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O presente trabalho faz parte de etnografia em andamento em uma vila na peri
feria de Porto Alegre. A Vila Santíssima Trindade, mais conhecida como Vila Dique, 
é uma das zonas mais pobres de Porto Alegre, contrastando com seus limites - o aero
porto e o elegante bairro Jardim Lindóia. 

A população do local é extremamente necessitada e apresenta significativo ín
dice de analfabetismo. A renda de grande parte dos moradores é constituída por cerca de 
um salário mínimo. Na Vila Dique, a maioria dos habitantes insere-se no mercado infor
mal de trabalho; expressivo número é composto por catadores de papel, ou seja, gente 
classificada, pela população em geral, como da mais baixa hierarquia profissional. O 
espaço físico das ruas e dos pátios das casas é cercado por lixo. Objetos e restos encon
trados em meio a este lixo são muitas vezes reaproveitados pelos moradores, fazendo 
parte do cotidiano de muitos a busca de recursos alternativos de sobrevivência. 

A maioria dos residentes provém de colônia rural alemã do interior do estado 
(Iraí), havendo muitos parentes entre si, em virtude do que se constitui densa rede de 
sociabilidade (cf. Bott, 1957). 

A Avenida Dique, de asfalto irregular, é o acesso à vila. Nas suas margens, há barra
cos cercados por lixo, onde crianças brincam em frente a casas cujas portas possuem tênue 
limite com o asfalto. Esta frágil divisão entre público e privado é ameaçada pelos automóveis 
que por ali passam em alta velocidade, gerando constantes acidentes por atropelamento. 

Lateralmente à estrada, há vários becos e pátios que abrigam moradias do tipo 
malocas. Animais domésticos como cachorros, gatos e galinhas fazem parte do ambi
ente, impregnado com odores característicos em razão dos pontos de criação de porcos 
e do valão de esgoto que circunda a vila. 

Deste cenário fazem parte, ainda, muitos bares, borracharias, uma creche co
munitária, uma escola municipal, duas igrejas pentecostais e uma igreja católica. O 
"Galpão", cooperativa de mulheres que realizam a reciclagem do lixo, também é facil
mente avistado por quem passa pela avenida principal, devido aos sacos e entulhos de 
lixo visíveis em frente ao prédio. 

Encontra-se, no local, um posto de saúde comunitário do Grupo Hospitalar 
Conceição. Ingressei inicialmente neste ambiente como médica do referido posto, si
tuação a partir da qual demos começo à pesquisa etnográfica. 



NOÇÕES Ε CUIDADOS COM O CORPO 

As práticas corporais são orientadas por lógica resultante da experiência social. 
Com fundamento nesta experiência, produz-se uma interpretação que adquire signifi
cado a partir de processos compartilhados no cotidiano (cf. Alves & Rabello, 1995). 

Para os não 'nativos', a vila traz a lembrança de pobreza e sujeira. Uma repor
tagem de jornal descreve a vila de forma apocalíptica, ilustrando a forma como a visão 
lixo/valão/odor causa estranhamento: 

Porcos e crianças descalças chafurdam em desfiladeiros de lixo. Mulheres, 
velhos, gatos e cavalos magros se aquecem ao sol. As colunas de fumaça 
provocadas pelos despojos queimados parecem restos de um bombardeio e a 
água negra desprende emanações nauseantes. (Jornal Zero Hora, 1995) 

Tal reportagem, ao associar pessoas a animais, causou indignação aos moradores 
que a ela tiveram acesso, como é o caso de Miriam, que disse, alguns dias mais tarde: "Que 
absurdo, algumas crianças tudo bem, né? Mas nem todas" (Miriam, 28 anos, crecheira). 

Neste comentário está explícita a necessidade de Miriam se diferenciar de uma 
população que é ainda mais marginalizada. A própria questão da periferia envolve a 
idéia de segregação, marginal em seu espaço geográfico. A precariedade de sanea
mento e das demais comodidades urbanas, da mesma forma, acentuam a distinção 
com o centro urbano. 

