 

subjetivos envolvidos (DESLANDES, 2006). 



 
 

Desde 1970, os debates sobre o tema salientam diferentes aspectos relativos à 

desumanização, tais como o não reconhecimento do doente como pessoa; a desumanização 

pela tecnologia (relação cuidador-cliente mediada por máquinas e procedimentos); o foco na 

doença e não no cliente como um ser integral; desqualificação de determinados indivíduos 

segundo leituras raciais, classistas ou de gênero; isolamento de pessoas (DESLANDES, 

2006). 

É importante ressaltar que adotar um protocolo padronizado de atendimento não 

significa necessariamente desumanizar o cuidado, assim como a assistência diferenciada não é 

sinônimo de humanização. O “valor intrínseco da vida humana” é o ponto que deve ser 

evidenciado no atendimento, que somente torna-se possível caso o profissional reconheça a 

singularidade e a integralidade de cada ser: “O caráter holístico de cada pessoa impõe indagar 

sobre quais aspectos de sua vida são relevantes para o cuidado em saúde e como e com que 

legitimidade o profissional de saúde os abordará” (DESLANDES, 2006, p. 42). 

Nota-se até aqui que não é possível falar sobre o cuidado sem necessariamente 

mencionar os modos de cuidado. A esse respeito, na área das Ciências da Saúde observa-se a 

predominância de práticas orientadas pelo Positivismo, que, grosso modo, ressalta a 

objetividade do mundo físico, no qual os fenômenos devem ser explicados através de um 

método rigoroso que divide o seu objeto em partes a fim de entender as funções destas e, 

também, as leis que as mantém em funcionamento harmônico. As influências percebidas são a 

visão fragmentada dos sujeitos, o foco na doença, o reducionismo biológico, a tentativa de 

enquadramento dos pacientes em modelos normativos. Embora crítico a esse modelo, o 

campo da Psicologia tem pensado poucas ações para além do discurso acadêmico que 

traduzam de fato a oposição ao padrão biomédico de cuidado. 

Em pesquisa feita com psicólogos da rede básica de saúde das cidades de Natal/RN e 

Teresina/PI sobre a produção do cuidado em seus campos de atuação, os psicólogos João 

Macedo e Magda Dimenstein revelam que para 10 dos 13 psicólogos entrevistados o cuidado 

consiste numa intervenção especializada que monitora as necessidades de saúde e/ou sociais 

dos usuários, ideia afim ao modelo biomédico. Apesar de ressaltar a importância das políticas 

sociais de saúde e assistência, as ações dos psicólogos partem de modelos pré-definidos pela 

forma como interpretam os documentos que norteiam essas políticas e não no diálogo com a 

comunidade (MACEDO e DIMENSTEIN, 2009). No tocante às atividades de pesquisa 

desenvolvidas pelos dois psicólogos acima referidos, o atendimento pautado no modelo 

clínico é largamente utilizado. A escolha se dá, muitas vezes, por um desejo de demarcar o 

campo de atuação do psicólogo diferenciando-o da prática do psiquiatra (DIMENSTEIN, 



 
 

2001). Conforme demonstrado pela pesquisa dos dois estudiosos, ao tratar especificamente de 

sua atuação na saúde pública, foco deste trabalho de conclusão de curso, o psicólogo tende a 

reproduzir um atendimento padronizado que não dialoga com a realidade local, mas que se 

distancia dela por não ser construído segundo as particularidades regionais. 

É importante lembrar que a produção de modos de cuidado em saúde se dá no sentido 

da construção de conhecimento pela ciência em direção à elaboração de instrumentos para o 

profissional, os quais aplicam esses saberes na prática, e também no sentido contrário, quando 

na prática se produzem novos conhecimentos e questionamentos (AYRES, 2004): é o contato 

com a realidade que oferece subsídios para questionar a eficácia, o modo de implementação e 

a necessidade dos planos de ação em saúde, constituindo-se desta forma como um processo 

dinâmico, aberto e contínuo.  Da análise do que foi exposto, pode-se entender que a noção de 

cuidado e sua aplicação não é amplamente debatida dentro da Psicologia, visto que sua 

operacionalização se dá com base no modelo biomédico de atenção. 

 

2.1 A relação entre a medicina oficial e as práticas de cura populares 

 

 Comumente as sociedades possuem seus sistemas de saúde: um sistema cultural 

organizado de ações de atenção/cuidado, o qual somente deve ser estudado de maneira 

holística, “construídos a partir da visão cultural, em que o aspecto simbólico traduz a doença 

como um processo, como uma experiência individual, como uma construção social” 

(KLEINMAN, 1980 apud DIEHL, 2001, p. 5). O sistema é integrado por três setores: a) 

familiar, em que são feitas as primeiras avaliações da doença, tomada de decisões acerca do 

tratamento a ser utilizado, em que meio será buscado e ponderações sobre sua eficácia; b) 

popular, formado pelos especialistas como pajés, raizeiros, parteiras etc., legitimados pela 

comunidade; e c) profissional, composto pelas organizações formais de saúde. Esses se inter-

relacionam e não têm limites claros uma vez que o paciente/cliente pode transitar livremente 

por todos eles (KLEINMAN, 1980 apud DIEHL, 2001). Pelas suas especificidades, cada setor 

dos sistemas de saúde produz um modo de percepção acerca do processo saúde-doença e, 

consequentemente, gera diferentes modos de cuidado, que podem ser utilizados 

simultaneamente ou não pelos sujeitos. 

 Esses diferentes sistemas e produções de conhecimento e práticas parecem coexistir ao 

longo dos séculos. Os sistemas de saúde popular sempre foram praticados simultaneamente 

com os sistemas oficiais, embora sejam frequentemente desacreditados ou tornados invisíveis 

por não serem passíveis de redução a unidades conceituais, tal qual preconiza o modelo 



 
 

científico. O conhecimento popular é produzido pela experimentação, pela percepção, vai 

além do conceitual (CUNHA, 2009) e, apesar de muitas vezes ser ligada a sistemas de crenças 

ou religiosos, não se enquadra necessariamente como tal. A impossibilidade de alocar o 

conhecimento popular em um campo da polarização ciência versus filosofia/religião o leva, 

segundo Boaventura de Sousa Santos, a um lugar invisível, desconsiderado enquanto 

produção de conhecimento válido. 

 
Essas tensões entre a ciência, de um lado, e a filosofia e a teologia, de outro, vieram 

a se tornar altamente visíveis, mas […] sua visibilidade assenta na invisibilidade de 

formas de conhecimento que não se encaixam em nenhuma dessas modalidades. 

