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Resumo: Este artigo terá como base uma pesquisa qualitativa realizada em 2010 com 
rezadeiras e idosos no bairro Manoel Teles, no município de Arapiraca/Alagoas que 
utilizavam das rezas e chás como curas do corpo e da alma. A pesquisa utilizou 
questionários semiestruturados que foram aplicados através de entrevista. A partir dela, 
observou-se a necessidade de repensar a vida cotidiana como pertencente ao sujeito, 
compreendendo que a lógica do capital sugere novos práticas na vida do homem, mas que 
este é capaz se recriar suas vontades e ser instrumento de renovação para a sociedade. 
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Abstract: This article will be based on a qualitative survey conducted in 2010 with mourners 
and elderly in the neighborhood Manoel Teles , the city of Arapiraca / Alagoas who used the 
prayers and teas as healing of body and soul. The research used semi-structured 
questionnaires applied through interviews . From there , there was the need to rethink 
everyday life as belonging to the subject , realizing that the logic of capital suggests new 
practices in human life , but that this is able to recreate their will and be renewed instrument 
for society . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo retomará uma pesquisa1 realizada em 2010 sobre cultura popular de saúde 

desenvolvida no bairro Manoel Teles no município de Arapiraca/ AL, especificamente, a 

equipe de saúde da Unidade Básica Manoel Teles, priorizando 21 Agentes de Saúde e 2 

enfermeiros e um grupo de idosos formado por oito pessoas da comunidade, entre os quais, 

                                                 
1
 SILVA. Ana Paula Morais da. O conhecimento prudente pode contribuir para uma vida decente? Uma 

abordagem da visão da cultura popular de saúde dos moradores do bairro Manoel Teles no município de 
Arapiraca/AL. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas. Campus 

Arapiraca. Pólo Palmeira dos Índios.  Maceió, 2011. 
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três eram curandeiros e rezadeiros. O objetivo era observar as práticas populares de saúde 

presentes na comunidade e como a equipe de saúde dialogava com essas práticas e se 

colocava perante a realidade.  

Entre alguns resultados encontrados, verificou-se que dos cinco idosos, quatro 

utilizavam chás, rezas e remédios caseiros para tratar da saúde, acreditando que realmente 

iriam melhorar, expondo ser uma prática de família em utilizar dessa cultura popular de 

saúde. Além disso, 100% consideraram essas práticas de saúde popular eficazes na sua 

saúde. Já entre as rezadeiras (três), 100% responderam utilizar dessas práticas e 

acreditarem nas mesmas, bem como afirmando em suas práticas efeito positivo na saúde. 

Para a equipe de saúde (21 agentes de saúde e 2 enfermeiros), houve algumas 

considerações a cerca do posicionamento da equipe sobre as curas e rezas da comunidade 

em geral. Para as enfermeiras, as práticas populares de saúde acabavam atrapalhando a 

saúde do usuário que muitas vezes deixavam de ir à Unidade de Saúde para se tratar 

usando métodos não eficazes, como foi colocado: “acerca da minha opinião as práticas 

populares às vezes são benéficas outras vezes atrapalham devidos as mesmas não querer 

tomar a medicação prescrita e alterar seu estado de saúde” (Enfermeira da Equipe)2. 

Explicando que diante dessas situções buscavam conversar com o usuário sobre a 

importância do atendimento médico.  

Quanto aos Agentes de Saúde, os dados foram variados: 38% afirmaram que essas 

práticas de curas e rezas atrapalham a abordagem da equipe de saúde por serem práticas 

culturais fortemente enraizadas; 9,52% disseram ajudar a equipe de saúde, pois diminuem o 

fluxo dos usuários na Unidade; 71% consideraram que essas práticas atrapalham a saúde 

do usuário; 9,52% consideraram que são práticas eficazes e que devem continuar; 14,76% 

consideraram que devem ser rompidas para um melhor trabalho da equipe de saúde e 

9,72% se omitiram na pesquisa. 

Além disso, eestiveram contidas na fala de um dos agentes de saúde as prioridades 

dadas ao rigor científico, considerando as crenças populares como desnecessárias e, às 

vezes, incômodas às ações realizadas pela equipe, como analisado no discurso: “É uma 

crença popular e como tal faz parte de uma cultura. Devemos andar paralelo porém 

insistindo sempre quanto à farmacologia dos tempos modernos” (Agente de Saúde)3. Ou 

                                                 
2
 Dados coletados através de pesquisa de campo realizada no Bairro Manoel Teles em 08/11/2010, tendo como 

referência: SILVA. Ana Paula Morais da. O conhecimento prudente pode contribuir para uma vida decente? 
Uma abordagem da visão da cultura popular de saúde dos moradores do bairro Manoel Teles no 
município de Arapiraca/AL. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas. 

