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RESUMO
O estudo em questão teve por objetivos, a partir da análise de um empreendimento voltado
para o atendimento de turistas com problemas de saúde, estresse e necessidade de descanso, o
presente estudo teve por objetivos caracterizar as singularidades e especificidades de
estabelecimentos que atuam com esta perspectiva no turismo saúde. Os caminhos
metodológicos realizados foram: utilizando-se uma abordagem qualitativa com o uso de uma
metodologia etnográfica, coletaram-se informações em um Centro de Terapias Naturais
localizado na cidade de Nova Trento estado de Santa Catarina, Brasil, sobre as finalidades
desse centro, sua demanda, o perfil dos profissionais atuantes e o diferencial do seu
equipamento turístico em relação a outros de natureza mais comercial. Para análise dos dados
utilizou-se a apresentação descritiva histórico-contextual e o modelo de cooperação textual de
Umberto Eco (1986) para organização dos discursos sobre o espaço pesquisado. O grupo de
informantes escolhido foi composto de administradores, terapeutas e clientes do referido
centro de restauração e cura. Ao final dos estudos conseguimos observar que: o Centro de
Terapias Naturais é um empreendimento de natureza turística com um roteiro de atividades
característico do turismo saúde e também do turismo religioso; os informantes não externaram
explicitamente tais características e acentuaram em todo o estudo que o diferencial do
empreendimento é o atendimento realizado por pessoas tecnicamente preparadas, com um
tratamento humanizado no qual a utilização de atividades terapêuticas da Medicina Natural
garante a recuperação da saúde de seus clientes. Vale lembrar que o centro analisado lembra
muito os templos terapêuticos gregos e sua proposta de atendimento holístico para pessoas em
trânsito cujas bases eram fortemente influenciadas pela Medicina Hipocrática: o que hoje
denominamos de Medicina Natural ou Alternativa.
Palavras-chave: Turismo Saúde; Turismo Religioso; Cuidado de Si; Templos
Terapêuticos; Medicina Natural.
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ABSTRACT
Starting from the analysis of an enterprise pointed to attendance of tourists with
problems of health, stress and rest need, the present study had as objectives to
characterize the singularities and specificities of establishments that act with this
perspective in the health tourism. The accomplished methodological ways were the
following: using a qualitative approach with an ethnographic methodology, in a Center
of Natural Therapies in Nova Trento City, Santa Catarina State, Brazil, we collected
information about the purposes of this center, its demand, the professionals’ profile and
the differences of its tourist equipment in comparison to others of more commercial
nature. To analyze the data, we used the descriptive historical-contextual presentation
and the model of textual cooperation by Umberto Eco (1986) to organize the speeches
about the researched space. The chosen group of informers included administrators,
therapists and customers of the referred restoration and heal center. At the end of the
studies we observed that: the Center of Natural Therapies is an enterprise of tourist
nature with a characteristic plan of activities of the health tourism and also of the
religious tourism; the informers didn't express those characteristics and they
accentuated in the whole study that the differential of this enterprise is the attendance
accomplished by technically prepared people, with a humanized treatment in which the
use of therapeutic activities of the Natural Medicine guarantees the recovery of its
customers' health. We want to highlight that the analyzed center is very similar to the
old Greek therapeutic temples and their proposal of holistic attendance for people in
traffic whose bases were strongly influenced by the Hippocratic Medicine: which
actually we denominate Natural or Alternative Medicine.
KEYWORDS: HEALTH TOURISM; RELIGIOUS TOURISM; SELF-CARE;
THERAPEUTIC TEMPLES; NATURAL MEDICINE.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações iniciais

São vários os motivos e fatores que promovem o deslocamento das pessoas do seu
local de origem a um destino qualquer: negócios, estudos, problemas de saúde ou problemas
pessoais. Assim como os motivos, também o público que se desloca é diversificado no que diz
respeito a idade, sexo, escolaridade, classe econômica e social, atividade, profissão. Para
alguns pesquisadores do turismo, quando esse deslocamento acontece por motivo de lazer,
entretenimento e saúde, é caracterizado como turismo, que pode ser definido como:

Um fenômeno social, que consiste no deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou
grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou
saúde, saem de seu local de residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma
atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social,
econômica e cultural. (De La Torre, 2001, p.35)

Observando os fatores relacionados com o deslocamento, percebe-se que o turismo,
engloba também os mais variados tipos - ecológico, rural, cultural, de lazer e de saúde -, o que
ocasiona a necessidade de estudos específicos sobre cada segmento existente, a fim de
identificar sua finalidade e seu desenvolvimento. A compreensão dessa diversidade de formas
de se fazer turismo poderá contribuir para a organização e o planejamento de atividades
turísticas voltadas mais especificamente para grupos determinados, de acordo com as
exigências contextuais do mercado turístico atual.
Segundo Rejowski (1998), dentro do tema Turismo há vários aspectos que devem ser
objeto de pesquisa, tais como: as estatísticas turísticas sobre demanda e oferta, as informações
para os investidores, a formação e o treinamento de recursos humanos, a qualidade dos
serviços oferecidos pelas empresas turísticas, entre outros. No que se refere ao que se
denomina de turismo saúde constata-se que não há suficiente acervo bibliográfico em língua
portuguesa, que propiciem a elaboração de estudos mais consistentes e aprofundados sobre
essa especificidade.
Nesse sentido, realizamos um estudo em um empreendimento que, segundo nossa
visão e compreensão, apresenta/organiza-se em forma de uma proposta de turismo saúde.
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Nesse sentido, fomos observar suas singularidades e especificidades, suas práticas e ações.
Essa temática e esse tipo de estudo, segundo nossa compreensão, assume grande relevância,
pois proporcionará um melhor entendimento do assunto do ponto de vista prático e também
histórico-antropológico, enriquecendo o acervo teórico e epistemológico do turismo como
área de conhecimento.
No que diz respeito à formação acadêmica, este estudo está direcionado para os
objetivos do Curso de Mestrado da UNIVALI, entre os quais se destaca o incentivo à pesquisa
e ao aprofundamento de estudos relacionados ao campo do turismo, gerando ampliação e
divulgação do conhecimento científico tanto no Brasil quanto no exterior. Este trabalho,
dentro da linha de pesquisa “Planejamento e gestão: interface – turismo, espaço e sociedade”,
não só irá promover o cumprimento de tais objetivos como também estará produzindo um
material inédito sobre turismo saúde, a partir de uma visão centrada em paradigmas
diferenciados daqueles usualmente trabalhados no turismo.
Por se tratar de um assunto pouco explorado em termos de pesquisa, tendo em vista a
falta de bibliografia específica , esta abordagem poderá se tornar um referencial para futuros
estudos na área de turismo e em áreas afins interessadas pelas temáticas relacionadas com o
assunto pesquisado.
O turismo saúde, segundo Demasi (2001), foi visto com certo pudor e restrições, por
julgar-se esse tipo de turismo como um conjunto de atividades voltadas para pessoas idosas,
possuidoras de alguma debilidade física ou portadoras de enfermidades transmissíveis a outras
pessoas; e além disso, não eram consideradas como uma clientela “fiel” e constante nos
serviços oferecidos, uma vez que a qualquer momento precisavam de cuidados especializados
ou poderiam vir a falecer. Essa impressão se tornou bastante forte, visto que muitos lugares
que recepcionavam e ainda recepcionam essa clientela são tidos como cidade ou região de
doentes, afastando muitas vezes qualquer outro tipo de visitante.
Tais conceitos vêm sofrendo mudanças significativas, a partir de estudiosos e
defensores das práticas alternativas de atendimento à saúde, como Glymour e Douglas (1985),
que consideram a pessoa não apenas um corpo com uma parte física, mas também um ser
espiritual. Para esses autores a mente e as emoções estão ligadas ao espírito, tal como o corpo.
Nesse sentido, práticas e tratamentos holísticos são verdadeiras alternativas no sentido de que
evitam cirurgias e drogas alopáticas como tratamento, utilizando outras formas de tratamento
e cuidados, tais como a meditação, rezas, ervas, vitaminas, minerais e dietas alimentares para
diferentes problemas.
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Em função de todas essas possibilidades, percebe-se uma procura cada vez maior
por tais práticas, por parte de públicos diversificados, tornando-as sinônimo de qualidade de
vida: bem-estar, busca de lazer e diversão no cotidiano. Muitos serviços são oferecidos hoje
por grandes e pequenos empreendimentos, nos quais o freqüentador tem a opção de meditar,
exercitar-se, receber massagem, rezar, caminhar, tomar banhos especiais, entre as inúmeras
formas de relaxamento e/ou recomposição de energias ou de alguma debilidade física ou
mental. Essa realidade reflete-se no aumento do número de cidades equipadas com
instituições destinadas a recepcionar turistas com problemas de saúde, atuando não apenas de
forma corretiva, mas também preventiva, observando o processo saúde/doença de forma mais
integral: física, mental e espiritual.
Entretanto, mesmo com todo esse avanço, pouco se tem escrito no turismo sobre este
tema, não existindo material bibliográfico com resultados de pesquisas sobre o assunto nem
discussões teórico–epistemológicas sobre esse segmento turístico, revelando as origens deste
tipo de atividade no mundo. Essa lacuna precisa ser preenchida, principalmente no que tange
a necessidades, singularidades e especificidades técnicas para a implantação de serviços de
qualidade que sejam eticamente responsáveis, uma vez que esse tipo de serviço envolve não
apenas lazer e entretenimento, mas também atendimentos e procedimentos médicos e de
enfermagem durante um processo mórbido, sendo necessário que os empreendimentos
estejam preparados para tal.
Levando em conta o que foi dito acima, nos questiona-se.
a) Os serviços oferecidos em empreendimentos supostamente voltados para o turismo
saúde possuem singularidades e especificidade diferenciados de outros serviços
oferecidos a turistas?
b) O cuidado de si e a preocupação com o corpo com fins terapêuticos e fins estéticos
é uma preocupação dos gestores desses serviços? Em caso afirmativo, isso
justificaria a implantação de empreendimentos turísticos voltados para tal fim?
c) Os empreendimentos com fins terapêuticos e também turísticos servem-se de
práticas alternativas de atendimento à saúde com pessoal técnico especializado que
garanta a qualidade dos serviços oferecidos?
Esses questionamentos nrtearam a realização deste estudo, que considerou o aumento
do turismo saúde em vários lugares do mundo bem como a falta de material teórico em
língua portuguesa e mesmo em outros idiomas sobre a temática. Ou seja, falta suporte teórico
que ajude os gestores no processo de planejamento e organização desse segmento turístico.
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Particularmente no Brasil, em regiões onde existe o turismo de natureza com águas
termais, em ambientes ecologicamente viáveis para descanso e tratamentos terapêuticos, vem
aumentando, cada vez mais, o número de hotéis, pousadas e até mesmo “clínicas”, que fazem
pacotes e atendimentos com a denominação de turismo saúde. Entre os que implantam esses
estabelecimentos percebe-se uma preocupação em vender a imagem de espaços bem
equipados e de um atendimento com pessoal especializado, com a oferta de tratamentos e
cuidados não convencionais dentro do sistema médico.
Segundo nossa compreensão os principais problemas relacionado com o aumento
desses empreendimentos residem em:
a) desconhecimento das especificidades e necessidades de um atendimento hoteleiro
voltado para a saúde, uma vez que o espaço é destinado a repouso, lazer e até
mesmo ao autoconhecimento e autocuidado, sem contudo, ser um hospital ou
clínica especializada em atendimento e assistência à saúde;
b) serviços com pessoal não especializado ou com cursos e preparação insuficientes
para a proposta de ofertas do empreendimento;
c) desatenção aos cuidados e às exigências mínimas do Ministério da Saúde para a
realização de muitos dos cuidados terapêuticos oferecidos;
d) a maioria dos cursos de graduação em turismo, assim como outros voltados para o
turismo, não possuem pessoal com habilitação ou especialização em turismo
saúde, a fim de prover os cursos com orientação dirigida à organização de
serviços dessa natureza.
Todas essas questões tornam-se fatores de inquietação, principalmente porque se
nota uma tendência em associar turismo saúde com termalismo, fato que reduz
equivocadamente, a questão. Pode-se tomar como exemplo o livro de Silva & Barreira (1994)
e o texto de Demasi (2001), nos quais os autores fazem essa associação.
Levando-se em conta que em muitos hotéis distantes de termas, tratamentos e
terapêuticas denominados alternativos, são oferecidos aos hóspedes como serviços, é
importante conhecer de forma mais aprofundada as bases teóricas que podem servir como
referencial para quem deseja implementar serviços e empreendimentos em turismo e saúde.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Caracterizar as singularidades e especificidades que envolvem o segmento
denominado de Turismo Saúde a partir do estudo de um empreendimento terapêutico/turístico
em Nova Trento-SC.