Refiro-me aos conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses ou indígenas 

do outro lado da linha, que desaparecem como conhecimentos relevantes ou 

comensuráveis por se encontrarem para além do universo do verdadeiro e do falso 

(SANTOS, 2007, pp. 72-73). 

 

As fronteiras entre a medicina popular e a medicina oficial ora estão firmemente 

demarcadas, ora tornam-se flexíveis, como será exposto a seguir, a partir de uma perspectiva 

histórico-social. 

O acesso à medicina oficial no Brasil colonial era para poucos: os atendimentos se 

restringiam aos militares e hospitais das maiores vilas e cidades; além disso, havia poucos 

profissionais diplomados disponíveis. Assim, os cuidados médicos para a população em geral 

estavam a encargo dos curandeiros populares (AGE, 2012). A busca pelos curadores 

populares no período colonial se dava independente dos títulos que esses poderiam deter, não 

importando se eram ou não alfabetizados, uma vez que o conhecimento empírico e tradicional 

era mais valorizado (WITTER, 2005). Os profissionais representantes da medicina recebiam 

formações diversas, sem uma sistematização tal qual conhecemos contemporaneamente, 

distanciado do saber popular por uma tênue fronteira. 

As práticas de cura eram exercidas por profissionais como bacharéis em Física, 

cirurgiões-barbeiros, boticários, curandeiros, pajés e benzedeiras. Essas práticas eram 

livremente realizadas até a formação de conselhos técnicos que concentraram sob seu poder a 

decisão sobre o qual saber deveria ser concebido como verdadeiro (WEBER, 1997), 

conferindo à medicina o papel de centralizadora da verdade e detentora do poder de definir 

quem pode ou não curar e de que forma se chegaria à cura. 

A medicina oficial contava com o auxílio da Igreja Católica no controle classificatório 

do que eram práticas de saúde válidas e o que era superstição. Atuava em conjunto, na 

modelação do comportamento dos colonos, a “medicina da alma”, afastando-os das práticas 



 
 

sincréticas e nocivas como os calundus
5
, e a medicina do corpo, atenuando e curando as 

mazelas físicas (EDLER, 2010). A construção dos significados da doença do indivíduo 

também passou pela Igreja durante o período: o adoecimento era percebido como punição 

pelo comportamento desviante e insalubre, assim como recusa em seguir a prescrição médica. 

Ser saudável, portanto, significava viver em harmonia com os preceitos morais (SANTOS et 

al., 2012). Vê-se desta forma que “o discurso dos médicos inscrevia-se naturalmente no 

discurso da Igreja, dentro do qual a doença e cura estavam relacionados ao maior ou menor 

número de pecados cometidos pelo doente” (DEL PRIORE, 1997, p. 80). 

No entanto, apesar do esforço em delimitar fronteiras entre os modos de cura oficiais e 

não oficiais, a presença do curandeiro era tolerada em determinados momentos: em situações 

como epidemias, os curadores populares eram autorizados a atuar, já que eram poucos os 

profissionais diplomados na época. Além disso, as dificuldades de comunicação entre médico 

e paciente e aceitação do tratamento eram empecilhos facilmente contornados com a presença 

de um curador local. 

A proximidade na relação entre a população e os curandeiros se dava por motivos de 

facilidade de acesso. Além disso, outros elementos que tornavam o relacionamento próximo e 

horizontal eram o fato de o receituário conter elementos de fácil aquisição e baixo custo, as 

concepções sobre doença e cura serem compartilhadas com a comunidade, assim como 

crerem na eficácia do uso de plantas medicinais. O médico, por sua vez, produzia certa 

distância do cliente por muitas vezes não compreender seus valores e crenças, por não 

compartilhar representações do processo saúde-doença (AGE, 2012). A referência do médico 

era construída com base em referências que talvez desconhecessem as doenças próprias da 

região da colônia, portanto ele ignorava a realidade e o saber local como ponto de apoio para 

construir uma relação com o cliente e elaborar planos de tratamento ou de prevenção. 

Os curadores populares gozavam de prestígio local. Os médicos diplomados eram 

chamados apenas em último caso, por motivos como a falta de confiança no seu poder de cura 

e crença na influência que a religião tinha sobre a doença e o ato de curar (AGE, 2012). Nessa 

mesma toada:  

Somem-se outros fatos, como a extensão territorial da colônia, a falta de 

lucratividade da profissão, a péssima fiscalização do exercício da profissão e do 

comércio de drogas medicinais, as lamentáveis condições sanitárias e hospitalares, e 

compreende-se porque as mulheres detentoras de um saber-fazer autêntico sobre 

doenças e curas tomaram frente nos tratamentos capazes de retirá-las e suas famílias 

das mãos de uma medicina que não se mostrava competente para curar as mazelas e 

doenças de qualquer tipo (DEL PRIORE, 1997, p. 82). 

                                                           
5
 O calundu é um termo banto utilizado no período colonial para abarcar práticas religiosas diversas de origem 

africana, do qual fazia parte o curandeirismo (VAINFAS, 2000). 



 
 

 

O mundo da casa ainda era o melhor espaço de cura: tinha-se controle sobre o 

tratamento ministrado ao doente e aos procedimentos indicados; a liberdade de usar os 

tratamentos já conhecidos pela família - como rezas, plantas, chás - e a possibilidade de ter 

como curador alguém do convívio da família. Não era preciso entregar a responsabilidade 

sobre a vida do doente a uma pessoa estranha à comunidade, que não conhecia o doente, sua 

família, seus hábitos. 

O termo etnomedicina abrange as diversas práticas e elementos das medicinas 

populares, como “a etnofarmacologia baseada na fitoterapia” e, também, “processos de cura 

como benzeções, simpatias e outros” (COUTO, 2007, p. 243). É, portanto, um conceito amplo 

que leva em conta não só os recursos naturais materiais, mas também a dimensão que 

transcende o corpo físico. 