Os moradores que se encontram em ascensão econômica ou que convivem 
com pessoas pertencentes a outra classe social fazem esforços para diferenciar-se da
quela parcela mais marginalizada e que não compartilha dos códigos dominantes. Uma 
das representações de tais esforços é a necessidade de aparentar limpeza na casa. Des
ta maneira, o 'cuidar da casa', parte do domínio da mulher, torna-se elemento de dis
tinção entre as mesmas. 1 

Quanto à relação com o corpo, alguns moradores igualmente evidenciam a 
necessidade de distinguir-se de outros que apresentam o estereótipo da pobreza: cor
pos sujos, desnutridos, às vezes consumidos pelo álcool, com marcas de violência, 
pele marcada por dermatoses, unhas das mãos e pés enegrecidos, roupas rasgadas e, 
por vezes, sujas. No entanto, a precariedade de condições de saneamento na vila im
prime, em quase todos os moradores, os signos da pobreza, visíveis em seus corpos de 
forma mais ou menos acentuada. 

Todavia, esta relação de condições de vida versus corpo dada pela biomedicina 
não se faz de forma tão direta no grupo. Entre os informantes, nunca ouvimos tal 
menção. Antes sim, as referências quanto ao corpo, sua constituição e enfermidades, 
caracterizam-se pela necessidade de manipular o ambiente externo mediante a prática 
de certos cuidados e, algumas vezes, executando determinados rituais, nem sempre 
ligados diretamente às condições de higiene e moradia, por exemplo. O recurso à 
biomedicina só é acionado quando as percepções de corpo se traduzem em sensações físi
cas interpretadas como medicalizáveis. A seguir, exemplificamos alguns destes aspectos. 



Tomando essa posição como norteadora, podemos pensar alguns aspectos da 
Vila Dique no concernente aos cuidados do corpo. Quanto à higiene, a população 
apresenta práticas específicas. Algumas delas são transmitidas oralmente através das 
gerações. Neste sentido, avós não permitem que suas filhas ou noras dêem banho 
diário nos bebês, em razão de o contato do corpo quente com a água fria poder causar 
'pontada' (pneumonia) nas crianças. Da mesma forma, muitas mulheres 'cuidam para 
não molhar os pés' a fim de não contrair infecção urinaria.2 O medo da exposição do 
corpo à umidade expressa a idéia de fragilidade da pele como invólucro corporal. 3 

Práticas de resguardo também são encontradas na Vila Dique. É o caso de Nara, 
de 21 anos, que havia realizado seu parto há 30 dias e desde então não lavara a cabeça 
em função de comentários de sua mãe e de sua sogra. Muitos são os relatos de mulhe
res que se tornaram 'loucas' após o parto, por lavarem a cabeça. Isso é explicado pela 
crença de que a inversão do fluxo sangüíneo, levando-o a 'subir' à cabeça, pode vir a 
causar tamanho desequilíbrio que culmina em loucura.4 

EXTERIORIZAÇÃO DA DOENÇA: 

DOENÇAS DE PELE Ε CABELOS 

É alta a incidência de escabiose (sarna) e pediculose (piolho) na Vila Dique. As 
condições ambientais e a contigüidade das habitações favorecem as aglomerações, 
apresentando-se como fatores predisponentes, motivo pelo qual há recorrência destas 
patologias. Assim, é freqüente a referência de que 'tratar não adianta' ou que Ό remé
dio não cura'. As reinfestações continuadas são interpretadas de diversas maneiras na 
Vila Dique. Laura, uma dona de casa de 60 anos, por exemplo, acredita que esta doen
ça possua caráter intrinsecamente sazonal: 

Há dois tipos de sarna: sarna galega e sarna preta. Sai no meio dos dedos, 
nas dobra do corpo. Passa, recolhe e aparece de novo no outro ano no tempo 
da brotação. (Laura, 60 anos, dona de casa) 

Eduardo, outro morador, possui um bar no local; tem, por sua vez, outra expli
cação para o que ele e outros moradores chamam de 'coça-coça': 

Quando eu morava em Irai, uma vez apareceu um clarão no céu, tipo um 
rojão. Depois de alguns dias começou a aparecer em uma porção de gente o 
'coça-coça'. Eu mesmo cheguei a ficar com feridas grossas nas pernas de tanto 
cocar. Sabe como se curava? Pegava uma agulha, esquentava a ponta no fogo 
e estourava uma por uma [as feridas]. O que eu acho que foi, foi algum tipo de 
teste nuclear que os americanos vieram fazer aqui no Brasil e que depois deu 
isto nas pessoas. Eduardo, 42 anos, dono de bar) 