1.2.2 Objetivos Específicos
a) Verificar e descrever o modelo de serviço do Centro de Terapias Naturais de
Nova Trento - CTN1;
b) identificar no Centro de Terapias Naturais os motivos para implantação dos
serviços oferecidos e qual a base de formação do grupo gerenciador e do corpo
de terapeutas;
c) identificar qual a demanda existente para a oferta dos serviços oferecidos no
Centro de Terapias Naturais.

1

O município e o empreendimento estão descritos no tópico sobre análise e duscussão dos resultados
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1.3 METODOLOGIA
1.3.1 Tipo de pesquisa

O tipo de pesquisa considerado adequado aos objetivos deste trabalho - o que
definiu, portanto, sua escolha – foi o de uma pesquisa qualitativa com o uso do método
etnográfico, caracterizado pelo convívio do pesquisador com a comunidade ou o grupo por ele
escolhido para a efetivação de seu estudo.
Após a escolha do empreendimento2, iniciaram-se as visitas e a convivência in loco.
Utilizou-se o método da observação participante, que torna necessário criar um ambiente com
parâmetros específicos para que haja permissão e aceitação do pesquisador pelos informantes.
As técnicas utilizadas foram as consideradas por Laburthe-Tolra e Warnier (1997)
classificadas em quatro rubricas: as que passam pelo médium da troca verbal; as que
requerem uma instrumentação destinada a obter dados materiais; as que visam recolher
uma documentação quantitativa ou histórica e as que tentam revelar o não-dito ou o que
não se mostra.
Após ter sido feita a escolha dos informantes, foram realizadas, com auxílio de um
gravador, entrevistas com um roteiro já pré-estabelecido3 sobre as questões de interesse.
Nelas, obtiveram-se comentários sobre os acontecimentos da vida cotidiana, sobre as técnicas
dos ciclos e, de maneira geral, sobre o conjunto de práticas individuais e sociais do grupo,
destacando-se o que fosse de interesse para este estudo.
Através de fotografias e filmagens, quando os informantes permitiram, obteve-se
uma parte da documentação chamada de imagística etnográfica.
Foram também coletados documentos de outras ciências, como, por exemplo, a
Filosofia e a Medicina, os quais ajudaram a retratar a origem e a evolução do fenômeno
chamado turismo saúde.

2
3

A descrição do empreendimento está no tópico sobre análise e discussão dos resultados.
Verificar modelo da entrevista no anexo AD1 e AD2.
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1.3.2 Coleta de dados
1) Etnoantropológica com:
•

observação participante em atividades relacionadas com as ações do Centro
de Terapias Naturais;

•

entrevistas com a equipe de terapeutas e funcionários que atuam
diretamente nos tratamentos e cuidados;

•

entrevistas com os clientes que aceitaram participar do estudo.

2) Informações documentais através de livros, periódicos e sites da Internet e
publicidades de empreendimentos voltados para o Turismo Saúde - assim como
foi feito com as entrevistas, elaborou-se um roteiro para classificação por área,
catalogação e fichamento dos documentos utilizados.
1.3.3 Análise e interpretação dos dados
Para a análise e interpretação dos dados foi feita uma análise descritivo/explicativa
de contextualização sócio-histórica dos dados; e uma análise de discurso utilizando o modelo
de cooperação textual de Umberto Eco (1986), que fez um projeto semiótico direcionado para
análise de textos, de discursos e de situações observadas. Neste estudo, o modelo será
utilizado de forma adaptada, observando-se os seguintes caminhos:
a) leitura e observação analítica de fontes documentais e fenômenos passíveis de
observação, utilizando o modelo de cooperação textual de Umberto Eco, já
citado, pontuando os seguintes aspectos: nível da expressão, circunstâncias de
enunciação, códigos e subcódigos para identificação dos textos, estruturas
discursivas, estruturas narrativas, estruturas actanciais, estruturas ideológicas e
previsões inferenciais sobre o fenômeno estudado;
b) observação para comparação entre o que se fala e o que se faz, quanto às ações
implementadas; se a narrativa é profunda (tem embasamento teórico) ou
superficial (do senso comum); se há negação ou afirmação das questões e/ou
pressupostos da pesquisa;
c) observação das afirmativas reais, imaginosas e mentirosas;
d) uso de imagens (verbais e pictóricas), uso de expressões-chave e de um
dicionário de base, técnico ou não, para explicar o fenômeno estudado.
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2 TURISMO E TURISMO SAÚDE

2.1 Turismo e turismo saúde: considerações gerais
A política trabalhista permite aos trabalhadores gozar de um período de descanso
denominado férias, no qual lhes é garantida a remuneração mensal acrescida de benefícios.
Com tais benefícios, aliados ao desenvolvimento dos meios de transportes, que facilitam o
deslocamento das pessoas para diversos destinos e com as mais variadas finalidades, essas
pessoas têm a opção de sair em viagens de férias, em busca de lazer e entretenimento,
somando-se aos que historicamente já haviam tais direitos.
Dentro desse contexto, existem diversos grupos com interesses e necessidades
distintas, forçando, por parte de quem oferece, o surgimento de novas propostas de ambientes
que proporcionem comodidade, conforto e sofisticação, para melhor atender os anseios deste
públicos. Esses anseios e desejos, potencializados pelos avanços da tecnologia, pela
comunicação e pelo mito do descanso merecido, vêm fazendo o crescimento do fenômeno
chamado turismo.
O fenômeno turismo teve, por muito tempo, sua análise pontuada com enfoques
econômicos, sendo considerado, como afirma Rodrigues (1997, p. 38) o “terceiro produto do
mercado internacional, colocando-se após o petróleo e os armamentos”.
Essa concepção economicista ainda é marcante na maioria das análises com relação
ao turismo, sendo perceptível, inclusive, no discurso do ex-Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, na solenidade de abertura, em Brasília, do XXIX Congresso Brasileiro de
Agências de Viagem – ABAV: “Vemos que, hoje, o turismo se tornou uma atividade
econômica fundamental” (ÍNTEGRA/RADIOBRÁS, 2001) - considerações, feitas no
momento em que o mundo se abalava com o ataque terrorista nos EUA, em conseqüência do
qual as perspectivas de viagens e de destinos turísticos passavam por novas visões e
avaliações.
Sabe-se, porém, que o turismo não é uma manifestação apenas de âmbito econômico.
Sua análise deve ter um enfoque abrangente, levando em conta a interação dos setores e dos
fatores que motivam as pessoas a deixar seu local de origem a fim de executar o que se
caracteriza como turismo. E esse deslocamento, essa motivação para ida a lugares diferentes
parece ser uma característica do ser humano, que desde tempos remotos preocupa-se com o
bem-estar físico, com a sua qualidade de vida, considerando necessário deslocar-se para saciar
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seus anseios, ocupando o seu tempo livre com atividades que lhe proporcionem conforto e
recomposição física.
O turismo como atividade social e econômica, vislumbrando, principalmente nas
últimas décadas, uma demanda infinita de possibilidades para atender as expectativas de uso
de tempo livre, vem criando novas formas de turismo, novas tendências e alternativas e novos
destinos, conforme demonstra pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas – FIPE (2001). Com o objetivo de dimensionar o mercado de turismo no Brasil,
essa pesquisa analisou as seguintes variáveis: o perfil do turista, as características das viagens,
os meios de transporte e de hospedagem utilizados, o motivo de viagem, os gastos, os
principais emissores e receptores, o número de turistas e a receita gerada.
Um dos dados que ficou ressaltado, é que 22,9 % das viagens não são motivadas pela
busca de lazer, ou seja, há outros motivos que levam as pessoas a viajar. Revelando-se a
necessidade de diversificar estruturas, que melhor atendam a essas demandas, que merecem
atenção e cuidado. Isso exige dos empreendedores/do mercado uma segmentação para
identificar as ações que precisa realizar para atender a públicos específicos. Sobre
segmentação, Ansarah afirma:

Segmentar o mercado é identificar clientes com comportamentos homogêneos quanto a seus
gostos e preferências. A segmentação possibilita o conhecimento dos principais destinos
geográficos, dos tipos de transportes, da composição geográfica dos turistas e da sua situação
social e estilo de vida, entre outros elementos . (ANSARAH, 1999, p.10 )

A partir de uma segmentação, podemos destacar as necessidades de clientes ou
grupos. No caso de pessoas ou grupos que buscam serviços direcionados para fins de
recomposição física e mental, este é classificado como um grupo voltado para turismo saúde,
que é definido com um:

Tipo de Turismo praticado com o objetivo de melhorar a saúde. Para isso, são procurados
locais de climas com condições de temperatura, insolação e umidade mediana ou estações de
tratamento, como estâncias minerais ou SPAs. – É o conjunto de atividades turísticas que as
pessoas exercem na procura de meios de manutenção ou de aquisição do bom funcionamento
da sanidade de seu físico e de seu psiquismo. Podendo ser transitório ou medicinal, o
primeiro compõe-se de um turismo sem valor terapêutico preventivo ou curativo e o segundo
o turista é acompanhado por um médico e segue um meticuloso cronograma. (SOUZA e

CORREIA, 1998, p.147)
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O uso terapêutico das águas termais e mineromedicinais, recursos provenientes da
natureza, assim como outras alternativas de tratamento para a recuperação, reabilitação, alívio
e prevenção de doenças, está vinculado a um tipo de turismo classificado como turismo saúde,
encontrado em lugares apropriados e preparados para esse fim. Esses locais, por estratégias de
marketing, são denominados, segundo Moreiras (1999, p. 136 ) de “clube de saúde, health
club, centro de saúde e beleza, centro termo-lúdico, centro talaso-sport, parque termal, centro
fitness, hotel-spa, centro vital, centro de saúde natural, resort-spa, health center, centro termo
lúdico”.
Cada segmento desse tipo de turismo é desenvolvido a partir do potencial de uma
região, que pode, ser natural ou artificial. Na região em que a natureza oferece fatores
favoráveis ao restabelecimento físico ou mental, como fontes de águas termais, paisagens
naturais e clima, desenvolve-se um determinado tipo de turismo saúde. Nos lugares que não
dispõem desses recursos, empreendimentos podem ser criados para proporcionar condições
que satisfaçam às necessidades e aos anseios dos turistas ou consumidores que optarem por
um outro segmento.
A preocupação com o assunto é tão grande que já são organizados congressos em
nível mundial a respeito do assunto:

Cuba se prepara novamente como sede do 54º Congresso Mundial da Federação Mundial de
Termalismo e Climatologia (FEMTEC), II Congresso Latino-Americano de Turismo e Saúde
(FLT) e o II Congresso Internacional de Turismo e Saúde, o que inclui uma exposição
associada ao evento. A grande organização de eventos anteriores adiciona-se, ao prestigio e à
experiência alcançados por nosso País nesta modalidade, demonstrando um perfeito cenário
de desenvolvimento (MEDICINA CUBANA, 2001).