A benzeção, como integrante do processo de busca da cura, se desenvolve através do 

contato entre os saberes indígenas, portugueses e africanos. As mulheres, caboclas e mulatas, 

foram grandes responsáveis pela realização das práticas e transmissão às gerações seguintes 

(NERY, 2009). A procura pelos benzimentos, simpatias, banhos e chás feitos e recomendados 

por essas mulheres se justificava devido à falta de profissionais de saúde que abarcassem toda 

a demanda das populações rurais, tornando-se uma alternativa para aqueles que não possuíam 

condições de arcar com os custos de tratamentos nos grandes centros urbanos. Além da 

dificuldade de alcance dos serviços prestados pelas equipes de saúde em postos e hospitais, a 

demanda também resulta de outros fatores como facilidade de acesso aos curadores, custo 

baixo ou nenhum do tratamento ofertado por eles, não obtenção do resultado esperado através 

da medicina oficial ou descrença na eficácia de medicamentos alopáticos (COUTO, 2007; 

VELÔSO et al., 2010; MEDEIROS et al., 2013). 

O ato de benzer pode ser descrito como orações (ou rezas) que são acompanhadas de 

elementos materiais e gestuais que visam influir sobre determinada realidade (SANT‟ANA e 

SEGGIARO, 2008). A benzedeira faz uma oração e utiliza instrumentos como galhos de 

ervas, terços, tesouras, agulhas, entre outros, fazendo um gestual que se combina com a 

intenção do benzimento, como cortes simbólicos e gestos de limpeza. Rezar e benzer são atos 

diferentes, portanto, uma vez que a reza se caracteriza pela pronúncia da oração. 

A transmissão das rezas utilizadas é feita de forma oral, de benzedeira a benzedeira, ou 

recebida através de sonhos ou intuição. Normalmente, as rezas são pronunciadas rapidamente, 

por vezes num tom de voz baixo, o que dificulta ao ouvinte compreender as palavras 



 
 

utilizadas. Um motivo apontado para isto é que a reza revelada pode levar à perda do poder da 

cura (SANT‟ANA e SEGGIARO, 2008). 

A benzedura pode ser feita em forma de diálogo, quando a benzedeira pergunta e o 

benzido responde; de fesceninas, ou versos licenciosos, contudo ditos sem intenção jocosa; 

narrativas históricas, onde são contados episódios supostamente vividos por figuras 

santificadas; numéricas, como são denominadas as rezas feitas em ordem decrescente, de 

forma a eliminar os males de animais; rimas e, por fim, transferências, ato pelo qual se 

remove a enfermidade e a deposita em outro lugar, como objetos, árvores ou as “ondas do mar 

salgado” (SANT‟ANA e SEGGIARO, 2008). 

O reconhecimento por parte da comunidade faz parte do êxito do processo de cura: a 

crença social na eficácia do benzimento é atestada pelo sentido concreto atribuído a ele, uma 

vez que os resultados são vistos e afirmados pelos indivíduos que buscam e obtêm a cura, não 

havendo dúvidas quanto a isso. A comprovação social do processo se apoia em dados reais 

que atestam a sua validade, embora se trate de uma prática com apelo sobrenatural 

(MEDEIROS et al., 2013). Tal qual afirma Lévi-Strauss (1991) em relação à crença no poder 

da magia realizada pelo feiticeiro, a crença social na autoridade da benzedeira é um dos 

fatores que torna eficaz a sua prática. 

O cuidado prestado pela benzedeira é pessoalizado: mesmo que haja um conjunto de 

remédios e rezas indicados para uma determinada enfermidade, diferentes tratamentos podem 

ser indicados para cada pessoa. O cliente é visto como parte ativa no processo de cura, pois 

constrói e atribui significado às etapas do seu processo saúde-doença em conjunto com a 

benzedeira (MEDEIROS, 2013, p. 1347), o que por vezes não ocorre nos tratamentos da 

medicina oficial. 

Outro fator importante a ser destacado é a utilização do toque, seja da mão sobreposta 

a uma parte do corpo ou das plantas utilizadas na benzeção, como facilitador do processo de 

cura tanto por seu poder simbólico quanto pela possibilidade de evocar no sujeito atendido 

sentimento de amparo físico e emocional. Isto pode ter grande significado para as populações 

carentes de uma assistência que as perceba como atores no processo (ARCHANJO e LEITE, 

2009). 

Em pesquisa empreendida por Halline Iale Barros Henriques, Pedro de Oliveira Filho 

e Alessandra Aniceto Ferreira de Figueirêdo com evangélicos usuários do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de Campina Grande/PB, verificou-se que a procura pelo pelos serviços 

religiosos em muitos casos se dá pela não obtenção da cura após um tratamento biomédico, 

embora este não seja abandonado (HENRIQUES et al., 2015, p. 309). Pode, portanto, o 



 
 

sujeito percorrer diversos caminhos em busca da cura, conjugando o modelo biomédico com o 

tratamento espiritual ou optar por um deles após experienciar e não obter resultados com o 

outro. 

Na prática das benzedeiras, estão presentes elementos do sistema oficial de saúde: 

como parte das recomendações, pode ser indicado o uso de um medicamento simples para 

complementar o efeito da reza ou mesmo é solicitado que se procure um profissional de saúde 

quando a benzeção não pode curar, sem com isso diminuir a sua importância (MEDEIROS et 

al., 2013). Não há a negação de um saber em detrimento de outro, mas a busca pela integração 

destes. Em pesquisa feita na cidade de Caraúbas, interior do Rio Grande do Norte, Rafael 

Eduardo Gurgel de Medeiros, Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, Gabriele Maria Dantas 

Diniz e João Carlos Alchieri demonstraram que o esforço pelo diálogo entre as medicinas é 

feito também no sentido contrário: as benzedeiras entrevistadas relatam que os próprios 

profissionais de saúde as procuram para realizar as curas ou as recomendam a seus pacientes, 

apesar de nunca oficializarem a “parceria” (MEDEIROS et al, 2013). Embora não seja 

explícito, pode-se inferir que existe um reconhecimento da eficácia da benzeção em alguns 

casos por parte dos profissionais de saúde. 

Do que foi exposto até aqui, alguns aspectos podem ser ressaltados. A perspectiva que 

orienta muitos trabalhos que versam sobre humanização e cuidado tende mais à construção 

teórica do conceito de cuidado do que à discussão sobre como operacionalizá-lo, embora 

entenda que a interação entre elas seja fundamental tanto para as leituras da realidade 

expressas na produção científica quanto para formar os parâmetros que serão utilizados pelo 

profissional que atende diretamente a população. Por exemplo, pensando na escuta que deve 

ser oferecida ao cliente no momento do atendimento nas instituições de saúde pública, como 

essa escuta deve ser oferecida para que seja classificada como uma escuta humanizada de 

fato? De que forma o profissional poderá empregar os elementos que o cliente lhe apresenta 

na construção do tratamento? A escuta é utilizada apenas para estabelecer uma relação de 

confiança com o cliente? 