Desse modo, a enfermidade é transposta como conseqüência de características 
ambientais não manipuláveis no cotidiano, o que leva a população a receber com bas
tante estranheza o comentário de que as condições de moradia e higiene podem estar 
propiciando a recorrência das dermatoses. Para exemplificar, há o caso de Helena que, 



PRÁTICAS DE PREVENÇÃO EM SAÚDE 

As noções de prevenção e planejamento em saúde fornecidas pela Biomedicina 
baseiam-se em um referencial de saber que obedece a parâmetros biopsicoquímicos. 
No entanto, observa-se que, para esses grupos de baixa renda, as concepções de pre
venção de doença obedecem a uma lógica de associações em que é necessário acionar 
recursos rituais e simpatias. Destas últimas, duas servem aqui para contrastar a atitude 
destes moradores com a lógica da biomedicina: a 'simpatia dos nomes' e a 'simpatia 
para evitar filhos'. 

• Simpatia dos nomes - Salete explica uma forma segura de prevenir doenças: 
"Dizer 'nome' (palavrões) chama doença. Quando tu fala, tu tem que bater na madeira 
três vezes e dizer: Jesus, leve estas palavras embora". Exemplifica com uma conheci
da sua chamada Dalva, que está com a filha doente, o que Salete atribui ao hábito de a 
mãe dizer 'nomes': "Tu vê agora com o que ela está lidando; para se ter saúde tem que 
se ter pensamentos bons". 

• Simpatia para evitar filhos - Helena ensina: "Na hora do amor, tu tem o amor, 
né? Tu suspende o homem (faz um gesto de que interrompe o ato sexual), te levanta 
em seguida, toma três goles d'água e reza para Nossa Senhora: minha mãe só se cui
dou com esta simpatia e graças a isto só teve seis filhos, porque do jeito como meu pai 
era, era para ter tido dez". 

Assim, ao contrário de noções biomédicas, as atitudes preventivas baseiam-se 
na realização de certo número de passos rituais nem sempre envolvidos na 
medicalização. 

O posto de saúde local oferece consulta ginecológica com o objetivo de fazer a 
prevenção de câncer de colo de útero e mama. Todavia, várias mulheres esquivam-se 

após várias infestações de escabiose no filho de três anos, alegou que não poderia ser 
tal doença porque o tratamento não surtia efeito: 

Na minha casa não tem nada. Os cachorros não entram em casa e ele [o 
filho] não brinca com outras crianças. Deve ser alguma coisa no sangue. (He
lena, 27 anos, dona de casa) 

Neste sentido, elementos de contato e recursos de cura tópicos não condizem 
com a experiência cotidiana dessa enfermidade. 

Quando há procura para tratamento, as 'feridas' ou 'perebas' são relacionadas, 
na maioria das vezes, à 'alergia' a alguma alimentação ingerida, medicamento ou ao 
contato com determinada roupa ou com plantas. O caso de Helena, em que a doença é 
explicada como proveniente do 'interior' do corpo, mesmo quando 'exposta' na pele, 
é bastante comum. Estes moradores consideram que as feridas da pele e a coceira são 
oriundas de má qualidade sangüínea e muitos, com esta perspectiva, recorrem ao pos
to de saúde local solicitando exames ou injeções. Neste caso, é comum que expli
quem tal fato como doenças atribuídas à 'sujeira no sangue' (cf. Ferreira, 1993). 



MEDICAMENTO COMO CUIDADO EM SAÚDE 

Os moradores da Vila Dique que se dirigem à consulta médica fazem-no, 
freqüentemente, com a mesma perspectiva de outros grupos de baixa renda quando 
procuram este recurso: a resolução de um sintoma. Muitos trabalhos questionam os 
motivos que levam algumas pessoas a consultarem o médico, ao passo que outras, 
com o mesmo tipo de sintomas, não o fazem. Alguns destes estudos indicam, como 
fazendo parte desta escolha, a distinção entre 'doença espiritual' versus 'doença mate
rial' ou ainda a concepção de 'doença grave' versus 'doença que pode ser tratada em 
casa' (Loyola, 1984; Montero, 1985; Knauth, 1991). 