Em 2002, no período de 19 a 21 de novembro, o Brasil teve a oportunidade de sediar
o III Congresso Latino-Americano de Turismo Saúde e III Congresso Latino-Americano
de Termalismo. Estiveram presentes a esse evento na cidade de Poços de Caldas-MG,
representantes das principais entidades que discutem o assunto no mundo. Como exemplo,
citam-se:
•

Dr. Abelardo Ramires Márquez – Presidente da Federação Latino-america de
Termalismo (FLT) de Cuba;

•

Dr. José

Antonio Sabatte – Presidente da Rede Federal de Turismo-Saúde e

Termalismo da República Argentina;
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•

Dr. Juan Romero Sanchez – Presidente da Comissão científica Permanten da
Federação Latino-Americana de Termalismo, de Cuba;

•

Jorge Mangorrinha – Mestre em Patrimônio Termal, Urbanismo e Turismo de
Portugal;

•

Dr. Marcos Untura Filho – Diretor científico da Sociedade Brasileira de Termalismo;

•

José Peccinini Petri – Presidente da Sociedade Brasileira de Termalismo.
Nesse encontro foram debatidos e expostos assuntos relacionados a:
•

Aspectos geológicos, geotérmicos e hidrogeológicos;

•

Arquitetura termal;

•

As águas minerais ( naturais e mineromedicinais);

•

Crenoterapia nas patologias dermatológicas;

•

Evolução de aparelhos;

•

Gestão hidrotermal;

•

Mercado Termal;

•

O ensino do termalismo em universidades.

•

O termalismo como alternativa de desenvolvimento sustentável regional;

•

Planejamento de estâncias termais;

•

Termalismo como uma opção de turismo e saúde;

•

Termalismo e Previdência Social.

Encontros como esse os estudos relativos à área procuram acompanhar a evolução do
homem e a crescente expectativa de vida das pessoas. Com isso já é possível observar a oferta
cada vez mais presente nas sociedades, de produtos que possibilitem o retardamento do
processo de envelhecimento, assim como produtos utilizados para prevenir enfermidades,
eliminar o estresse e auxiliar a recuperar as energias. No turismo saúde, a idéia é oferecer
mudanças no estilo de vida, vinculando tais ofertas ao lazer e ao entretenimento, tudo isso
proporcionado por empreendimentos sofisticados e equipados para os mais variados
tratamentos, tais como estética e beleza, massagens, hidroterapia entre outras formas de
cuidados terapêuticos. Essa terminologia também é utilizada pela forma de turismo de saúde
que trata de um fenômeno que as pessoas possuidoras de alguma enfermidade desloca-se do
seu local de origem em busca de cura e não apenas como preventiva ou alívio. (SANCHEZ,
2002).
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A diversificação da clientela e dos sues objetivos demonstra as mudanças nesse
segmento, uma vez que falar de turismo saúde algum tempo atrás significava referir-se apenas
a tratamentos de pessoas portadoras de doenças consideradas estigmatizantes tais como a
pneumonia, a tuberculose e o câncer, que exigiam o isolamento das mesmas para a busca da
recuperação. Na atualidade, com a agitação do dia a dia, as pessoas cansadas ou com sinais
de estresse buscam nessa forma de turismo o lazer associado à perspectiva de melhoria da
qualidade de vida. Com essa percepção de mercado, têm surgido cada vez mais
empreendimentos com essa finalidade (SOUZA; CORREA, 1998).
No Brasil, as empresas que desenvolvem a atividade de turismo saúde vinculam-se à
denominação de SPA, subdivididas em: SPAs tradicionais, alternativos, temporários, quartéis
e DAY SPAs. Esss empreendimentos vêm se fortalecendo, e os

empresários estão

descobrindo um bom e rentável investimento (MORAES, 1986)
A origem do SPA ou do seu equivalente, segundo Oka e Roperto (2000), data do
século XII a. C., com o Templo de Epidauro, no Poloponeso, onde Asclépio, utilizando
técnicas como banhos, jejum, chás, música, teatro e jogos, curava seus pacientes.
Beni (2001) cita que a origem da palavra SPA encontra-se no latim – Salus per
acqua –tendo seu registro histórico em um primeiro balneário belga, no Séc. XVII.
Outra definição de SPA, encontrada no Glossário Turismo Visão e Ação (2000,
p.49), é que são: “Hotéis adaptados para oferecer tratamento intensivo de saúde, de beleza e
lazer. Típico negócio impulsionado pela mudança de hábitos da sociedade e pela vaidade, o
SPA é um nome derivado da cidade belga ´Spa Francorchamps` famosa pelos centros de
saúde”.
Os SPAs tradicionais são aqueles que seguem uma rotina diária, com exercícios e
dieta controlada, variando de acordo com as necessidades do cliente. Os SPAs denominados
de alternativos, sem promessas de perdas de calorias, oferecem terapias voltadas para o
equilíbrio do corpo e da mente por meio de meditação, yoga, aulas de respiração e massagem,
tudo isso conciliado com a reeducação alimentar.
Nos SPAs temporários, as atividades são efetivadas de forma descontínua e
descompromissada, oferecendo-se atividades físicas duas ou três vezes por mês. Já os SPAs
quartéis constituem a forma mais radical: as pessoas são revistadas antes de se hospedar, e as
atividades e normas são inflexíveis.
Atualmente existe um modelo bastante procurado que são os DAY SPAs, que
ofertam momentos de relaxamento que podem durar, como o próprio nome diz, um dia inteiro
ou apenas uma sessão de massagem de vinte minutos. Normalmente localizados em regiões
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urbanas, oferecem, segundo Verano (2001, p.73), “tratamentos antiestresse e dietas para quem
não tem muito tempo”.
Como é possível observar, existem vários tipos de ofertas de atendimento voltado
para o que conhecemos como turismo saúde. A questão é: os mesmos tem condições para
oferecer o que se propõe? Sabemos que o turismo saúde está muito vinculado a lugares ou a
regiões com águas termais, e é oferecido por empreendedores que parecem não se preocupar
com os cuidados exigidos por serviços voltados para o cuidado do ser humano. É possível
citar vários, mas podemos considerar como exemplo o município de Águas Mornas, em Santa
Catarina, que possui, assim como outras regiões do país, vários locais e hotéis onde se
oferecem os benefícios das águas termais, os quais, porém não dispõem de estrutura física e
de profissionais para atender convenientemente os clientes, observando as suas necessidades
e solicitações específicas.

2.2 A busca humana da cura e o turismo saúde
Os primeiros registros da cultura ocidental nos mostram que o cuidado consigo4 e o
medo de morrer ou ficar sem condições de manter-se independente têm sido preocupações
primordiais dos seres humanos. As primeiras reflexões entre filósofos como Sócrates e
Aristóteles, entre outros, orbitavam em torno de discussões sobre a vida humana, sua
fragilidade e o que haveria de comum entre os seres da natureza e, especialmente, entre os
seres vivos. Entre os filósofos gregos, principalmente, havia a crença de que o corpo humano
possuía uma substância única que conferia uma essência vital capaz de mantê-lo vivo, essa
substância foi denominada de arché (PRÉ-SOCRÁTICOS, 1973).
Essas preocupações, esses discursos, embora pareçam bastante comuns nos dias atuais,
demonstram que não pertence à modernidade a idéia de um cuidado especial, que para muitos
parece vaidade, mas que aponta para a necessidade do ser humano de cuidar de seu corpo e
porque não dizer, da sua alma também.
Quando os primeiros seres iniciaram a prática da medicina, as mulheres, em função da
permanência nas aldeias, povoados e feudos, assim como a conexão que tinham com a
agricultura, foram as que assumiram o cuidado e o tratamento das situações mórbidas. Aliás,
4