Dentre as leituras possíveis para o conceito de sorge, uma delas consiste cura que não 

se dá pela negação de um determinado estado (doente – não doente) e sim pelo movimento de 

instalação de uma condição, em que o ser foi modificado de alguma maneira, que se 

concretizou. Por sua vez o cuidado, visto como uma forma de propiciar ao indivíduo que 

chegue até a sua cura, poderia, de outra forma, ser pensado como uma curação, como um 

movimento de superação de uma condição, cujos parâmetros serão dados pelo próprio 



 
 

indivíduo enfermo. Implica, assim, em reconhecer a vivência do sentido do processo saúde-

doença como central na busca da própria cura. 

A lógica do cuidado de Annemarie Mol sugere algo nesse sentido, ao colocar o 

cuidado como parte de um processo que poderia ser visto como dialógico, uma vez que 

considera a relação entre profissional de saúde e paciente como um fruto de 

compartilhamentos de sentidos e não algo previamente estabelecido a ser efetuado com 

grupos de clientes com determinadas características, a exemplo dos protocolos de 

atendimento para determinadas situações. Da mesma forma, tal lógica se importa em 

reconhecer verdadeiramente o indivíduo como centro do processo, ao invés de deixar que os 

conceitos que possam ser atribuídos a ele (“o soropositivo” ou “o cardiopata”, por exemplo) 

determinem de que forma se conduzirá a relação. 

Sobre a curação, falando agora do cuidado produzido pelas benzedeiras, cuidar e curar 

podem ser entendidos como sinônimos na prática dessas mulheres, se pensarmos no contato 

como elemento terapêutico e na busca de superação de um estado através de uma ação a) 

criativa, visto que os elementos que serão utilizados são elaborados no momento da ação; b) 

afirmativa, pois não nega ou desconsidera o sofrimento do indivíduo e o entende como ator no 

processo de cura; c) compreensiva, uma vez que não são privilegiadas as explicações, 

comportamentos e conceitos mas a própria experiência do ser; d) dialógica, produzida na 

interação que se estabelece entre a benzedeira e o indivíduo, que não se constitui numa 

relação sujeito-objeto e sim pessoa a pessoa. Assim, talvez não seja demais afirmar que esta é 

uma prática humanizada. 

Contrapondo a prática da benzeção à atuação dos profissionais de saúde, no que se 

refere ao tipo da relação estabelecida com o cliente, pode-se questionar o que significa de fato 

humanizar o cuidado e mesmo discutir no que consiste o cuidado. Não me parece claro o que 

é o cuidado, em especial no campo da Psicologia, visto que não conta com um conceito 

construído a partir do ponto de vista deste campo de saber. 

Ainda que em alguns momentos situada no campo das ciências da Saúde, a atuação do 

psicólogo não deve ser pensada a partir de parâmetros do campo da biomedicina, o que tende 

a acontecer no cenário da saúde pública. Em relação a isto, o psicólogo deve atuar segundo o 

princípio da transversalidade, buscando diálogo com os demais campos de saber presentes no 

SUS sem, contudo, perder a identidade.  

A seguir parto para discussão da Política de Humanização do SUS e como se dá a 

inserção do psicólogo nesses espaços de produção de saúde, serão discutidas as concepções de 

cuidado utilizadas no cotidiano dos psicólogos que atuam na saúde pública e quais as 



 
 

possíveis contribuições para facilitar e fortalecer o diálogo entre os saberes locais e o saber 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO DO SUS: REPENSANDO 

PRÁTICAS 

 

Em visada histórica, apresenta-se o processo de desenvolvimento das políticas 

públicas de saúde no Brasil e da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Os princípios 

norteadores do SUS, em especial a integralidade, viabilizam a criação de ações em saúde que 

incorporam as práticas integrativas dentro da Política Nacional de Humanização. Essas 

práticas demandam dos profissionais da saúde pública a realização de atividades 

interdisciplinares, de modo a efetivar o princípio da integralidade em seu cotidiano. A partir 

dessa contextualização, busca-se compreender como se articulam as ações dos psicólogos que 

atuam no âmbito do SUS com a política de humanização, tendo em vista a integralidade e a 

transdisciplinaridade. 

Nos períodos colonial (1500-1822) e imperial (1822-1889) brasileiro não havia, de 

fato, uma política pública de saúde. As ações tinham basicamente o intuito de minimizar as 

ocorrências de epidemias e doenças endêmicas, de forma a não impactar a economia e o 

comércio internacional, uma vez que atingiam parte da mão-de-obra local, diminuindo a 

produção. As medidas adotadas se restringiam aos centros urbanos, tais como Rio de Janeiro, 

Recife, Ouro Preto, e estavam relacionadas à infraestrutura, urbanização, saneamento e 

controle de epidemias que pudessem afetar a produção ou prejudicar a imagem do Brasil 

perante seus parceiros comerciais. Era grande a procura pela medicina popular entre a 

população de baixa renda, já que eram poucos os médicos atuantes em território nacional e 

estes atendiam apenas a poucas famílias (AGUIAR, 2015). 

A organização da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1829, torna-se um 

marco para a medicina social no Brasil, iniciando um extenso programa que inclui ações 

educacionais e reguladoras, tais como educação física para crianças, assim como procura 

também normatizar farmácias e a assistência prestada em hospitais (NUNES, 2000). É 

possível afirmar que as ideias da referida Sociedade contribuíram para um ordenamento 

social, uma vez que atentava para os aspectos ambientais e sociais que geravam e 

perpetuavam doenças na população; da mesma forma, contribuíram para a naturalização o 

discurso médico sobre a cidade, diagnosticando e buscando soluções para os males da cidade, 

tal como se se fosse um organismo adoecido
6
.  
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 “Os médicos, depois de espacializar a doença, depois de localizar os ambientes insalubres (hospitais, prisões, 

matadouros, cemitérios, quartéis, barcos, instalações portuárias, casa do pobre etc.), isolam no sistema urbano as 

regiões a “medicalizar” de urgência e que devem constituir pontos de aplicação de um exercício do poder 

médico. Elaboram também medidas de tipo higiênico-social que possam contribuir para a melhoria da saúde e 

das condições de existência da população. Propõem o ordenamento do espaço urbano e a intervenção no meio 



 
 