No entanto, na Vila Dique, o que se observa é um movimento contrário em que, 
após acionados os primeiros recursos caseiros, há curta espera para a procura do médi
co. Portanto, os motivos de consulta não se dividem entre curativo e preventivo, como 
querem os profissionais do posto; eles estão unicamente ligados aos sintomas. Confir
mando outro estudo (cf. Ferreira, 1993), o principal motivo de procura ao médico é o 
sintoma dor, uma vez que a mesma significa experiência negativa. No momento em 
que ela 'desaparece', não há mais motivos para consultar, mesmo que exista enfermi
dade crônica a exigir controle médico freqüente. 

Comparando-se com outros grupos populares, a procura precoce ao recurso 
médico se deve tanto aos aspectos socioeconômicos do grupo enfocado quanto aos 
aspectos de medicalização desta instituição de fácil acesso ao grupo. A expectativa em 
relação à consulta médica é necessariamente de aquisição de medicamentos. A idéia 
do remédio como instrumento de medicalização é referida por Luz (1988) como con
seqüência da difusão de um referencial de saber da Medicina moderna racionalista que 
se contrapõe a uma visão hipocrática da clínica. 

Para os grupos populares, os efeitos dos medicamentos dependem de muitos 
fatores, como mercadoria simbólica, uma vez que tornam concreta uma entidade abstrata 

de tal exame e, quando o fazem, é na perspectiva de resolver sintomas e não como 
prevenção. A idéia de prevenção, tal como a concebemos, não é compartilhada por 
este grupo; pelo contrário, o exame traz o receio de doença e\ou morte iminente, na 
medida em que pode constatar algo, conforme esclarece Letícia: 

Uma prima minha depois que fez este exame, foi achado uma 'doença ruim', 
sabe, né? Não durou dois meses a coitada. Por isto que eu digo, eu vou fazer 
exame ? Nem pensar. (Letícia, 34 anos, dona de casa) 

Aliado a isto, há o fato de que o câncer é doença que gera medo de estigmatização, 
como bem observou Sontag (1984). A sua simples nomeação é sinal de perigo, de forma 
que sempre é preferível não citá-lo e referi-lo como a 'doença ruim'. 

A idéia de que prevenção envolve temporalidade e morte está presente nestas 
noções. Assim, a perspectiva de doença a longo prazo está expressa na fala de Lídia: 
"Para que fazer exame se um dia eu vou morrer do mesmo jeito?". 



e vaga como a saúde (cf, Lèfevre, 1991). A fim de que se estabeleça a relação do 
medicamento com os cuidados do corpo, torna-se necessário que se especifique cer
tas percepções a respeito das medicações para o contexto da cura que estes morado
res possuem. 

O medicamento é o ponto de intersecção entre o terapeuta e seu paciente em 
razão de proporcionar atitudes e expectativas quanto ao curso da doença em ambos os 
pólos. O doente passa a controlar o seu processo de cura à medida que decide quanto, 
quando e como tomar a sua medicação. Da mesma forma, seleciona os medicamentos 
prescritos mediante o auxílio de familiares, vizinhos e balconistas de farmácia. 

No que concerne a sua forma de ação, os medicamentos passam por entendi
mentos diferentes que estão associados às interpretações sobre o corpo. É o caso dos 
anticoncepcionais orais, por exemplo. O processo de inibir a ovulação que este medi
camento realiza é fantasiado de outras maneiras por este grupo, conforme se pode 
observar na fala de Laura: 

Eu acho que os comprimidos ficam todos ao redor do útero e quando termina 
de tomar eles saem todos na menstruação. (Laura, 21 anos, dona de casa) 

Deste modo, para ela, a anticoncepção dá-se por barreira mecânica, como por 
meio de agente concreto e não químico. 

Outro exemplo é o caso dos anti-hipertensivos que são considerados "bons 
remédios para os rins porque fazem a gente urinar" (Clara, 54 anos, dona de casa), 
uma vez que alguns deles têm efeitos diuréticos. 

Igualmente, o medicamento pode determinar o estado orgânico em si, subtrain
do o sintoma. Assim, por exemplo: Dor = Não-Dor; Insônia = Sono. 