Utilizamos neste texto os termos cuidados de si, cuidados consigo e autocuidado, tendo como referência
Michael Foucault (1985). É importante lembrar que na Antigüidade alguns textos apontados como sendo de
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embora muito pouco se escreva sobre esses fatos nos livros de filosofia, e Hipócrates seja
colocado como o pai da medicina, alguns estudos apresentam dados históricos sobre o
trabalho farmacológico e o preparo de medicamentos caseiros realizados por mulheres já no
século V antes da era cristã (COLLIÈRE, 1989).
Tomando tais fatos como exemplos, principalmente aqueles registrados nos estudos
clássicos de antropólogos como Margaret Mead e Claude Levi-Strauss (WALDOW, 1998),
entre outros, descobrimos registros de muitas sociedades onde as práticas de cuidados com a
saúde, assim como hábitos e tradições familiares ou de grupos específicos, voltados para a
proteção física, são parte dos hábitos de tratamento e cuidado com o corpo.
Estudos realizados por Leininger (1991) e por outras pesquisadoras atuantes na área da
enfermagem apresentam os comportamentos de cuidar e ser cuidado em várias culturas, desde
épocas remotas. Nesse sentido, observamos como é antiga essa prática de cuidar do “outro”,
assim como de se autocuidar. E embora existam distintas formas ou significados para os
cuidados, em todos eles permanece um ponto em comum: a necessidade de autopreservação,
ou seja, a necessidade de sobreviver às intempéries do cotidiano humano.
Esse cuidado de si parece ser inerente e necessário à vida humana, igualmente como
no turismo é comum se colocar a necessidade humana do deslocamento para outros espaços,
ambientes e culturas. Embora se saiba que existe uma crise civilizacional, havendo descuido,
descaso e abandono de crianças, dos pobres e marginalizados, dos desempregados e
aposentados, da sociabilidade e até mesmo do planeta é uma verdade afirmar que em
determinados segmentos sociais existe uma preocupação por vezes até exagerada com o
próprio corpo, com as emoções e com o que consideram como sendo alma (BOFF, 1999).
Não podemos estranhar, portanto, que nas grandes tradições terapêuticas da
humanidade, desde Asclépio entre os gregos e Esculápio entre os romanos, houvesse a criação
de espaços ou centros de cura voltados para o descanso, a restauração, a reabilitação, a
prevenção e a cura das enfermidades. Dessa tradição vem o pai da medicina clássica moderna,
Hipócrates (460 – 377 AC), que recebia enfermos ou pessoas que queriam restabelecer suas
forças em um centro terapêutico, o qual a exemplo do de Asclépio (que ficava em Epidauro
coração da Grécia), era responsável pela cura corporal e espiritual. A nooterapia, ou terapia
da mente, um dos tratamentos existentes nesses centros, implicava, a partir de cuidados e
tratamentos estabelecidos pelos terapeutas, em redefinir valores e crenças para alcançar a
harmonia e a saúde. Tudo isso era feito através da dança, música, ginástica, poesia, ritos e o
Sócrates já possuem referência ao cuidado de si entre os gregos, assim como Cícero, que ao falar da velhice,
apontava a necessidade do cuidado consigo como forma de se envelhecer bem e com independência.
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sono sagrado. Aliás, foi em um ambiente dessa natureza que o poeta Décio Júnior Juvenal (60
– 130 DC) escreveu o famoso verso: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano (Deve-se
buscar uma mente sã num corpo são) (LELOUP; BOOF, 1997).
Muitos empreendimentos ligados ao turismo saúde, assim como aqueles relacionados
com as práticas desportivas (academias, por exemplo), incorporaram não apenas esse verso do
poeta, como vendem serviços que adotam práticas de cuidados à saúde semelhantes àquelas
utilizadas ainda na Antigüidade. E embora essas práticas não fossem exclusivamente voltadas
para o termalismo, este era um dos serviços mais valorizados, uma vez que, entre os médicos
da era anterior ao cristianismo, as águas quentes eram tidas como purificadoras corporais, ou
melhor dizendo, como capazes de desintoxicar os corpos doentes (REMEN, 1998). Daí a
idéia, entre muitos empreendedores ligados ao turismo, de relacionar termalismo com turismo
saúde.
As pessoas daquele período, assim como as que hoje buscam SPAS, Centros de
Desintoxicação, Hotéis e Pousadas que possuam referências de cuidados terapêuticos aliados
a lazer e entretenimento, repassam a idéia de um cuidado consigo, de uma busca que vai além
da idéia de passear e viajar. É possível presumir que o deslocamento, a mudança de cotidiano,
de espaço físico e ambiente, aliados a uma mudança nas atividades rotineiras e alimentares,
constituam um fator predisponente a que se afirme que uma pessoa, ao fazer tudo isso está
realizando o que convencionamos chamar no turismo de turismo saúde. Talvez algumas
pessoas ou grupos não tenham a mesma concepção ou definição do turismo. Entretanto, a
partir de referências e marcos conceituais que se vão construindo em áreas do conhecimento
como o turismo, é possível realmente usar essa denominação para o que se pratica como
cuidado de si em empreendimentos turísticos que são preparados para tal função.
Vale lembrar que as pessoas que buscam serviços dessa natureza não precisam
necessariamente estar enfermas. Até porque a noção de doença ou de saúde é algo muito
particular - mesmo as disciplinas médicas possuem várias teorias que explicam ou enfocam o
que significa “adoecer” ou está com saúde. Ainda assim, levando-se em conta que a busca por
tais serviços atraem pessoas em situações e momentos diversos, deve-se destacar a
necessidade de preparação técnico-científica, ambiental e espacial dos empreendimentos
voltados para o turismo saúde.
È significativo lembrar também que, embora se tenha desde épocas remotas a
preocupação com a saúde e o cuidado de si como uma tecnologia do eu, segundo a concepção
de Foucault (1985), houve um período, quando a tradição cristã estava se organizando, em
que o conhecimento de si não era importante para o cuidado corporal, mas sim para a renúncia
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ao próprio corpo. Esse período ainda tem seus reflexos nos dias atuais, se observarmos que o
cuidado de si que está em curso difere do cuidado grego, uma vez que as pessoas ainda não se
permitem o autoconhecimento corporal de forma tão radical quanto entre os gregos. Os
cuidados terapêuticos e a busca da cura ainda estão envolvidos em uma aura de medo e
mistério, uma vez que o poder cristão e a caça às bruxas estão bastante presentes, assim como
o poder médico sobre os corpos (GADAMER, 1996).
E, embora entre os antropólogos exista uma corrente ligada à antropologia da saúde,
que ressalta as diversidades de tratamentos e curas, em muitas sociedades a busca da cura com
a utilização de determinadas técnicas terapêuticas é vista com descrédito e até como uma
ameaça à ordem vigente. Nesse sentido, o segmento que denominamos de turismo saúde vem
embarcando numa briga silenciosa com a classe médica, no sentido de oferecer várias
possibilidades de tratamentos e cuidados, envolvendo o que não está convencionalmente
aceito entre os que atuam ligados à prática médica cartesiana. Isso ocorre porque, a exemplo
de muitos centros terapêuticos da Antigüidade, adotaram-se terapêuticas não alopáticas na
maioria dos empreendimentos que se voltam para esse segmento. Alguns empreendimentos
têm o cuidado de garantir a implantação de propostas nas quais os terapeutas possuam cursos
reconhecidos oficialmente no sistema formal de ensino no país; outros nem tanto, podendo
possuir em seus quadros profissionais não devidamente preparados para atendimentos mais
específicos e delicados.
As propostas desses empreendimentos às vezes seguem o modelo de terapêuticas e/ou
alternativas de atendimento à saúde apresentadas como práticas fundamentadas em princípios
não científicos do ponto de vista da medicina ocidental cartesiana. Entretanto, cabe ressaltar
que em muitos países, incluindo o Brasil, os tratamentos e cuidados assistenciais são
realizados por profissionais do sistema de saúde convencional, como médicos, enfermeiras,
fisioterapeutas e psicólogos, principalmente. Quando executadas dessa forma, as terapêuticas
são denominadas de práticas complementares ou alternativas, sendo algumas delas já
reconhecidas formalmente pelos Conselhos Federais de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia
(PAULINO, 2002). O grande problema com relação ao uso dessas terapêuticas no turismo
saúde é que alguns empresários do ramo, por não possuírem uma preparação técnicocientífica sobre tratamentos e cuidados, e por acreditarem que tais terapêuticas não são
prejudiciais à saúde, utilizam mão de obra barata e não qualificada (SINATEN, 2002).
Como existe uma estimativa de movimentação financeira em torno de U$ 15 bilhões
por ano no que se vende hoje dentro dos cuidados corporais ligados ao uso dessas terapêuticas
alternativas ou complementares, planos de saúde, clínicas e também o serviço voltado para o
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turismo vêem nesse movimento uma demanda significativa, com grandes possibilidades de
êxito para aqueles que se envolverem nesse segmento de mercado (VERGAN, 2001).
E, como diria SANTOS (2002), nos caminhos da produção capitalista, em nosso
tempo tão paradoxal, apesar dos avanços científicos estamos regredindo em termos de
cuidados humanizados aos seres humanos. O capital, na maioria das vezes, é colocado acima
do bem comum, e o que parecia superado está retornando com força total, tais como uma alta
vulnerabilidade às doenças antigas que pareciam erradicadas (como a tuberculose) e doenças
novas de proporções pandêmicas, como o HIV/AIDS. O paradoxo, para este pesquisador, é
que, apesar de tudo que o planeta possui e produzimos, nós estamos em um momento em que
o cuidado de si se torna um cuidado para poucos. Consideramos o turismo saúde como
enquadrado nesse perfil, uma vez que o bom empreendimento voltado para essa demanda, que
é onde existe qualificação, ambiente adequado e serviços de qualidade, está totalmente
direcionado a um público de classe média alta e alta, que pode pagar os preços de tais serviços
(SILVA, 1999).

2.3 O cuidado de si e o turismo saúde
Como afirmado no tópico anterior, o cuidado de si que tanto descrevemos aqui, está
relacionado com o conceito utilizado por Foucault (1985). Entendemos, entretanto, que se faz
necessária uma apresentação sobre esse cuidado a partir de outros “olhares” e “falas”. Com
esse procedimento pretende-se também justificar as razões pelas quais se considera pertinente
falar do cuidado humano como parte das premissas e objetivos implícitos e explícitos entre
aqueles que organizam os serviços dentro do turismo saúde.
O cuidado, segundo Boff (1999), é o que se opõe ao descaso e ao descuido. Para esse
autor, o cuidado ou cuidar é mais do que um ato, é uma atitude de ocupação, preocupação,
responsabilidade e envolvimento afetivo consigo ou com outra pessoa. O filósofo que melhor
trabalhou a importância do cuidado humano foi Martin Heidegger (1989): este afirma que, do
ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser
humano, ele é uma situação de fato, um modo de ser essencial. Como exemplo cita o cuidado
ao ser humano desde o nascimento, afirmando que, sem o cuidado de um outro ser humano, as
pessoas se desestruturam e perdem a capacidade e o sentido de viver. Nas palavras de
Heidegger, o cuidado é um fenômeno ontológico existencial básico, ou seja, está
intrinsicamente ligado à essência, a identidade profunda da natureza do ser.
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Para confirmar essa afirmação, Heidegger apresenta uma fábula-mito sobre o
cuidado essencial, que é de origem latina, mas tem por base a história grega. Abaixo se
transcreve o texto da fábula:
“Certo dia ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve
uma idéia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto
contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse
espírito nele. O que júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um
nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu
nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis
também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo
da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram a
Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa:
• Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por
ocasião da morte dessa criatura.Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto,
também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi
quem, por primeiro, moldou a criatura, esta ficará sob seus cuidados enquanto ela viver.
E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido Eu:
esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil”
(Heidegger apud BOFF, 1999, p. 46).
Este é um mito sobre o cuidado, uma fábula engenhosamente construída. Os mitos,
como sabemos, não têm autor, são parte da sabedoria comum que vai sendo construída e
muitas vezes ampliada ao longo das épocas. Porém, é comum que através de alguém, essas
fábulas e mitos se propaguem. O mito do cuidado em particular, foi propagado através dos
escritos de Gaius Julius Hyginus, que recopilou de vários documentos a história cosmológica
do Cuidado (HOLLIS, 1998). E qual é a essência desse mito? O que podemos retirar dele para
os dias atuais como aprendizado? Qual a sua relação com turismo saúde?
Olhando apenas racionalmente, não haveria como fazer uma ligação entre cuidados,
corpo e turismo, se lembrarmos que o paradigma social5 que comanda esta área é
economicista e cartesiano. Entretanto, recordando o que Krippendorf (2000) prega sobre a
possibilidade de se fazer um turismo suave e humano, ao reconsiderar as escalas de
prioridades se deve ter neste novo milênio, é possível construir um outro paradigma para o
turismo. Nesse novo modelo de atuação, o turismo não só deve se preparar para efetivamente
oferecer cuidado humanizado aos seus clientes, como também fazer parte das opções
possíveis de uso orientado do tempo livre para o cuidado de si.
5

O conceito de paradigma que adotamos neste estudo foi adaptado por Capra (1996, p. 25) a partir do conceito
de Kuhn sobre paradigma científico, em que ele afirma que um paradigma social “é uma constelação de
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Avaliando-se a partir desse prisma, vê-se que muitos conceitos serão transformados,
adaptados ou totalmente modificados a curto, médio e longo prazo. O turismo predatório não
será mais aceito no novo paradigma. Turistas e não turistas terão que incluir de forma
integrada, o cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o planeta onde moram e
por onde transitam.
Quando se viaja tem-se que apreender uma série de ensinamentos sobre o tipo de
comportamento que se deve adotar para exercitar a prática de um comportamento sensível e
correto com relação a si, ao espaço utilizado, às pessoas que atendem, às pessoas que
recebem; enfim, deve-se aproveitar das oportunidades que se tem para fazer um encontro
pessoal consigo mesmo (KRIPPENDORF, 2000).
Essa é uma nova visão de realidade que o turismo - e mais especificamente o que se
volta para o segmento saúde -, terá que acompanhar. O cuidado de si, no momento, atual
ainda está sendo trabalhado atendendo a um modismo em que é possível vislumbrar uma luta
entre quem fica com este ou aquele segmento, algo muito parecido com a briga entre o
Cuidado, Júpiter e a Terra. Contudo, nessa briga poucos reclamam responsabilidades. O
impasse vivido hoje mostra que o ser humano é visado por muitos a partir de um olhar
puramente economicista e consumista.
Com isso, o cuidado de si é incentivado (incluindo-se aí o cuidado em espaços
voltados para o turismo saúde), porém sem garantias de qualidade. Em sua tese Silva (1999)
observa e analisa, através do estudo de discursos em revistas voltadas para o cuidado corporal
feminino, a existência de uma nova visão da realidade, porém ainda se trabalha o cuidado de
si observando os padrões de uma sociedade voltada para a estética da perfeição. Isso significa
que não se avalia o cuidado através de uma visão ou olhar no qual a saúde e o bem estar
figurem como prioridade. A estética visual, a modelagem do corpo, incluindo para tal fim
práticas de cuidados corporais prejudiciais à saúde, figuram ainda no universo do cuidado de
si.
Nessa situação, observa-se que muitos empreendimentos, seja na área da saúde
quanto na do turismo, vêm criando espaços que não são preparados adequadamente, não
possuindo um corpo de profissionais devidamente qualificados e, o que é pior, empregam
terapêuticas não convencionais de forma errônea, criando expectativas que não se cumprem.
Este é um modelo em que se configura o velho paradigma. No novo paradigma, os
sistemas deverão ser totalidades integradas, todos sendo responsáveis uns pelos outros e pelo
concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhadas por uma comunidade, que dá forma a uma
visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza”.
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planeta. De um cuidado de si vaidoso, de origem grega, talvez se possa passar a um cuidado
de si, cuja governabilidade - de si e dos demais seres vivos - seja norteada pela idéia de
liberdade, inclusão e sustentabilidade. Um turismo saúde voltado para essa perspectiva
permite um olhar mais holístico e integral dos seres humanos, sem, perder o viés da
sustentação econômica. Portanto, o turismo não deve, (recordando a fábula do cuidado) brigar
pelo cuidado como um alvo econômico viável. Ele deve conquistar esse espaço e essa
demanda oferecendo algo mais valioso em troca: qualidade nos serviços voltados para o
corpo, credibilidade na assistência espiritual e responsabilidade nos cuidados oferecidos.
Para conseguir tal resultado, o fazer turístico deverá permitir um delineamento do
saber turístico, de modo a ter informações não apenas operacionais sobre seu setor produtivo.
Para tanto deverá, futuramente, possuir uma clareza epistemológica sobre o que deseja ser
como uma disciplina que até o momento tem seu conhecimento atrelado às especializações de
outras disciplinas e ao poder econômico. Como bem afirma Moesch (2002), não se trata de
excluir o sistema econômico do saber e do fazer turístico, o que se deseja é que se possa
ultrapassar tal estágio e com isso fazer novas resignificações, oferecendo um saber turístico
com mais responsabilidades e questionamentos sobre o que oferece enquanto produto. O
segmento saúde do turismo deve assumir esse compromisso com muita clareza, uma vez que
assumir o cuidado humano é assumir vidas, algumas fragmentadas procurando
restabelecimento, outras simplesmente apreciando a possibilidade de ser cuidada.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

30
3 SINGULARIDADES E ESPECIFICIDADES DO TURISMO SAÚDE – ANÁLISE E
DISCUSSÃO DO ESTUDO EM NOVA TRENTO/SC.