Ao longo da assim chamada República Velha (1889-1930), a situação da saúde 

pública teve poucos avanços; as condições de saneamento básico ainda eram deficientes e as 

medidas tomadas visavam evitar que a produtividade dos setores da economia agrária e a 

política de imigração fossem afetadas. Foi adotada como medida de combate às epidemias 

urbanas e rurais a campanha sanitária, a qual foi inspirada um modelo militar que impunha 

ações como a vacinação compulsória, o que viria a gerar mais tarde a Revolta da Vacina
7
. A 

partir de 1920, tem início a Previdência Social para determinadas categorias de trabalhadores, 

tais como ferroviários e portuários. O segmento da população que não contribuía para o 

sistema previdenciário era atendido por hospitais filantrópicos ou pelos curandeiros populares 

(AGUIAR, 2015). “O sistema público de saúde nasceu por três vias: saúde pública, medicina 

previdenciária e medicina do trabalho” que, como subsistemas, além de atender a diferentes 

demandas, eram buscados em paralelo com os sistemas liberal e popular (PAIM, 2009). 

A organização dos serviços de saúde no Brasil antes do SUS vivia em mundos 

separados: de um lado, as ações voltadas para a prevenção, o ambiente e a 

coletividade, conhecidas como saúde pública; de outro, a saúde do trabalhador, 

inserida no Ministério do Trabalho; e, ainda, as ações curativas e individuais, 

integrando a medicina previdenciária e as modalidades de assistência médica 

liberal, filantrópica e, progressivamente, empresarial (PAIM, 2009, p. 31 – grifo do 

autor).  

 

 O acesso à saúde, ainda que garantido a determinado segmento do operariado através 

dos fundos previdenciários, ainda tinha a contribuição previdenciária como condicionante 

para sua utilização, excluindo de sua tutela grande parte da população. A noção de saúde 

pública, por sua vez, restringia-se a ações pontuais e normativas visando manter as cidades 

livres de epidemias que enfraquecessem o comércio local ou de exportação. Todas as ações do 

sistema oficial de saúde estavam, portanto, atreladas aos possíveis impactos que doenças 

ligadas ao modo de trabalho e também as enfermidades de contágio poderiam causar na 

economia, restando à parcela majoritária da população buscar outros modos de assistência não 

oficiais. 

 Em 1953, o então Ministério da Educação e Saúde é desmembrado com a 

promulgação da Lei 1.920, que institui os Ministérios da Saúde e Ministério da Educação e 

                                                                                                                                                                                     
doentio. Ou seja, fazem propostas de “medicalização” da cidade. Medicalizar a cidade, higienizar significa 

controlar, intervir nos ambientes suscetíveis de prejudicar a saúde” (COSTA, 2002, p.68). 

7
 A Revolta da Vacina foi uma reação popular ocorrida no período de 10 a 16 de novembro de 1904 na cidade do 

Rio de Janeiro, motivada pela regulamentação da lei que decretava obrigatoriedade de vacinação contra a varíola 

em todo território brasileiro. A população, já insatisfeita com as desapropriações e demolições de moradias, além 

das ações das brigadas sanitaristas como remoção de doentes e inspeção residenciais com apoio da força policial, 

se manifestou contra as medidas, o que resultou num conflito reprimido com forte ação da polícia. Após o 

episódio, a vacinação passou a ser opcional (AGUIAR, 2015; CARVALHO, 2006). 



 
 

Cultura. A partir de então, as campanhas sanitárias foram centralizadas em órgãos ou 

serviços, a exemplo das campanhas de combate à lepra, tuberculose e febre amarela. As 

atividades pertinentes ao Departamento Nacional de Saúde (DNS) foram absorvidas pelo 

Ministério da Saúde, porém sem acréscimo de infraestrutura que permitisse ampliar o alcance 

de ação do departamento, que já era deficiente. Destaca-se a atuação do Instituto Oswaldo 

Cruz na produção de vacinas e pesquisas em saúde e da Escola Nacional de Saúde Pública na 

formação e aprimoramento de profissionais de saúde.  

No período após o golpe militar de 1964, houve uma ampliação nos centros urbanos 

do sistema de saúde predominantemente privado, estendida aos trabalhadores rurais. Ainda 

assim, apesar do crescente número de instituições destinadas ao serviço de saúde, o acesso à 

saúde não se democratizava de fato. 

A reforma do setor de saúde no Brasil estava na contramão das reformas 

difundidas naquela época no resto do mundo, que questionavam a 

manutenção do estado de bem estar social. A proposta brasileira, que 

começou a tomar forma em meados da década de 1970, estruturou se durante 

a luta pela redemocratização. Um amplo movimento social cresceu no país, 

reunindo iniciativas de diversos setores da sociedade – desde os movimentos 

de base até a população de classe média e os sindicatos –, em alguns casos 

associados aos partidos políticos de esquerda, ilegais na época. A concepção 

política e ideológica do movimento pela reforma sanitária brasileira defendia 

a saúde não como uma questão exclusivamente biológica a ser resolvida 

pelos serviços médicos, mas sim como uma questão social e política a ser 

abordada no espaço público (PAIM et al 2011, p. 18). 

 

O sistema de saúde brasileiro era ineficaz sob diversos aspectos: era restrito e 

excludente, concentrava-se na eliminação de doenças ou sintomas, era centralizador, 

inadequado em relação às demandas locais e mal distribuído.  

Em 1979, foi elaborada a primeira proposta para criação do SUS, a partir de debates 

encampados por associações, como a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva (Abrasco) e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), sendo, portanto, a 

criação do SUS fruto de uma mobilização social. Mais tarde viria a ser incorporada na 

Constituição Federal, quando a saúde se torna de fato um direito social (PAIM, 2009).  

 A partir desse breve histórico, pode-se perceber a mudança de concepção sobre saúde 

e ações nesse campo. Os temas foram tratados durante muito tempo superficialmente com 

foco na localização e eliminação de sintomas, de forma autoritária e vertical, sem considerar 

os aspectos socioeconômicos que impactam nas condições de vida e saúde da população. A 

partir da década de 1970, ganha força o discurso da democratização do acesso à saúde, 

oriundo dos debates sociais que evidenciavam as mudanças profundas necessárias para a 



 
 

garantia de um acesso à saúde, expressa na forma dos princípios da universalidade, equidade e 

integralidade, além de buscar na descentralização uma forma de se aproximar e convidar a 

população local para construir em conjunto com o poder público intervenções adequadas às 

necessidades locais. 