Campus Arapiraca. Pólo Palmeira dos Índios.  Maceió, 2011. 
3
 Dados coletados através de pesquisa de campo realizada no Bairro Manoel Teles em 08/11/2010, tendo como 

referência: SILVA. Ana Paula Morais da. O conhecimento prudente pode contribuir para uma vida decente? 
Uma abordagem da visão da cultura popular de saúde dos moradores do bairro Manoel Teles no 
município de Arapiraca/AL. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas. 

Campus Arapiraca. Pólo Palmeira dos Índios.  Maceió, 2011. 



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

seja, a cultura popular de saúde é importante desde que permita a medicina agir de maneira 

concreta nos hábitos de saúde do usuário. 

A pesquisa demonstrou que as práticas populares de saúde, como banhos de ervas, 

chás e rezas eram realizadas pelos idosos que, muitas vezes, desconsideravam o 

conhecimento científico trazido pelos médicos para reproduzir seus costumes do cotidiano 

além dos seus significados para a comunidade na qual se inserem. 

O objetivo em retomar essa análise é situá-la em um cotidiano presente e que convida 

o outro a compreender estas manifestações culturais não deslocadas das relações 

econômicas e sociais, e sim, compreendê-las de forma heterogênea e mutável, 

indispensáveis na vida da cotidiana e que mesmo submersas na ótica do capital, enxergam 

no universo do cotidiano o pertencimento do homem como sujeito de sua própria história.  

 

1.1 O cotidiano e suas manifestações no capitalismo 

A vida do homem comum4, bem como seus entendimentos do senso comum, da 

cultura popular que se desenvolve socialmente, aos poucos, é desvirtuada de seu caminho 

simples e jogada em redes capitalistas que redirecionam este indivíduo a uma realidade 

diferente, com novas variações a partir de uma ótica capitalista que lhe é posta. O homem 

foi colocado, como agente passivo das relações dentro da modernidade causando ao 

mesmo uma fragilidade em querer ser esse homem comum e ao mesmo tempo não parecer 

sê-lo para servir ao mundo moderno. Essas narrativas são percursos que a História e seu 

alcance de conhecimento provocaram e provocam ao indivíduo, tendo como efeito uma 

relação de poder e monopolização do saber. 

O homem, em seu tempo e espaço, se movimenta a medida que seus pensamentos 

necessitam de novas ações, seja para se afirmar como sujeito, como para provocar apoio 

aos outros sobre determinada situação de liberdade ou vontas individuais ou grupais. 

Quando essa movimentação do outro em seu ambiente não consegue ser suficiente, ocorre 

a “alienação da vida cotidiana”, exposto por Agnes Heller. Isso porque, esse espaço de 

atividades também é espaço de alienação, como observadas em sociedades capitalistas em 

que a rotina do homem era as fábricas e a sobrevivência, descrito por Engels5, em que os 

bairros eram organizados da seguinte forma: 

as piores casas na parte mais feia da cidade; a maior parte das vezes são 
construções de dois andares ou de um só, de tijolos, alinhadas em longas 

                                                 
4
 O homem comum referido é um termo utilizado por José de Souza Martins (2008, p.52) ao dizer que “o novo 

herói da vida é o homem comum imerso no cotidiano”, ou seja, no pequeno mundo que ele faz parte e constitui 
sua vida com os outros e para os outros. 
5
 Em seu livro sobre “A situação da classe operária na Inglaterra” (1975). 



 

4 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

filas, se possível com caves habitadas e quase sempre irregularmente 
construídas. Estas pequenas casas de três ou quatro divisões e uma 
cozinha chamam-se cottages e constituem vulgarmente em toda a 
Inglaterra, excepto nalguns bairros de Londres, as habitações da classe 
operaria. Habitualmente, as próprias ruas não são planas nem 
pavimentadas; sao sujas, cheias de detritos vegetais e animais, sem 
esgotos nem canais de escoamento, mas em contrapartida semeadas de 
charcos estagnados e mal cheirosos. Para além disso, o arejamento torna-
se difícil, pela má e confusa construção de todo o bairro, e como aqui vivem 
muitas pessoas num pequeno espago, e fácil imaginar o ar que se respira 
nestes bairros operários. De resto, as ruas servem de secadouro, quando 
ha, bom tempo; estende-se cordas duma casa a casa fronteira, onde se 
pendura a roupa branca e húmida. (ENGELS; 1975, p.59).  