3.1 A localidade de estudo: Nova Trento-SC
IMAGEM 01: Foto parcial da Cidade de Nova Trento-SC

Fonte: www.novatrento.com
Desde 1500 o litoral de Santa Catarina já era delineado no mapa de Juan de la Cosa,
conhecido em toda a Europa (PIAZZA, 1994).
Sabe-se que o navio L´espoir, comandado pelo bretão Binot Paulmier de Goneville, esteve,
em 1504 no litoral catarinense, na altura da atual baia de São Francisco do Sul, de onde
levou para a França dois naturais da terra, um o velho Namoa, e outro o jovem Icá-Mirim,
que, naquele país Europeu casou com a filha do comandante Binot, depois batizado.
(BOITEUX apud PIAZZA, 1994, p. 23)

Dai por diante constata-se entradas de embarcações das mais diversas nacionalidades
no litoral catarinense. Por volta dos anos de 1525 a 1527 a corte de Lisboa demonstrava o
desejo de explorar o Rio da Prata, bem como o interesse de vigiar o litoral brasileiro contra as
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invasões francesas, e de forma mais breve estabelecer centros populacionais no tão vasto
território. Para isso lançam-se novas expedições às terras brasileiras. ( PIAZZA, 1994)

Dessa forma, também transplantava-se para o Brasil a instituição que vicejava nas conquistas
portuguesas do Oriente : as “capitanias do mar” e, ao mesmo tempo, D. João III aceitava um
projeto que visava à colonização do Brasil, para pôr fim às intrusões de estrangeiros (TRIAS
apud PIAZZA, 1994, p. 26)

Com a Carta Régia de 20 de novembro de 1530, concedeu-se ao comandante Martin
Afonso de Souza o título de “Capitão-Mor da Armada e Governador das terras que achar”,
título devido a ter sido ele o escolhido para comandar a mais nova expedição. Ainda foi
atribuído a Martin Afonso o poder de criar cargos de justiça e governação e o direito de
conceder terras em sesmarias (PIAZZA, 1994).
Em dezembro de 1530, embarcações saem da Ribeira das Naus, em Lisboa, rumo ao
Atlântico, chegando ao Porto dos Patos em setembro de 1931, a caravela comandada por Pero
Lopes de Souza (BOITEUX, 1917).

O reconhecimento do litoral meridional do Brasil vai contribuir para a caracterização da área
que deveria ser dividida em capitanias hereditárias das quais D. João III, de Portugal, por
carta de doação, assinada em Évora, a 1º de setembro de 1534, e confirmada a 21 de janeiro
de 1535, concedida a Pero Lopes de Souza as terras que ele conhecia. (PIAZZA, 1994, p
17).

Na mesma época (1535), a expedição de D. Pedro de Mendonça sai da Espanha para
fundar Buenos Aires. E com dificuldades D. Pedro de Mendonça envia seu sobrinho, Gonzalo
de Mendonça, à ilha de Santa Catarina para buscar alimentos; além de cumprir essa tarefa,
leva consigo à força todos os espanhóis que ali estavam. (ibidem, 1994).

Foi mandada da Espanha uma expedição, em 1538, a mando de Alonso Cabrera, com três
navios e um destes arribou à ilha de Santa Catarina, com duzentos homens e dois frades
franciscanos – Bernardo de Armenta e Alonso Lebrón – que aqui se deixaram ficar.. (VAT,
1952, p.352)..

Esses frades franciscanos desenvolveram a evangelização dos carijós. Porém,
Bernardo de Armenta propôs ao Rei da Espanha, Carlos V, o envio de lavradores, gado,
sementes e ferramentas para o desenvolvimento da agricultura em terras catarinenses.
(PIAZZA, 1977)
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Álvaro Nuñez Cabeza de Vaca em março de 1541, chegou à ilha de Santa Catarina
com destino, via terrestre, à Assunção, no Paraguai, e levou consigo os frades franciscanos.
Os mesmos retornaram à ilha em 1544, e Bernardo de Armenta escreve diretamente ao Rei da
Espanha sobre a colonização dessa parte do Brasil. (Ibidem, 1977). Segundo Piazza (1994,
p.28) espanhóis e portugueses “A partir de então, não mais deixam de ficar no litoral
catarinense, e, assim, desterrados e náufragos constituiram-se nos patriarcas destas terras”.
Para Furtado (2000), a verdadeira colonização do Brasil mediante a imigração
sistemática teve seu início em 1532, com a chegada da famosa expedição de Martin Affonso
de Souza.
A partir de 1532, numerosos portugueses foram paulatinamente se estabelecendo ao
longo do litoral brasileiro desde a foz do Amazonas até o estuário do Rio da Prata. A
emigração de casais açorianos para o Brasil começou no século XVII, quando 50 famílias
constituídas por 219 pessoas embarcaram, no dia 29 de março de 1677, no barco Jesus, Maria
e José em Horta, Ilha de Faial, com destino ao Grão Pará, atual Estado do Pará. Em meados
do Século XVII começou a se realizar, por determinação das autoridades de Lisboa, uma bem
sucedida experiência de colonização do tipo moderno mediante a fixação de famílias ao solo
brasileiro. Essa imigração em massa visava defender e povoar os atuais estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, pois a Coroa estava convencida de que a melhor maneira de
garantir a posse da terra era povoá-la. Assim, imigraram para o Brasil, a partir de 1732,
milhares de colonos ilhéus oriundos do arquipélago dos Açores. (FURTADO, 2000).
Em 31 de agosto de 1746, o rei Dom João V de Portugal comunicou aos habitantes
das ilhas dos Açores que a Coroa oferecia uma série de vantagens aos casais ilhéus que
decidissem emigrar para o litoral do sul do Brasil. Sua Majestade definiu que o primeiro
estabelecimento de casais açorianos seria feito na Ilha de Santa Catarina e nas suas
vizinhanças. Em menos de um ano, 7.817 pessoas declararam o desejo de se transferirem para
o outro lado do Atlântico. Uma Provisão Régia de 9 de agosto de 1747 determinou ao
brigadeiro José da Silva Paes, então governador da capitania da Ilha de Santa Catarina, que
tomasse cuidado em tratar os novos colonos :

O dito brigadeiro porá todo o cuidado em que estes novos colonos sejam bem tratados e
agasalhados e, assim que lhe chegar esta ordem, procurará escolher assim na mesma Ilha,
como nas terras adjacentes, desde o Rio de São Francisco do Sul até o Serro de São Miguel,
nos altos da Serra do Mar, e no sertão correspondente a este distrito, com atenção porém que
se não dê a justa razão de queixa aos espanhóis confinantes. (PRADO, 1999,p.239)
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Em 1747, Feliciano Velho Oldenbourg, o fundador da companhia de comércio
denominada Companhia da Ásia Portuguesa, fechou um contrato com o governo português
para transportar para o atual estado de Santa Catarina as cerca de 4.000 famílias açorianas
que atenderam ao edital de D. João V. A maioria delas emigrou porque a miséria grassava no
Arquipélago, resultado do fraco desenvolvimento das ilhas na produção do trigo e do pastel,
uma planta tintureira, outrora as suas maiores riquezas. A isso acresceu-se o excesso
demográfico, que atingia níveis intoleráveis nas ilhas maiores. Santa Catarina recebeu 4.612
pessoas em 1748, 1.666 em 1749, 860 em 1750 e 679 em 1753. Somente nesses cinco anos os
casais açorianos que ali se estabeleceram duplicaram a escassa população da então capitania
de Santa Catarina. Dos imigrantes aportados, trinta por cento fixou-se nas freguesias de
Nossa Senhora do Rosário, na Enseada de Brito e de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa.
Esse forte contingente ilhéu saiu de 72 freguesias dos Açores, distribuídas pelas ilhas
Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico, São Miguel, Santa Maria e Faial. Depois disso a
emigração das ilhas ocorreu com homens solteiros, mulheres solteiras e famílias. O que, para
Furtado (2000), deve atribuir a esse povo a responsabilidade do povoamento das regiões
litorâneas do sul do Brasil em especial nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Para Piazza (1982, p. 25), porém, devemos entender como colonização:

os programas e projetos de subdivisão de grandes propriedades por meio de organização
públicas e privadas, visando à colocação de famílias de agricultores nos lotes assim criados,
e o desenvolvimento de atividades de auxílio, assistência e supervisão, a fim de estabelecer
nestas áreas comunidades de pequenos proprietários rurais

Nesse sentido, a primeira experiência de colonização em Santa Catarina, entre outras
efetuadas no Brasil, foi a Colônia São Pedro de Alcântara em 1829, de acordo com Grosselli
(1987).
O autor afirma que somente a partir de 1850 surgiram as colônias que contribuíram
para transformar a província:

Em 1875, data de entrada dos colonos trentinos, vênetos e lombardos, existiam em Santa
Catarina cinco colônias ativas, ou seja, ainda sujeitas ao regime da lei de 1867 e que
recebiam mais ou menos regularmente novos colonos. Estas eram : Colônia Blumenau,
Colônia D. Francisca, Colônia Itajahy-Príncipe D. Pedro, Colônia Militar Santa Tereza e a
Colônia Nacional Angelina. (Ibidem, 1987, p 276).
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A Colônia Itajahi-Príncipe Dom Pedro surgiu a partir do Aviso Imperial de 18 de
novembro de 1859. Por vontade de seu primeiro diretor e algumas personalidades no nome da
mesma deveria ser Brusque, em honra do Presidente da Província da época, Francisco Carlos
de Araújo Brusque. Não havendo o consentimento do presidente e mesmo sendo denominada
de Itajahi-Príncipe D. Pedro, muitos a chamavam de Colônia de Brusque e depois cidade.
(CABRAL apud GROSSELLI, 1987).
Em 1869, a Colônia Itajaí anexou-se à colônia Príncipe D. Pedro, sendo denominada
a partir dessa data `Colônia Itajaí-Principe Dom Pedro´. A colônia Príncipe Dom Pedro tinha
sido criada com o Decreto de 16 de janeiro de 1866 e instalada em fevereiro de 1867 com a
introdução de colonos irlandeses que, não eram agricultores, mas militares em sua maioria.
(GROSSELLI, 1987)
A partir de 1875, a Colônia Brusque passou a receber também imigrantes italianos
provenientes sobretudo das regiões do Trentino e Vêneto do norte da Itália. Foi a colônia que
recebeu o maior percentual de imigrantes trentinos.
Entre as famílias que chegaram a Nova Trento destaca-se a de Napoleone Visintainer
registrada no “lote de nº 23 de origem de Vigolo Vattaro” (Ibidem, 1987, p.518). O destaque
deve-se ao fato de Napoleone ser o pai de Amábile Lúcia Visintainer, que se tornaria Santa
Paulina.
Especificamente sobre Nova Trento, Grosselli (1987, p 485) cita que:
o distrito colonial denominado primeiramente Tijucas, depois Alferes, e finalmente Nova
Trento, não estava situado na grande bacia dos dois rios Itajaí (Mirim e Açu). Distava da
sede de Brusque pouco mais de trinta quilômetros e na bacia do rio Tijucas que desemboca
no mar nas proximidades do homônimo centro urbano. A distância do distrito de Nova
Trento do mar, no ponto mais próximo era cerca de trinta quilômetros. O rio Braço, em cujas
margens se desenvolveu o centro urbano de Nova Trento.