 Com a implantação do SUS, no entanto, outros questionamentos e reinvindicações 

foram suscitados em relação ao acolhimento e direcionamento das demandas em saúde 

pública, como veremos a seguir. 

 

3.1 O SUS e o princípio da integralidade 

 

Uma das conquistas da implantação do SUS foi a abertura para a participação popular 

na gestão da saúde, pactuada através das diretrizes descritas no artigo 198 da Constituição 

Federal de 1988. São princípios norteadores do SUS: a universalidade, a equidade e a 

integralidade e suas diretrizes são a descentralização, atendimento integral e participação da 

comunidade.  

O princípio da universalidade, em relação ao modo de assistência de saúde anterior à 

Constituição Federal de 1988, retira o condicionante do acesso à saúde apenas aos 

contribuintes de fundos previdenciários, garantindo assistência a todos os cidadãos; o 

princípio da equidade evoca a redução das diferenças na assistência; e o princípio da 

integralidade possui nuances que merecem destaque nesta discussão. 

A noção de integralidade provém da medicinal integral teve origem nos Estados 

Unidos, como crítica à formação e à prática médica de fragmentar o indivíduo e reduzi-lo a 

um conjunto de sintomas. No Brasil, essa noção de integralidade influenciou o movimento 

sanitário e, após a década de 1970, indicou os limites a ser superados em relação às práticas 

médicas e a reprodução do pensamento anátomo-patológico nas escolas médicas (MATTOS, 

2009).  

A integralidade, na Constituição Federal brasileira, aparece como uma via de 

articulação de atividades preventivas e assistenciais. O movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira
8
, que fomentou os debates que culminaram na formação do SUS, percebe a 

integralidade como uma noção polissêmica, cujos sentidos são distintos, porém, correlatos. 

Num aspecto prático, pode orientar recursos técnicos como tratamentos e ações preventivas, o 

                                                           
8
 O movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) se inicia em meados da década de 1970, a partir das 

discussões sobre democratização da saúde. Tem como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 

1985. 



 
 

que significa dizer que a ação integral viabiliza a produção do cuidado. A ideia de uma ação 

integral garante visibilidade a outros aspectos que não só os biológicos, visto que as 

necessidades em saúde não se restringem ao bem-estar físico do indivíduo. Além disso, em se 

tratando das ações de saúde no âmbito do SUS, a demanda pode ser recepcionada e tratada 

não apenas no consultório médico e a partir da relação médico-paciente, visto que todos os 

profissionais de saúde podem operar o princípio da integralidade (MATTOS, 2009). Podem, 

desta forma, produzir cuidado. 

O cuidado, num sentido político, refere-se às ações que emancipam o indivíduo 

através da conscientização dos seus problemas, conferindo a ele lugar fundamental nas 

decisões que serão tomadas acerca de seu próprio processo saúde e doença (BALLARIN et al, 

2010). Cuidado e integralidade são, assim, noções indissociáveis, que concretizam os “valores 

emancipatórios em tecnologias a serem operadas no cotidiano das práticas de saúde” 

(AYRES, 2009, p. 12). São, em outras palavras, formas de buscar nas interações (ou 

encontros, nas palavras de Jairnilson Paim) os elementos que produzem sentido para as 

práticas em saúde, principalmente no âmbito local, conferindo dinamismo na produção do 

cuidado. 

[...] o princípio da universalidade nos impulsiona a construir o acesso para todos, o 

da equidade nos exige pactuar com todos o que cada um necessita, mas a 

integralidade nos desafia a saber e fazer o „quê‟ e „como‟ pode ser realizado em 

saúde para responder universalmente às necessidades de cada um (AYRES, 2009, 

p.14)  

 

O princípio da integralidade também pode apontar o modo de organização do trabalho 

da equipe de saúde, de modo a contemplar a demanda espontânea e as necessidades 

percebidas no contato com a população local, tanto as que atingem todo o grupo populacional 

quanto as necessidades de determinada parcela (MATTOS, 2009). Neste contexto de 

organização do trabalho, é importante ressaltar a questão da transdisciplinaridade.  

 

3.2 A Política Nacional de Humanização e as práticas integrativas 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada em 2003 com o objetivo “pôr 

em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças 

nos modos de gerir e cuidar”, através da interação entre gestores, trabalhadores e usuários 

(BRASIL, 2013). Humanizar, nesse contexto, tem o sentido de inserir a diversidade nos 

processos de construção de novas formas de cuidado, feita de modo compartilhado e 

dialogado entre os três atores, todos estes corresponsáveis pela execução do programa. A 



 
 

humanização, de acordo com o marco teórico da Política de Humanização, diz respeito à troca 

de saberes e à possibilidade de gerar transformação não só para a realidade local mas para os 

próprios atores envolvidos, visto que o contato entre eles provoca mudanças no outro e em si 

mesmos. 

Buscando conhecer mais sobre as experiências desenvolvidas na rede pública estadual 

e municipal, o Ministério da Saúde realizou em 2004 um diagnóstico das práticas 

complementares de saúde, resultando na Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS (PNPIC). Segundo o documento, a institucionalização das práticas 

complementares inicia-se em 1980, mas somente em 2004 foram criados grupos de trabalho 

multiinstitucionais a fim de conhecer, apoiar e implementar experiências na esfera da 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC), acupuntura, homeopatia, fitoterapia, medicina 

antroposófica e termalismo/crenoterapia, com o intuito de ampliar a oferta de ações de saúde. 

Em janeiro de 2017 novas práticas foram incorporadas à PNPIC: arteterapia, meditação, 

musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia e Reiki. Dentre essas terapêuticas, a 

fitoterapia está presente em 116 municípios, abrangendo 22 Estados. 

A PNPIC conta com canais como a Rede Nacional de Atores Sociais em PICs – 

RedePics e a Comunidade de Práticas, ambas presentes também no ambiente virtual. Nesta 

última são ofertados cursos gratuitos na modalidade de Ensino à Distância de introdução à 

MTC, antroposofia e uso de plantas medicinais para agentes comunitários de saúde, além de 

fóruns, divulgação de notícias de redes de Atenção Básica, eventos e relatos de experiências. 

A RedePics foi criada durante o II Encontro de Práticas Integrativas e Complementares do 

Nordeste para oficializar a rede informal de atores e facilitar a articulação entre eles, além de 

auxiliar na disseminação de informações, instituir fóruns de debate e estimular a comunicação 

entre as diversas instituições públicas.  