  

Observa-se que as condições de moradia traziam um caráter desumano e recorrente 

da ampliação do capitalismo industrial e a necessidade urgente de exploração de mão-de-

obra que corresponda avanços tecnológicos da época. A rotina deste homem era sugada a 

fim de colocar-se à disposição do capital. 

Analisando o sistema capitalista e como este se fundamenta na vida em sociedade, 

Marx (2004), coloca que no sistema capitalista, o trabalho é apropriado, não por quem 

produz, mas por quem controla o sistema de produção e é detentor dos meios de produção, 

e é chamado de capitalista (MARX, 2004). Assim, o capitalismo converte o trabalho numa 

atividade exploradora através da qual homens e mulheres reproduzem suas vidas em 

subordinação ao interesse da classe dominante (MARX, 2004). Marx em seus “Manuscrito 

Econômicos Filosófico (1848)”, mostra em seu texto que a intenção do capitalista em 

empregar o trabalhador é visar seu próprio lucro. No entanto, o trabalhador acaba se 

distanciando do produto que o mesmo produziu no momento em que este mesmo 

trabalhador não é capaz de possuí-lo. É o que Marx irá denominar de “alienação” no 

capitalismo. 

A exploração da mão-de-obra trazia um cárater de cotidiano inserido na reprodução do 

capital, isento de cotidianidade, de individualidade, esta última entendida aqui por Agnes 

Heller (1972), como indivíduo livre, mesmo que relativamente, em fazer suas escolhas. 

Nesse sentido, a vida cotidiana6 passa a ser econômica e os pensamentos do homem 

transformado em ações entre o que é útil e o que é necessário.  

 Vale ressaltar que esse cotidiano também é expresso por meio de grupos sociais e 

culturais, como afirma Bosi (1992, p. 16) ao descrever a cultura como “conjunto de práticas, 

das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para 

garantir a reprodução de um estado de coexistência social”, que vai se aprimorando 

                                                 
6
 A vida cotidiana é a vida de todo homem. HELLER, Agnes. O quotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1972. 
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conforme a dinâmica social. No entanto, para Eagleton, tal cotidiano não pode ser entendido 

como determinação cultural, pois “os seres humanos não são meros produtos de seus 

ambientes, mas tampouco são esses ambientes pura argila para automoldagem arbitrária 

daqueles” (2005, p. 14). 

As práticas culturais, isto é, o modo do cotidiano representado, acaba trazendo uma 

imagem atrelada às condições econômicas do sujeito, daquilo que ele pode comprar e o que 

isso irá representar socialmente. Como por exemplo: 

 

a comida não é cultural, mas tomates secos são; o trabalho não é cultural, 
mas usar sapatos ferrados ao trabalhar é. [...] E, uma vez que a produção 
cultural tenha se tornado parte da produção de mercadorias em geral, fica 
mais difícil do que nunca dizer onde termina o reino da necessidade e 
começa o reino da liberdade. (EAGLETON, 2005, p. 58). 

 

Não há intenção aqui discorrer sobre os conceitos de individualidade, cultura, 

liberdade, entre outros, apenas provocar uma discussão sobre como essas formações 

culturais estão presentes na cena comtemporânea, bem como no sistema capitalista. 

Retomando a citação, pode-se trazer outros debates como o gerenciamento de 

costumes na sociedade capistalista e a forma de persuasão no comportamento do homem 

na sociedade. Nesse sentido, começou a surgir outros termos, como “cultura do café”, 

“cultura do futebol”, que ainda Bosi (1995, p. 308) exemplifica como “cultura indígena, 

cultura negra, cultura branca, culturas mestiças [...] cultura do rico, cultura do pobre, cultura 

burguesa, cultura operária, mas, de qualquer modo, o reconhecimento do plural é 

essencial.”, pois começa-se a partir de uma noção local que se espalha universalmente 

entre as nações. 