Aproximidade com os rios e com Brusque uma das razões favoráveis a um rápido
desenvolvimento econômico do distrito colonial. Em 1884 foi criado o Distrito Policial de
Nova Trento, e quatro anos depois o distrito contava com: 10 serrarias, 30 estabelecimentos
de farinha, 24 de açúcar, 24 alambiques, 16 moinhos, 2 estabelecimentos para processamento
de arroz, 9 para telhas e tijolos, 1 de louça de terracota, 1 de cadeira de palha, 3 pequenos
fornos para seda, 1 fábrica de cerveja, 1 de carroças, 5 ferrarias, 2 estabelecimentos para
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construção de pipas, 2 alfaiatarias, dez marcenarias, 2 fábricas de móveis, 3 sapatarias, 1
farmácia e 2 padarias. (BOITEUX, 1928).
Em 08 de agosto de 1892, através da Lei Provincial nº 36, promulgada pelo
presidente da província Tenente Joaquim Machado, Nova Trento tornou-se município. Com o
enfraquecimento das terras em decorrência da superpopulação a partir de 1900, grandes
núcleos populacionais começaram a mudar para Brusque, Blumenau, Jaraguá e também para
o estado do Rio Grande do Sul, e posteriormente para o Paraná, reduzindo o progresso que
antes apresentava. Em 1916 o município contava com 7.500 habitantes, em 1920 com 6.453.
Nesse período Brusque iniciara o desenvolvimento têxtil com progressiva velocidade e viria a
ser a cidade-base de desenvolvimento da região. Nova Trento, que por décadas disputara com
Brusque o papel de capital da ex-colônia Itajaí-Principe Dom Pedro, preparava-se para
transformar-se rapidamente em interior da própria Brusque. (GROSELLI, 1987).
Nova Trento, de 1970 a 1980, apresenta um decréscimo da população em 820
habitantes, decorrente do êxodo rural. A partir daí o município teve, de 1980 a 1991, mais um
pequeno decréscimo de 97 habitantes, e até 2000 um aumento de 247 habitantes, totalizando
9.852 habitantes (IBGE, 2001).
Segundo informações contidas no Plano Diretor do Município (2000), a população
total de Nova Trento, 62,12% residem na área urbana, e 37,88% na área rural. A partir da
década de 80 do século XX houve uma inversão entre as populações urbana e rural. O setor
secundário, responsável pela transformação das matérias primas disponíveis na natureza e dos
produtos agropecuários, representa oportunidades de investimentos e de geração de empregos.
Assim sendo, a industrialização é uma das alternativas viáveis ao desenvolvimento econômico
e social de um município.
No documento citado (Plano Diretor do Município – 2000) alguns dados demonstram
que o município de Nova Trento apresenta um bom nível de diversificação de seus produtos
industriais. Entre as principais atividades encontram-se: beneficiamento de madeiras,
fabricação de móveis, artigos de vestuário, calçados, vinhos, fogos de artifício. Segundo
dados da própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Comércio, o setor secundário é
composto por aproximadamente 86 indústrias. O setor terciário de qualquer região ou cidade é
caracterizado por ser o mais dinâmico da atividade econômica. Movimenta grande parte da
riqueza, gera um relacionamento entre os demais setores e visa satisfazer as necessidades da
sociedade em geral. Nessa área Nova Trento possui um comércio diversificado, de boa
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qualidade com grande variedade de produtos, bom número de restaurantes, além da
comercialização de produtos coloniais.
Além desses serviços, visto os acontecimentos relacionados com a santificação de
Madre Paulina, Nova Trento passou a ter uma atividade representativa na economia que é o
Turismo. A Secretaria Municipal de Turismo desenvolveu um calendário de eventos a partir
do ano de 2000, com festas religiosas e culturais. Esses eventos estão sendo organizados a
cada ano a fim de atrair um maior número de visitantes para a cidade. Entre as festas turísticas
destaca-se a Encanto Trentino – Festa do vinho e das tradições Trentino-italianas. Entretanto,
o destaque especial está no turismo religioso, sendo a cidade conhecida com o título de
“Segunda estância turístico-religiosa do Brasil”.
O turismo ecológico ainda não é muito desenvolvido na cidade, mas apresenta um
potencial muito grande, juntamente com o turismo rural, que já está sendo implantado em
algumas áreas. Com o incremento dessas atividades, e o interesse pelos costumes da região,
pretende-se manter os turistas mais tempo na cidade, pois devido à falta de infra-estrutura e
insuficiência de bons estabelecimentos de hospedagem, eles logo seguem viagem para
Brusque, Blumenau e as diversas praias próximas.

IMAGEM 02: Mapa parcial do Estado de Santa Catarina

Fonte: www.novatrento.com
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3.2 O grupo empreendedor do Centro de Terapias Naturais : Congregação das
Irmãzinhas da Imaculada Conceição.
Amábile, filha de Napoleone Visitainer e Anna Pianezzer, nascida aos 16 de
dezembro de 1865, em Vígolo Vattaro, Itália, emigrou para o Brasil com seus pais e mais
quatro irmãos em 1875. A vila colonial onde se instalaram também foi denominada de Vígolo
em homenagem à vila que aqueles imigrantes haviam deixado no norte da Itália (CADORIM,
1989).
Para Cadorim (1989) e Feller (2001), a vida de Amábile, futura religiosa e fundadora
da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, sempre foi de muita luta e trabalhos
diários na atafona (moinho movido a água para moer milho e bater arroz). As raízes religiosas
de seus familiares foram transplantadas da Europa e caracterizavam-se pela vivência dos
sacramentos, devoções pessoais, familiares e comunitárias.
Na comunidade onde morava, a visita dos padres sempre era coroada com uma
missa, na qual após o exame de consciência e confissão, os fiéis comungavam devotamente.
As crianças, por sua vez, eram instruídas na fé e aguardavam com ansiedade o dia da Primeira
Comunhão; Amábile fez a sua com dez anos de idade.
Na história de vida da futura Santa Paulina, consta que recebeu uma graça divina, aos
dez anos, e teria aprendido a ler as orações necessárias para a aprovação ao referido
sacramento, sendo ela, até então, analfabeta. Segundo os autores já citados, é a partir daí que
se percebe a afinidade de Amábile com as coisas divinas. Feller (2001) relata que o cotidiano
de Amábile era perpassado pelas práticas evangélicas, e, com a perda da mãe em 1887,
falecida por complicações no parto, assumiu todos os encargos domésticos e cuidados com o
pai e irmãos. Além dessas tarefas assumiu, em 1880, junto com sua amiga Virgínia Nicolodi,
o catecismo das crianças, a limpeza da Igreja de São Jorge e a assistência aos enfermos. O
fato considerado decisivo para seu envolvimento total com a religião aconteceu entre 188889, quando sonhou com Nossa Senhora por três noites consecutivas. Nos sonhos ela via uma
senhora vestida de branco, com uma faixa azul na cintura, que lhe dirigia um pedido:
“Trabalhará pela salvação de minhas filhas”.
Como tinha muitas limitações, hesitou em aceitar a missão, mesmo assim garantira a
Nossa Senhora esforçar-se ao máximo. Segundo relatos dela própria, Nossa Senhora prometeu
enviar uma pessoa que auxiliaria na obra. Feller (2001) conta que essa pessoa seria o Padre.
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Marcello Rocchi, que assumiu os trabalhos em Vígolo no ano de 1889, ano em que o Padre.
Servanzi foi transferido para Goiás.
Esse novo sacerdote motivou a comunidade a construir uma gruta em honra a Nossa
Senhora de Lourdes. Para a compra da estátua, Amábile e Virgínia incentivaram as filhas dos
colonos a plantar uma roça de mandioca com o intuito de angariar fundos. A gruta foi
inaugurada em 11 de fevereiro de 1889 e permanece no mesmo local até o momento.
Os relatos a seguir, narrados em Feller (2001), mostram como foi a vida da Santa
Paulina, já entregue à vida religiosa. Amábile e sua amiga Virgínia pensaram em construir
uma pequena casa ao lado da Capela São Jorge onde pudessem habitar como religiosas,
atender os doentes e continuar nos trabalhos de catequese, pois não havia nenhuma
congregação a que pudessem se juntar.
Empecilhos surgiriam. Pois como duas moças abandonariam seus lares para irem
morar sozinhas? Como levar adiante essa idéia se a sociedade da época impunha que o
homem era o senhor das tomadas de decisões e iniciativas? Além do preconceito da sociedade
diante das mesmas havia ainda a dificuldade de conseguir recursos para a construção.
O início da Ordem se deu em julho de 1890, a partir do atendimento a uma senhora
que habitava no bairro e sofria de câncer cuja necessidade de cuidados era ampliada à medida
que a doença evoluía. A família não podendo tomar conta da paciente, apontara Amábile e
Virgínia como as pessoas ideais para cuidar do caso. O Pe. Rocchi, conhecendo a vocação das
duas, apoiou a idéia e conseguiu com o Sr. Benjamino Galloti, de Tijucas, a construção de um
casebre de 6x4m, onde foi recolhida a mulher doente com as duas mulheres. Logo o local
ficou sendo conhecido como “Hospitalzinho São Virgílio”, e as duas como “enfermeiras”.
Nos anos seguintes houve o aumento do número de necessitados e, com isso,
aumentaram as dificuldades para o sustento do grupo, porém não o suficiente para que elas
desanimassem. Em setembro de 1891, Teresa Maule, natural de Caliano, Tirol italiano, vinha
compor o quadro da nova congregação, sendo que em 1893, com a visita do superior dos
jesuítas à cidade, ficou garantido que as irmãs iriam transferir-se para a sede da cidade, onde
poderiam atender melhor as pessoas. Em fevereiro de 1894, as três mudaram-se para o centro
de Nova Trento, contando com o auxílio dos Srs. Giovanni Valle e Francesco Sgrot, ambos
encarregados de adquirir um terreno e construir a nova casa.
No ano seguinte (1895) o Pe. Rocchi era transferido para Itú, São Paulo, sendo
substituído pelo Pe. Luigi Maria Rossi, a quem se confiou a direção espiritual das três
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mulheres. No mês de agosto, quando o bispo D. José de Carmargo Barros visitou Nova
Trento, as três vocacionadas aproveitaram a ocasião para apresentar a obra e solicitar a
aprovação celestial para a opção que escolheram. A resposta foi positiva.
Doravante as moças são irmãs, com a vida religiosa regida por um regra própria. O Pe.
Rossi ficou encarregado da preparação espiritual para a profissão dos votos de pobreza,
castidade e obediência; também ficou nomeado superior da nova congregação. A cerimônia
aconteceu no dia 07 de dezembro de 1895, no “hospitalzinho São Virgílio” em Nova Trento.
As irmãs adotaram como hábito uma túnica preta e um cinto azul celeste. O nome escolhido
para a nova congregação foi: Filhas da Imaculada Conceição. Em sinal do rompimento com
o mundo e a adesão ao novo estilo de vida que abraçaram, conforme o direito canônico,
adotaram nomes: Amábile, Ir. Paulina do Coração Agonizante de Jesus; Virgínia, Ir. Matilde
da Imaculada Conceição; e Teresa, Ir. Inês de São José. (CADORIN, 1992, p56)