De maneira análoga, a forma da medicação obedece a uma lógica de eficá
cia de acordo com o potencial 'agressivo', rapidez de ação e dependência de mani
pulação técnica da medicação. É o caso da concepção a respeito de a injeção apre
sentar maior eficácia que seu similar em forma de comprimidos ou líquidos. As
sim, pelo fato de a injeção obedecer às características acima indicadas, torna-se o 
medicamento de preferência para esta população, em contraposição às pomadas e 
xaropes caseiros. É nesse sentido que, nos casos de escabiose em que ocorre infec¬ 
ção bacteriana a exigir o uso de antibióticos, exista a compreensão de que só a 
injeção é capaz de curar. 

A idéia de lavar os ferimentos segue uma lógica em que a água versus medica
mento decresce em eficácia. No entanto, a substância medicamentosa freqüentemente 
assume importância pela cor. Ε o caso de o uso de mercúrio cromo ou violeta de 
genciana ser preferido em relação ao de soro ou água oxigenada. O medicamento 
permanganate de potássio, receitado pelo posto de saúde, igualmente é experienciado 
como mais eficaz por ser 'líquido roxo'. Sua potencialidade tanto pode ser relacionada 
à cor de forte intensidade, em que todas as conotações simbólicas do roxo e do verme
lho podem ser incluídas, como pelo fato de sua 'periculosidade', na medida em que o 
mesmo deve ser dissolvido em grande quantidade de água sob pena de produzir quei
maduras na pele. 



NOTAS 

1 Na literatura brasileira, CARDOSO (1978) e CALDEIRA (1984) contribuem com estudos a res
peito da representação endêmica de pobreza. 

2 Há outros trabalhos que apontam para a importância da categoria quente/frio em relação à 
friagem, dentre eles DUARTE (1986) e FERREIRA (1993). 

3 VIGARELLO (1985) apresenta como esta noção era corrente no século X V I , na França. 
4 Estes aspectos já foram observados em FERREIRA (1993) . Relacionados a eles, outros dados 

foram abordados em FERREIRA & BERGER (1996). 

A noção de que determinados medicamentos têm seu tempo adequado de ação 
ocorre no caso dos vermífugos. Desse ponto de vista, a eficácia desse medicamento 
depende das 'fases da lua'. É por esse motivo que Eliza só dá vermífugo aos filhos na 
lua minguante, pois, como afirma, na "lua minguante tudo diminui, daí até as 'bicha' 
diminui, se for na lua crescente elas aumentam e na lua cheia elas se agitam". 

Para estes moradores, o manejo das medicações obedece a uma lógica par
ticular, a qual não segue os referenciais da biomedicina. Por conseguinte, nem 
sempre o número de dias de tratamento é seguido, pois o que conta é a quantidade 
de frascos ingeridos. Desta forma, um tratamento é dado por completo quando foi 
tomado o 'vidro inteiro', independente do número de dias estabelecido pelo médi
co. A falta de relógio em muitas residências torna difícil estabelecer horários para 
a ingestão de medicações. Assim, receitas dos médicos do posto local estabele
cem, muitas vezes, a quant idade de tomada de doses diárias ao invés do 
fracionamento do dia em períodos. 

Estes são exemplos de atitudes em relação às práticas de cuidados corporais na 
Vila Dique. Na concepção de Good (1994), as representações são construídas de acor
do com ampla rede de associações, tais como crenças religiosas e experiências famili
ares, por exemplo. Ε possível refletir acerca de cada grupo cultural como consumidor 
de diferente modelo e a biomedicina pode ser vista como uma entre tantas referências 
culturais para pensar o corpo e a saúde. 

Os indivíduos vivem a realidade biológica enquanto trabalhada pela cultura. 
As representações de corpo, saúde e doença são uma realidade advinda da experiência 
dos indivíduos. O corpo surge então não apenas como objeto de representação, mas 
como fundamento de nossa subjetividade. As práticas de cuidados do corpo são orien
tadas por uma lógica que resulta da experiência social e, com base nesta, produzem-se 
interpretações que adquirem significado a partir de processos compartilhados no coti
diano. Em resumo, procuramos exemplificar, neste trabalho, de que modo os morado
res da Vila Dique vivenciam práticas de cuidados com o corpo em que o conhecimen
to deste, para eles, não se encontra derivado de modelos abstratos eruditos, mas sim 
embebido na ação. 
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