Um trabalhador assalariado, ou seja, aquele que vende sua força de trabalho ao 

capitalista em troca de salário7, que ultrapassa a utilidade das ações do seu cotidiano para 

expressar uma cultura do ter determinada coisa ou objeto precisará sempre retomar o seu 

trabalho para reproduzir mensalmente, o que diante do sistema do capital, se chamaria de 

alto consumo que, na maioria das vezes, sua renda não suporta. As ações começam a ser 

pautadas numa imagem de alienação social, colocando o sujeito à margem de sua 

simplicidade no cotidiano. 

E é nessa abordagem que a vida cotidiana também incorpora uma visão 

preconceituosa e cede seu lugar para responder ao imediatismo sistemático do sistema 

capitalista, como forma de manter a coesão das classes sociais. No entanto, as escolhas do 

cotidiano também podem ser motivadas quanto ao compromisso do homem com a 

                                                 
7
 Produção mercantil capitalista em que o capitalista é proprietário dos meios de produção e comprará força de 

trabalho a fim de produzir mercadorias. Para maiores detalhamentos ler capítulo 3 do livro: NETTO, José Paulo; 
BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. 3. Ed. São Paulo. Cortez, 2007. 
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sociedade, continuidade das práticas pelas gerações, como também decisões que superem 

a dominação capitalista e motivem-no no seu espaço como sujeito produto do seu processo 

histórico.  

Como desponta Martins (1978), as reproduções das ideias são marcadas tanto no 

senso comum como no conhecimento científico, não se referindo estritamente ao modo 

como pensa o capitalista, mas ao modo de pensar necessário à reprodução do capitalismo. 

Acaba sendo, uma análise do fenômeno estranho a sua essência através de um mundo de 

pseuconcreticidade, nomeado por Karil Kosik (1969), ou seja, o sujeito, emerso na alienação 

trazida pelo modo de produção capitalista, não consegue observar suas ações, como 

também reprodutoras do sistema. 

Se trouxermos o exemplo da pesquisa8, em que em uma das falas, uma idosa diz 

“Antigamente não tinha posto, não tinha nada, era só remédio do mato que o povo fazia, aí a 

gente tomava... A minha mãe tomava, a minha mãe fazia.” (Idosa, 69 anos), pode-se 

perceber que o espaço das ervas se constituem onde as políticas de saúde não conseguem 

alcançar, e mais que isso, as culturas populares de perpetuam trazendo continuidade pelas 

décadas seguintes. Esta fala é reafirmada quando uma rezadeira comenta a respeito dos 

remédios receitados pelo médico e seu entendimento sobre eles: “Eles passam, mas eu não 

uso não, meu remédio é esse mesmo, é o chá... eles passa porque não sabe o que tão 

dizendo e eu sei da minha vida aí pronto” (Rezadeira, 79 anos)9. Essa importância do 

cotidiano, José de Souza Martins se refere, colocando-o como curiosidade, simplicidade, 

naturalidade em se viver a vida e se perceber nela. 

Esse fenômeno de interação do sujeito é fundamental para que as relações de 

dominação percebidas no sistema capistalista não suguem essas manifestações de vida 

comum, ou seja, não (des) signifique aquilo que fazia parte da mesma. E Martins enfatiza 

isto, quando revela que: 

[...] sem dúvida a modernidade pode fazer do tradicional e do costumeiro 
realidades descartáveis, dos quais necessita como puras formas. Mesmo aí, 
a recuperação da cultura popular e do tradicionalismo que ela expressa e 
contém não pode se integrar na modernidade como anomalia e problema 
(MARTINS, 2008, p. 28). 

                                                 
8
 Dados coletados através de pesquisa de campo realizada no Bairro Manoel Teles em 08/11/2010, tendo como 

referência: SILVA. Ana Paula Morais da. O conhecimento prudente pode contribuir para uma vida decente? 
Uma abordagem da visão da cultura popular de saúde dos moradores do bairro Manoel Teles no 
município de Arapiraca/AL. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas. 

Campus Arapiraca. Pólo Palmeira dos Índios.  Maceió, 2011. 
9
 Dados coletados através de pesquisa de campo realizada no Bairro Manoel Teles em 08/11/2010, tendo como 

referência: SILVA. Ana Paula Morais da. O conhecimento prudente pode contribuir para uma vida decente? 
Uma abordagem da visão da cultura popular de saúde dos moradores do bairro Manoel Teles no 
município de Arapiraca/AL. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas. 