A partir daí, estava oficialmente criada a congregação que se propunha a auxiliar os
necessitados. Em dezembro, Madre Paulina, foi nomeada Diretora Geral das Filhas de Maria
e, no ano seguinte, deu início ao “Noviciado da Purificação”, no novo centro de formação de
novas irmãs.
A congregação estava distribuída em duas comunidades: uma no Centro de Nova
Trento, chamada Casa de São José e outra no Vígolo, Casa de Nossa Senhora de Lourdes. As
irmãs, em número de vinte, atendiam os enfermos, lecionavam, visitavam, doentes a domicílio
preparavam crianças e adultos para os sacramentos. A manutenção das casas continuavam
sendo feita através da agricultura, doações e dos lucros obtidos na fábrica de beneficiamento
de seda, a “filanda” (CADORIM, 1989).
No mês de julho de 1903, a convite de Pe. Rossi, Madre Paulina, duas irmãs e uma
postulante chegavam à Bragança Paulista dispostas a iniciar o trabalho que lhes era proposto:
atender a ex-escravos negros e seus filhos, discriminados e privados de qualquer tipo de
ajuda.
Em 1909, São Paulo contava com quatro casas de atendimento aos necessitados,
todas sustentadas por doações de pessoas que concordavam com o tipo de trabalho promovido
pelas irmãs. Dona Anna Brotero de Barros, uma dessas pessoas, simpatizantes com o trabalho
das irmãs, mantinha-se presente e de forma constante nas obras, chegando a influenciar no
governo da instituição. Com o tempo criou-se um tipo de governo paralelo ao de Madre
Paulina, propiciando um clima tenso entre as irmãs e a benfeitora, promovendo com isso o
afastamento de Dona Anna. Esse fato foi interpretado por Pe. Rossi e pelo Bispo D. Duarte
como ingratidão de Me. Paulina. (FELLER, 2001).
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Nesse mesmo ano, Me Paulina foi afastada do cargo de superiora, elegendo Ir.
Vicência como sucessora. Me Paulina foi designada para a Santa Casa de Bragança Paulista,
onde ficaria até 1918, sendo então transferida para a Casa Mãe, no bairro do Ipiranga, cuja
presença era referência para qualquer decisão. Em março de 1938, após já ter tido o dedo
médio da mão amputado, em função de diabetes, teve que amputar o braço devido ao avanço
da gangrena. Com isto entregou-se a ocupação de pequenas tarefas, do tipo: confecção de
flores, correntinhas para rosários, oração e contemplação. Seu estado de saúde agravou-se
quando foi acometida de crises de diabetes, nos anos de 1941 e 42. Aos poucos perdeu a visão
e em 09 julho de 1942 veio a falecer, sendo sepultada em São Paulo..
O seu exemplo de vida, sua fé e dedicação levaram vários fiéis a terem uma
verdadeira veneração para com ela. Em 1988, o Papa João Paulo II outorgou a Madre Paulina
o título de Venerável, abrindo as portas para o futuro processo de beatificação e canonização.
Os trabalhos pela canonização de Madre Paulina iniciaram-se propriamente em 1965, vinte e
três anos após sua morte. O primeiro milagre que lhe foi atribuído aconteceu em 1966, com a
cura de uma mulher com hemorragia pós-parto, milagre este reconhecido oficialmente apenas
em 1989. O segundo milagre aconteceu em 1992, quando uma menina, chamada Iza Bruna,
com um tumor cerebral, já desenganada pelos médicos, foi curada. Assim, em 18 de outubro
de 1991, foi proclamada sua beatificação pelo Papa João Paulo II, em cerimônia realizada em
Florianópolis, Santa Catarina.
Apesar de ter nascido na Itália, Madre Paulina passou 68 dos 76 anos de sua vida
ajudando aos necessitados no Brasil. E, por essa sua dedicação, a primeira santa brasileira foi
canonizada pelo Papa João Paulo II, em cerimônia pública realizada em Roma no dia 19 de
maio de 2002. A canonização de Santa Paulina com certeza ampliou mais ainda as
perspectivas de visitas religiosas a Nova Trento e a Bragança Paulista, cidades onde ela viveu
e trabalhou.

41
3.3 Centro de Terapias Naturais

IMAGEM 03: Foto da entrada principal do Centro de Terapias

Fotógrafo: Lélio Galdino Rosa

IMAGEM 04:Fachada do Prédio Principal do Centro de Terapias.

Fotógrafo: Lélio Galdino Rosa
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3.3.1 História e origem do Centro de Terapias Naturais 6
No início do ano de 1998, um grupo de quatro Freiras/Irmãs capacitadas e habilitadas
para exercer atividades de Naturopatia, Iridologia, Massoterapia e Terapias Florais decidiu
partir para uma nova alternativa de atividades no campo da saúde. Essas Freiras/Irmãs
trabalhavam no Hospital de Nova Trento e muitas das terapêuticas realizadas por elas já eram
parte do trabalho assistencial que exerciam nessa instituição.
Em 23 de abril de 1998 a equipe de coordenação da Província Nossa Senhora de
Lourdes esteve no hospital e realizou uma reunião para discutir o assunto, definindo assim a
criação do Centro de Terapias Naturais a ser instalado inicialmente em um prédio disponível
na ala de Pediatria.
A Superiora Provincial e a Ecônoma Geral da área da saúde da Congregação
Irmãzinhas Imaculadas da Conceição aprovaram a planta do projeto de construção de um
espaço físico para o Centro de Terapias somente em 18 de setembro de 1998.
Hoje, o espaço ocupado pelo empreendimento ocupa parte do prédio hospitalar, no
qual se localiza a recepção, a secretaria e o refeitório. “O espaço faz ligação direta ao andar
térreo, ocupando-se os quartos e dependências para hospedar clientes, a saber: a Ala da
Pediatria, que permanecia sem ocupação, desde sua inauguração”. (FELLER, 2001, p. 60)
Foram aproveitados espaços livres externos para a construção e instalação de espaços
individuais para cada tipo de terapia a ser introduzida, bem como áreas de serviço e
corredores de acesso a todos esses ambientes. A estrutura do Centro de Terapias conta
também com uma piscina semi-olímpica térmica, que necessitou de parte do terreno que faz
limites com o hospital e que pertencia à Paróquia.
Na ala do térreo estão localizados sete quartos equipados, com a possibilidade de
acolher 16 pessoas. Possui também duas salas para sessões de massoterapia, uma copa, a sala
de som e a rouparia.
Possui ainda duas banheiras de hidromassagem, uma sala para escalda-pés para 8
pessoas ao mesmo tempo, um solário, uma sala de vaporização e uma sauna.
Um jardim extremamente belo completa o conjunto do espaço, no pátio externo onde
se encontra o Canal Aquático, que também é oferecido como alternativa de terapia.
A inauguração do Centro de Terapias aconteceu em 08 de dezembro de 1999, com o
primeiro grupo de clientes, formado por cinco pessoas.

6

Este tópico está baseado em leituras de Feller (2001) e nas entrevistas realizadas com a coordenadora do Centro de
Terapias Naturais.
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O principal objetivo7 do Centro de Terapias Naturais é oferecer várias alternativas
para resgatar e manter a saúde holisticamente, através de recursos naturais. O Centro de
Terapias Naturais propõe especificamente:
recuperar a saúde de forma saudável e natural, proporcionando uma melhor
qualidade de vida;
educar para a vida e para a saúde
valorizar e incentivar a sabedoria popular e as alternativas de saúde;
conscientizar as pessoas para que sejam agentes de transformação.
IMAGEM 05: Local para reflexão e partilha

Fotógrafo: Lélio Galdino Rosa

IMAGEM 06: Banheira de Hidromassagem

Fonte: Lélio Galdino
7

Objetivos especificicados no folder anexo pagina 110
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IMAGEM 07: Corredor de acesso aos quartos

Fotógrafo: Lélio Galdino Rosa

IMAGEM 08: Caminho aquático

Fotógrafo: Lélio Galdino Rosa
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As terapias adotadas no Centro de Terapias Naturais são adequadas à formação do
grupo de terapeutas responsáveis. As questões legais que envolvem o uso dessas terapias e as
necessidades sentidas a partir de expectativas de clientes que já buscavam auxílio no Hospital
da Congregação também foram atendidas. A seguir fazemos uma breve descrição das terapias
oferecidas e seu uso mais comum na prevenção às doenças, assim como para cuidados antistress, relaxamento e autoconhecimento corporal.
1 - HIDROTERAPIA
Um recurso utilizado com fins fisioterápicos, a hidroterapia vem contribuir para a
reabilitação física e psicossocial do paciente com problemas neurológicos, ortopédicos,
reumatológicos, neuromusculares e pneumopatias. Através de técnicas com exercícios
específicos aplicados dentro da água, contando com as respostas fisiológicas e ação dos
princípios físicos que o meio líquido proporciona, pode ser realizada de forma individual e
exclusivamente por um fisioterapeuta ou por profissionais técnicos habilitados em escolas
reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Conforme o SINATEN - Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas (2000) na
Hidroterapia -, a água é o instrumento principal, entretanto, a hidroterapia se
utilizaprincipalmente dos efeitos termoreguladores e, por isso, ela no fundo é uma
termoterapia. Das centenas de aplicações hidroterápicas, a grande maioria utiliza a água fria
(14 a 18ºC) por períodos curtíssimos (15 a 60s). A água fria provoca fenômenos locais e
distantes: no local atingido pela baixa temperatura ocorrem vasoconstrição da pele e
vasodilatação muscular;. à distância, por ativação do sistema nervoso autônomo, aumenta a
circulação nos órgãos e diminui a freqüência cardíaca. Entretanto, o organismo reage, e assim,
após o estímulo frio, ocorre vasodilatação reativa, aquecimento da pele, e a freqüência
cardíaca mantém-se baixa durante longo período. Tudo isso representa uma saudável reação
do corpo para obter o equilíbrio das funções orgânicas. Os métodos hidroterápicos, propõemse alcançar sempre essa fase de vasodilatação reativa de forma natural, estimulando as
energias do corpo e assim obtendo os efeitos benéficos. A fase reativa pode ser atingida e
apressada com roupas, meias e cobertores.
A aplicação sistemática de estímulos leva o organismo a uma adaptação fisiológica.
O estímulo pela água fria melhora a circulação sangüínea da pele, das mãos e dos pés, e
aumenta o rendimento cardíaco, efeitos similares aos obtidos através de exercícios físicos. O
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paciente sente as mãos e pés mais quentes, freqüência cardíaca menor e maior capacidade
perante esforço físico prolongado. Enfim, a hidroterapia previne e combate os efeitos do
estresse, melhora o condicionamento físico e desenvolve resistência às doenças.
As aplicações hidroterápicas podem ocorrer na forma de fricções, banhos,
compressas, duchas, enfaixamentos e saunas. Quanto às temperaturas, as aplicações podem
ser frias, mornas, quentes e alternadas. A hidroterapia consegue atingir as causas físicas de
muitas doenças que poderão ser tratadas ou aliviadas com o uso da água.
Como se vê a hidroterapia não deve ser praticada apenas como um modismo, mas
sim como um serviço de reabilitação e estética do ser humano, para mantê-lo capacitado em
todas suas funções psicofisiológicas, Campion (2000).

2 - HIDROMASSAGEM COM FITOTERÁPICOS;
A hidromassagem, aplicada por intermédio de uma banheira com jatos de água, neste
caso com fitoterápicos, pode proporcionar, além de momentos de relaxamento, uma atuação
ativa em problemas como estresse e insônia, desde que a temperatura da água esteja próxima
à do corpo, é o que garante Moraes (1999).
Se a temperatura estiver em 38º C, a hidromassagem atenua a dor dos ossos e das
articulações, atuando no combate à artrose. É indicada também para problemas circulatórios,
auxiliando na recuperação de traumas ósseos, musculares, de ligamentos e na reabilitação
ortopédica e pós-cirúrgica, podendo auxiliar ainda no combate à celulite e pressão alta, Merry
(1999).

