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Natureza do livro e autoria:  tese de doutorado em Sociologia defendida na USP 

e orientada pela professora Maria Célia Paoli em 1998 pela professora do 
Departamento de História da UFMG Betânia Gonçalves Figueiredo.  4 
ilustrações (Debrets e instrumento de boticário).  Bibliografia.    

 
Tese central:  Heterogeneidade do discurso e das práticas de cura no século XIX 

mineiro.  Revisão das práticas e procedimentos de cura nesse tempo e 
espaço para identificar, por um lado, o conflito entre a medicina moderna e 
científica e as formas tradicionais do exercício popular da cura, 
eminentemente empíricas e muitas vezes mágicas.  Por outro lado, para 
surpreender as relações, superposições e interpenetrações entre a 
medicina acadêmica e as práticas de cura construídas e transmitidas pelo 
saber do povo.  

 
Interlocução:  Do ponto de vista da história da medicina, a  interlocução mais 

constante é com o livro fundador de Lycurgo dos Santos Filho.  Do ponto de 
vista das fontes, a interlocução principal é com periódicos mineiros, 
viajantes e memorialistas, muito especialmente com o diário de Alice 
Dayrell Caldeira Brant, que assina como Helena Morley o livro Minha vida 
de menina.  Do ponto de vista teórico seus principais interlocutores, são 
Norbert Elias, cuja leitura fornece a chave para a compreensão da 
complexidade dos processos civilizatórios; Michel De Certeau, de quem 
toma de empréstimo a noção de “pluralidade incoerente (e por vezes 
contraditória) de determinações relacionais”  (p. 27) e Nestor Garcia 
Canclini – que não aparece, no entanto, citado na bibliografia do trabalho - , 
com quem aprendeu a importância de “explorar esse universo do mundo 
cultural composto por variações e hibridações” ( p 237).    

 
 
Estrutura: 

• Agradecimentos da autora  
 

• Prefácio (da orientadora, Maria Célia Paoli)( p. 9 a 14) Define o livro 
como a “história de um trajeto de saberes” p. 13  Assinala que “ diversidade 
e ambigüidade é a marca do processo” p. 10 estudado.  Caracteriza o 
trabalho como um “detalhado painel de pequenas histórias e informações ... 
que ...permita afirmar que ‘a ruptura epistemológica entre a arte de curar e 
a disciplina das doenças não se complete’” p. 11   
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• Introdução:  (p. 15 a 38) sobre a medicina oficial e “a outra medicina”:  
“as práticas destes dois grupos são definidas como distantes e dicotômicas 
na fala médica, não se apresentam na realidade como tais.” P. 21 

 
• Cap. 1  Os percursos da cura no século XIX em Minas Gerais p. 39 a 

90.  Pluralidade e heterogeneidade dos curadores, cujos perfis são 
construídos, delimitados mas também alterados.  Hierarquia no mundo da 
cura:  médico (ciência)  / cirurgião (técnica: artes mecânicas) / práticos /  
barbeiros / “outra medicina” / charlatães:. 

 
• Cap. 2.  O corpo, a dor, a doença, o remédio e a morte (p. 91  a 138)  

Mosaico, com ênfase descritiva, sobre doenças, remédios, espaços de 
cura, práticas e tabus.  

 

• Cap 3.  Ofícios a serviço da cura I:  os práticos (p. 139 a 188)  
Barbeiros, parteiras, curandeiros, cirurgiões e dentistas:  formação, 
procedimentos e diferenças. 

 
• Cap 4. Ofícios a serviço da cura II (p. 189 a 233)  continua com a gama 

de profissionais e amadores empenhados nas artes de curar:  espaços:  
farmácias (espaços importante de socialização no interior).  Boticários e 
farmacêuticos.   Os almanaques.  Os médicos de academia:  formação 
médica.  Médicos e vida política.  A remuneração do médico 

 

• Conclusão. (p. 233 a 238) modernização “aos pedaços” e “incompleta” no 
Brasil 

 

• Bibliografia  (p. 239 a 251)     
 

 