Campus Arapiraca. Pólo Palmeira dos Índios.  Maceió, 2011. 
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Existem neste discurso várias considerações a levar-se em conta. A primeira passa 

pela modernidade em que, muitas vezes, suprime aquilo que era comum ao homem no seu 

convívio social, uma vez que moldes capitalistas vêm regrando a cultura popular e perdendo 

sua caracterização nos espaços em que se dissemina. A segunda assume um papel de 

contradição, quando julga a cultura popular como uma anomalia, entendendo que tais 

relações estão à margem da tecnologia e das mudanças tecnológicas constantes. A terceira 

alcança outro discurso que coloca essa anomalia como fruto da própria modernidade e das 

limitadas condições de vida nas quais vive o homem simples. 

A discussão do homem comum, do cotidiano e do conhecimento popular como 

ressalta Martins (2008, p. 40) tornou-se um “refúgio para o desencanto de um futuro 

improvável”, ou seja, uma vida presente considerada sem sentido pelo capital e pelo poder e 

que busca nos momentos de reflexão uma nova ordem societária contrária às manipulações 

do sistema.  

Martins (2008) pensa ser necessário investigar os parâmetros populares para que se 

possa compreender as dificuldades dos dias contemporâneos. Discutir, cooperar, interagir 

com o popular é permitir a sociedade uma abrangência de sentidos compreendidos entre si, 

pois os sentidos do cotidiano também perpassam pela lógica da produção do conhecimento 

moderno.  

Percebe-se, então, que as relações no cotidiano se manifestam tanto na reprodução 

do capitalismo, na forma de alienação, como numa forma de refúgio a fim de representar 

para si suas convicções e para o outro. 

2.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A apreensão do conhecimento popular é tida no cotidiano em convivência com o outro 

em que os indivíduos partilham desse conhecimento e o reproduzem dentro dos espaços 

que lhes permitem agir enquanto sujeitos históricos. É interagindo na cultura e se permitindo 

compreendê-la que o conhecimento torna-se esclarecido nestes espaços. O conhecimento 

científico, por vezes, mistifica e deixa a população à margem dessas possibilidades de 

entendimento, porque não visam esclarecer de maneira transparente como conciliá-lo ao 

cotidiano do indivíduo ou de uma comunidade. Enquanto que o senso comum se dissemina 

de maneira popular e acessível entre os sujeitos. 

A reprodução do conhecimento popular é um processo que se constrói entre os 

indivíduos tornando a vida prática dentro de seu cotidiano. A vida está em constante 

mudança, o que permite alterações e diferentes apreensões e reprodução de valores 
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culturais e sociais. E é este saber produzido entre os indivíduos que transformam o tempo e 

o cotidiano dos mesmos.  

É possível, dentro da ótica do capital, o sujeito afirmar ou reafirmar seus 

posicionamentos sociais, crenças e realidades pertencentes ao seu cotidiano que 

questionem o fenômeno buscando sua essência. E estas relações foram encontradas nas 

entrevistas realizadas com idosos ao ter como ponto em comum a utilização de chás e 

ervas, o que representou 99,9% dos mesmos que não os descartaram, mesmo que 

utilizando os remédios passados pelo médico (SILVA, 2010). Perceber esse percentual 

como relevante e presente numa comunidade é abrir um espaço de discussão em que o 

homem não silencia diantes das novas possibilidades. 

Como ratifica a rezadeira: “Meu medicamento é anador e AS, outra coisa mais 

nenhuma, mesmo que o doutor passe um medicamento pra mim eu não tomo” 

(Rezadeira, 79 anos), explicando suas limitações e vontades acerca do que 

considera lhe fazer bem. 

Martins (1998) entende que esse senso comum não é banal, nem externo ao 

conhecimento e sim é um conhecimento compartilhado entre os sujeitos da relação 

social. Para ele, cada homem reinventará sua história, seus olhares, interpretações sobre 

suas vivências e trará novas significações para seu cotidiano e sua representação como 

sujeito na história. 

A compreensão desse homem comum, dessa vida cotidiana como ações 

questionadoras do sistema capitalista ressurgem desde a forma como se fazer um 

chá como se negar a um atendimento médico, por exemplo. O homem consegue 

sob esforços consideráveis resistir às façanhas do capital, mesmo que em ações 

imperceptíveis do cotidiano e mesmo que o próprio sistema não forneça outras 

formas de viver se não, a própria resistência. 
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