A RedePics possui também um grupo no Facebook, onde são compartilhadas notícias 

de eventos e práticas dos atores, além de uma plataforma onde cursos introdutórios são 

oferecidos para agentes de saúde e para a comunidade. No site da rede é possível visualizar os 

grupos de pesquisas do CNPq com temas relacionados à PNPIC em áreas como Ciências da 

Saúde; dentre os 57 grupos listados, 20 são de universidades federais localizadas na região 

Nordeste. 

 

3.3 A integralidade e a atuação do psicólogo no âmbito do SUS 

 



 
 

Um dos pilares do SUS, como visto anteriormente, é o princípio da integralidade. A 

noção de atenção integral insere nas práticas de saúde a necessidade diálogo entre campos de 

saber, para compreender os indivíduos sob outros aspectos que não apenas o biológico e, 

assim, identificar a necessidade de intervenção de outros profissionais e terapêuticas na 

produção do cuidado. Indo um pouco além a partir da integralidade, o perfil de equipe mais 

afim à esta noção é o transdisciplinar, visto que a transdisciplinaridade evoca uma ação 

construída por sujeitos que não apenas buscam diálogo, mas a integração dos saberes das 

diferentes disciplinas envolvidas.  

A psicologia é uma disciplina que não se restringe ao campo da saúde; ela transita em 

outras áreas como a das ciências humanas, fato que amplia a compreensão e as possibilidades 

de atuação do psicólogo na saúde pública. Existe, no entanto, desde a década de 1980 uma 

forte crítica em relação às práticas desenvolvidas por psicólogos no âmbito da saúde, baseadas 

na clássica atividade de clínica tradicional, com a psicoterapia ou psicodiagnóstico. Este fato 

deriva da manutenção de um currículo acadêmico tecnicista, que não prepara o futuro 

profissional para trabalhos em grupos e com grupos. “(...) a clínica aprendida nos cursos 

universitários ainda é uma clínica individual, sendo desconhecida ou desprivilegiada a 

atuação com grupo, criando sérios problemas, principalmente na saúde pública, que como 

vimos, é um campo que exige novas metodologias” (ROMAGNOLI, 2006, p.12).  

A construção de novas práticas para a saúde deve romper com os modelos de atuação 

pré-estabelecidos, o que se constitui ainda um desafio para a psicologia. Regina Benevides 

situa sua crítica fora daquelas que tradicionalmente são feitas em relação à Psicologia, seja 

tratando da sua “face conservadora”, ou da “face emancipadora” (BENEVIDES, 2005). Ou 

seja, dividindo a psicologia em dois extremos em que um se relaciona apenas conceitualmente 

com os sujeitos ou, de outro lado, está um instrumento de transformação social. A autora 

instiga a ir além do olhar que apenas identifica os problemas da atuação do psicólogo na 

esfera da saúde pública: pensar soluções práticas e plausíveis para as múltiplas realidades 

encontradas, em especial, no trabalho no SUS.  

Pensando desta forma, é possível questionar qual o sentido da crítica que se faz em 

relação à atuação do psicólogo na saúde pública. É algo que aponta para integrar o saber 

acadêmico aos diversos saberes e práticas locais, buscando assim a construção de saúde 

pública que atenda adequadamente à sua demanda ou, por outro lado, apenas adaptar a 

realidade aos conceitos aprendidos durante a formação profissional? Ao optar por esta última 

via, corre-se o risco de perder o vínculo com a multiplicidade da realidade, nos aproximando 

assim da construção de ações que não só rompem com a visão integral do sujeito como 



 
 

permitem justificar práticas que podem se tornar perversas. Além disso, torna-se um 

posicionamento pouco produtivo por se pretender estar fora da discussão, fora da categoria 

em questão (psicólogos), uma crítica a “eles” e não a “nós”. 

 Um dos argumentos de Regina Benevides diz respeito à tentativa de despolitização das 

práticas dos psicólogos e seu desdobramento mais nocivo: recortar o indivíduo do contexto 

em que está inserido para relacionar-se com uma espécie de tipo ideal, como se social e 

individual devessem ser tratados em separado por diferentes instrumentos de análise 

(BENEVIDES, 2005, p. 22). Essa dissociação interfere no compromisso ético-político do 

psicólogo na construção do SUS. Que tipo de engajamento pode ser estabelecido pelo 

profissional da psicologia se este percebe a realidade e o indivíduo como algo fragmentado? 

A partir disso, como este profissional atuará dentro de uma política que requer a construção 

de intervenções em conjunto com a população, sem reproduzir a lógica da prática clínica? 

 Magda Dimenstein (2001) traz pontos relevantes nesta discussão, através de uma 

pesquisa feita com psicólogos que trabalham na rede de básica de saúde das cidades de Natal 

e Teresina, sobre o compromisso social do psicólogo que trabalha no SUS. Um deles é a 

reconstrução da subjetividade do psicólogo, que precisa se perceber e se permitir ser flexível o 

suficiente para se reinventar em resposta às demandas que surgem diariamente, sem com isso 

perder sua identidade profissional. Como afirma Benevides, “o processo de inventar-se é 

imediatamente invenção do mundo e vice-versa” (BENEVIDES, 2005, p. 23). É no processo 

de interação com o mundo que nos constituímos como atores e construímos nossas 

percepções acerca de nós mesmos e do universo que nos cerca. 

 No processo constante de construção e desconstrução de ideias, de conhecimento e de 

afirmação de si e do outro, surge, possibilidades de atuação, seus limites e espaços do campo 

ainda não explorados. É um contínuo refazer, não de forma aleatória e responsiva, mas 

orientada pelo desejo genuíno de afirmação da existência, a fim de possibilitar uma ação 

humanizada e humanizante. Desejo também de rompimento com uma relação sujeito-objeto, 

mecanizada e repetitiva, que não se adequa às especificidades da população atendida. Isto 

serve também para a relação da psicologia com outros campos de saber, como será discutido 

adiante. 

 A questão da identidade do profissional de psicologia na saúde pública é algo que 

parece perpassar toda a discussão acerca do seu posicionamento na construção do 

atendimento prestado à população e mesmo do SUS. Dimenstein (2005) parece sugerir que, 

ao reconhecer sua identidade (portanto, seu lugar dentro do sistema), posicionar-se 

profissionalmente implica em reconhecer também a própria responsabilidade pela co-gestão 



 
 

do SUS e, assim, um posicionamento político frente a realidade. Percebe-se, portanto, que a 

prática do psicólogo orientada para a transformação da realidade articula-se fortemente com a 

atuação política, tal qual afirma Benevides quando apresenta o princípio ético da 

inseparabilidade: não há como se falar em cuidado sem discutir a gestão desse cuidado 

(BENEVIDES, 2001). 

Em relação ao significado do compromisso social, a pesquisa de Dimenstein (2001) 

revela que a percepção dos profissionais está muito ligada ao cumprimento de regras e aos 

atendimentos individuais, aos moldes do modelo clínico. Ater-se à psicoterapia expressa uma 

estratégia de conferir identidade ao trabalho do psicólogo, que também faz parte de uma certa 

disputa de poder com os psiquiatras, uma vez que estes utilizam a escuta para a prescrição 

farmacológica (DIMENSTEIN, 2001). A escolha de uma atividade clássica da psicologia, ao 

que parece, está também vinculada a interesses de uma categoria de afirmar-se perante aos 

outros profissionais de saúde, demarcando seu lugar neste campo, mesmo que se fechando em 

suas próprias práticas. 

 Esta atitude perde de vista o princípio da transversalidade, assim como o da 

integralidade. Ao não buscar a interação com outros campos de saber, não só para construir 

intervenções que melhor atendam à população, perde-se a oportunidade de cada vez mais 

construir-se como um campo de saber. Da mesma forma, é uma demarcação de seu lugar 

hierárquico em relação o usuário do SUS, uma vez que também diz respeito ao 

reconhecimento da sociedade do seu lugar enquanto profissional da área de saúde.  Cabe 

questionar: que tipo de cuidado se produz dentro desta relação?  

 A postura acrítica dos psicólogos em relação a si e aos papéis que desempenham (e 

podem desempenhar) oferece apenas, em se tratando especificamente aqui do serviço de 

saúde pública, velhas práticas para novos contextos e, ainda, defasadas formas de se pensar 

uma realidade dinâmica, a qual se tenta encaixar em modelos teóricos que não dão conta de 

compreendê-la. Desta forma, a psicologia opta por ser um instrumento que tenta explicar uma 

realidade sem se comunicar de fato com ela, limitando sua visão e, consequentemente, as 

possibilidades de criar, em conjunto com a população a que atende, soluções efetivas para as 

suas demandas.  

 

 

 

 

 



 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou compreender as possíveis articulações entre a Política de 

Humanização do SUS os modos de cuidado produzidos por benzedeiras. Com isto, objetivou-

se examinar as interações praticáveis entre o serviço de saúde oficial e o popular a partir do 

olhar da Psicologia, a qual compreende-se que deve estar inserida no processo de 

aproximação e integração desses saberes, elaborando modos de cuidado que atendam às 

necessidades socioculturais da população assistida. 

As práticas e recomendações das benzedeiras coexistem com as orientações da medicina 

oficial e são buscadas majoritariamente por populações de baixa renda. Isto se dá não apenas 

pela crença no alcance da cura através dos tratamentos informais como na busca por uma 

atenção pessoalizada, humanizada. Percebe-se a importância da atuação do profissional de 

saúde em consonância com a Política de Humanização do SUS, a qual ressalta a necessidade 

da inserção da diversidade nos processos de construção de novas formas de cuidado, através 

do diálogo entre o saber local e o saber científico.  

 Foram encontrados poucos trabalhos no campo da psicologia em relação aos 

benzimentos e práticas populares de cura. Os temas da cultura popular, de maneira geral, são 

pouco explorados pelos acadêmicos de psicologia. Uma hipótese para este fato pode ser o 

entendimento da saúde ainda em termos restritos, observado como um fenômeno não 

permeado pelos aspectos culturais da população investigada. 

Uma lacuna observada diz respeito aos trabalhos que versam sobre a produção do 

cuidado em psicologia. Da mesma forma, poucos foram os trabalhos descritivos sobre as 

práticas do psicólogo no SUS, tanto no sentido de disseminar ações exitosas quanto de 

demonstrar os possíveis impasses na elaboração e implementação de intervenções.  

A eficácia das práticas de benzimento na cura de enfermidades pode ser questionada 

caso se opte por considerar o viés da biomedicina, uma vez que a ciência positivista exige 

provas e testes para conferir veracidade ao fenômeno. Afinal, o que podem fazer um galho de 

arruda e uma oração recitada para a retirar a doença do indivíduo? É preciso lembrar, no 

entanto, que a noção de doença pode ter múltiplas representações que não estão 

necessariamente marcadas no corpo do sujeito enfermo. Exemplos disso são as doenças 

psicossomáticas, as quais produzem sintomas que não terão causas orgânicas definidas, mas 

motivações psíquicas. Nestes casos, uma escuta diferenciada e a oferta de bem-estar 

proporcionada pelo acolhimento da benzedeira podem ser mais efetivos que remédios 



 
 

alopáticos. Quem pode afirmar que a força do conforto de “três palavras de Deus e da Virgem 

Maria”, não são curativas para o sujeito que as ouve e nelas crê? 

O poder da benzeção pode estar na certeza do amparo de uma força que não se pode 

explicar ou ver, mas se pode sentir. A experiência do indivíduo não está num campo em que a 

explicação seja possível, ou mesmo necessária. Está numa ordem que dispensa conceitos e 

que faz parte do real, pois é uma realidade percebida e atestada pelo sujeito. Além disso, as 

experiências de fé dizem respeito a uma forma pessoal de compreensão do mundo, que não 

pode ser ignorada quando falamos da prestação do cuidado integral.  

A importância da fé e da espiritualidade devem ser vistas como parte no processo 

saúde e doença para os indivíduos que possuem suas crenças. Talvez, para acadêmicos e 

profissionais de saúde, seja preciso perceber que não há perdas em relação à credibilidade da 

atuação profissional ao se entrar em contato com a esfera do sagrado popular; dito de outra 

forma, o saber aplicado não se torna menos científico ao se considerar os elementos sagrados 

apresentado pelos clientes.  

Benzimentos e rezas são atos de cura e de cuidado. São expressões de fé, mas que 

demonstram a importância de valorizar outras dimensões que possam estar presentes no 

processo saúde e doença dos indivíduos, que, portanto, não reside apenas no corpo físico. 

Tornar um ato de fé objeto de estudo é afirmar a existência de outras possibilidades de 

compreensão do que significa ser humano, do que significa saúde/ser saudável. É não 

compartimentar ciência e vida, experiência. 
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