3 - HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO
A hidroginástica é uma das únicas atividades indicadas para quem tem pouco ou
nenhum condicionamento físico. Portanto, pessoas de todas as idades e níveis de
condicionamento podem praticá-la (FILAS, 1999).
Os atletas praticam hidroginástica porque fortalece a musculatura, protegendo as
articulações. Pela mesma razão, muito idosos procuram essa atividade para aumentar a força
muscular. Também é indicado para quem tem problemas na coluna e para gestantes, já que
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previne dores lombares e cervicais, aumenta a circulação nas pernas, facilitando o parto e sua
posterior recuperação.
A hidroginástica deve ser praticada, pelo menos, 03 vezes por semana, 45 minutos
por dia, durante 03 meses , pois só assim apresentará resultados. No Centro de Terapias
Naturais, as pessoas que iniciam o tratamento e se comprometem a continuar a atividade,
conciliando com suas atividades cotidianas.
Com a execução dessa atividade, a pessoa busca melhorar os níveis de força e o
desenvolvimento dos principais grupos musculares, o aumento da circulação sangüínea e da
resistência do sistema cárdio-respiratório, a tonificação dos músculos, torneando braços,
pernas e nádegas, melhorando a flexibilidade e das articulações.
Mas não devemos esquecer dos riscos existentes: deve-se antes da hidroginástica,
como em qualquer outra atividade física, consultar um médico ou especialista que atue com
essa atividade terapêutica. O melhor aproveitamento da atividade ocorre quando praticada
com a água no nível do ombro: o peso do corpo diminui 90% e, com isso, quase que se
eliminam os impactos musculares e das articulações.

4 – ESCALDA-PÉS ALTERNADOS

Dentro da linha da hidroterapia, destaca-se o escalda-pés. É muito comum termos em
mente a figura de uma pessoa doente, envolta em uma coberta, sentada numa cadeira, tendo
os pés mergulhados numa bacia de água bem quente. O correto é utilizar um recipiente com
água atingindo a altura dos joelhos. A temperatura da água inicialmente deverá ser a mesma
que a do corpo do paciente no momento do tratamento, sendo elevada lentamente ao longo de
dez minutos até o tolerável, mantendo-se então o banho durante mais de meia hora. Em
seguida, o paciente enxuga-se e deita-se. É sugerido que se faça à noite, evitando qualquer
tipo de friagem.
Os escalda pés são eficazes nos tratamentos contra gripes, amigdalites, crises
reumáticas dos pés e das pernas, cãibras dos membros inferiores, deficiência da circulação
arterial nas pernas, insônia, cólicas menstruais e torcicolos, não sendo recomendado em casos
de varizes muito pronunciadas (MELIETT, 1989).
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5 - BANHO VITAL, ASSENTO, TRONCO, GENITAL
O banho vital é uma das eficazes aplicações da hidroterapia, isto porque é a maneira
mais direta de se atuar, ao mesmo tempo, nos sistemas circulatórios e nervos, nos órgãos
excretores e genitais (exercendo influência sobre todos os outros órgãos). Atuando na parte
baixa do ventre, influencia as glândulas de secreção interna, regulariza a digestão, estimula o
fígado, rins, auxiliando na eliminação das toxinas.
Normalmente se procede da seguinte forma: num recipiente, bacia ou bidê, colocar
água fria e em suas bordas, uma tábua de maneira que sobre só um pequeno espaço na frente,
sentar-se na tábua e com um pano grosso (linho ou algodão cru) ir levando água em
movimentos rápidos à região do baixa ventre, passando o pano também sobre os órgãos
genitais suavemente, sem ferir a pele, pode-se elevar a água, sempre com o pano, através de
fricções suaves, até o ventre da direita para a esquerda, em movimento circular.
Os banhos de tronco são tomados em uma bacia especial com água pura ou chás.A
água cobre as regiões dos rins, o ventre e região lombar da coluna; normalmente duram de 15
a 20 minutos, servindo para auxiliar na melhora dos órgãos genitais, da bexiga, rins e
intestinos. É considerado complemento de cura na maioria das enfermidades.
Alguns cuidados devem ser tomados: em climas frias deve-se conservar os pés
dentro de uma vasilha com água na mesma temperatura que a do banho, não tomar vento
durante o banho e resfriar o corpo assim que terminar. O resfriamento após o banho de tronco
pode ser uma ducha fria, fricção ou um banho vital de 1 a 2 minutos.

6 - GEOTERAPIA
Geoterapia, é o nome dado aos tratamentos efetuados com produtos como argila,
barro, rochas pulverizadas entre outros.
Para Halbert (2001, p.34), a geoterapia é sem dúvida uma das mais importantes
técnicas terapêuticas da medicina natural. Está presente nos mais antigos tratados de cura
popular e constitui uma técnica bastante difundida entre médicos famosos. “Os Gregos, os
Romanos e antigos povos civilizados do Oriente usavam a geoterapia para tratamento de
saúde”.
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Esse mesmo autor afirma que Hipócrates, médico grego considerado o “Pai da
Medicina”, utilizava a argila em seus tratamentos e ensinava seus discípulos a usá-la de
maneira adequada.
“Sendo esta prática mencionada na obra de médicos célebres como Avicena (980-1037),
Averrois (1126-98) e Galeno (c. 131-c.201), além de cientistas e filósofos como Plínio (c.2379 d.C.), Aristóteles (384-322 a.C.) e, mais recentemente, o Mahatma Gandhi, grande
admirador dos efeitos curativos da terra” Halbert (2001, p.34).

Hoje raramente encontra-se uma clínica naturalista que não utilize a argila, sozinha
ou associada a outros elementos. E esta é uma prática milenar: os antigos egípcios usavam a
argila como um dos componentes no embalsamamento de múmias e para a preservação de
alimentos de origem animal. Na América, alguns grupos indígenas tinham por tradição
“enterrar” seus doentes, que eram colocados de corpo inteiro, na posição vertical, dentro de
um buraco cavado na terra. Apenas a cabeça era deixada para o lado de fora, e o doente
permanecia assim, em contato com a terra, durante muitas horas. Esse tipo de tratamento era
aplicado aos doentes terminais, à beira da morte. Melo (1998) diz que, durante os ataques que
sofreram dos Estados Unidos, os vietnamitas e os coreanos empregaram o banho de argila
para tratar queimaduras sérias, inclusive as provocadas pelo famoso NALPAM – Gás ácido
que envolvia os corpos das pessoas em uma nuvem cor de laranja..
“Atualmente os países como Alemanha, França, Suíça, Escandinávia, Austrália, usam e
aplicam as técnicas modernas nos tratamentos geoterápicos”. As propriedades curativas da
geoterapia fundamentam-se no poder regenerador que tem a terra, local de onde viemos e
para onde vamos. Melo (1998, p.121)

7 - FITOTERAPIA
Fitoterapia vem do grego e quer dizer tratamento (therapeia) vegetal (phyton), ou
ainda "a terapêutica das doenças através das plantas". É uma terapia que vem das plantas e a
história relata que era conhecida e praticada por civilizações muito antigas.
Sham (1999) diz que as plantas contêm princípios ativos capazes de nos curar de
diversas doenças. A farmacologia sempre enfocou as virtudes terapêuticas de centenas de
plantas. Atualmente, diversos centros de pesquisas nacionais e internacionais se dedicam aos
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estudos das substâncias presentes nas plantas medicinais e a ciência começa a se render à
força da natureza. Vale lembrar que essa terapêutica é barata e simples no cultivo, podendo
ser utilizados pequenos espaços organicamente preparados para tal. Para os praticantes desta
terapia a fitoterapia é uma cura racional, eficaz e econômica. Entretanto deve ser usada com
critérios e conhecimento, porque tem efeitos colaterais tanto quanto qualquer outra terapia
usada de forma abusiva.

8 - SAUNA COM FITOTERÁPICOS E VAPORIZAÇÕES
Tanto as saunas, sejam secas ou úmidas, quanto os banhos de vapor, ou banhos
turcos, representam um importante meio hidroterápico para combater e prevenir moléstias,
mantendo a saúde em equilíbrio. O mecanismo de ação desses recursos consiste
principalmente no fato de que o calor elevado dilata os poros e produz suor intenso e
contínuo. Com isso, as toxinas, assim como quaisquer substâncias perigosas, tais como
excesso de sais, são expelidas, suavizando-se o organismo e criando-se, desse modo, melhores
condições de funcionamento biológico. O banho frio após as saunas estabelece o processo, já
mencionado, de dilatação e contração sucessiva dos vasos, gerando equilíbrio do sistema
nervoso autônomo. O organismo assim descongestionado tem melhores condições de se curar
ou de se tornar mais resistente às doenças.
Habitualmente, uma sauna ou banho de vapor deve ser acompanhada por duchas frias
e intervalos de descanso. O ideal é que sejam feitas três a quatro sessões de permanência na
câmara quente, intercaladas com uma ducha fria em jato forte e rápido, seguindo-se um
período de descanso de 15 a 20 minutos entre as incursões ao calor.

9 - TROFOTERAPIA

A trofoterapia ou dieta alimentar constitui-se de uma alimentação servida com
produtos integrais e de forma equilibrada, respeitando o princípio da combinação dos
alimentos. A dieta atua como desintoxicante, por meio da ação das fibras e líquidos. Dessa
forma as funções orgânicas são revitalizadas, havendo notável melhora do sistema de defesa
do organismo.
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Utiliza-se a trofoterapia em quaisquer situações, destacando-se os efeitos benéficos
nos casos de câncer intestinal, diverticulose, diverticulite, colites, úlcera gastroduodenal e
constipação intestinal (ARLETE, 1992).

10 - IMANTOTERAPIA
É o tratamento através de artigos confeccionados com ímãs (geralmente de 700
GAUSS8) colocados no corpo com critérios científicos, cujas propriedades terapêuticas
contribuem para evitar, prevenir e até mesmo curar uma gama enorme de doenças que afligem
a humanidade e se estendem desde uma dor de dente ao câncer. Constitui-se como sendo um
sistema de restabelecimento de saúde através da aplicação externa de magnetos nas áreas
afetadas ou nas extremidades do corpo (do-in = meridianos do corpo).
Como todos sabem, um dos instrumentos de orientação mais perfeitos usados pelos
navegantes , é a bússola, que justifica a influência do poder dos magnetos na vida humana,
tendo em vista que o planeta Terra possui, naturalmente, um campo magnético polarizado.
Ademais, em outras áreas, tais como eletrônica, mecânica e indústria em geral os ímãs são
utilizados em grandes proporções e com grande êxito.
No campo da saúde, a sua aplicação tem apresentado resultados extraordinários,
deixando a comunidade científica extasiada e surpresa com a sua amplitude terapêutica,
clinicamente comprovada, inclusive sua inegável eficácia no combate a dores do corpo, alívio
da rigidez nas juntas e músculos, dores de dente, redução de peso, aumento de altura,
avivamento da inteligência, correção da pressão sangüínea, imunização do corpo humano
contra certas doenças, aumento das secreções utilizadas nas glândulas e muitos outros efeitos
benéficos (ARANTES,1999).
11 - IRIDOLOGIA
Instituída há mais de cem anos, a iridologia – termo do grego iridós (círculo
colorido) e logia (ciência) – é a técnica de diagnóstico de doenças pela análise cuidadosa da
íris do paciente. Segundo Botsaris (2002), ao examinar a íris o iridologista tem diante de si
uma estrutura única, pois cada pessoa tem uma íris peculiar, tão individual quanto as
impressões digitais. Com o auxílio da iridologia, é possível diagnosticar não só o estado de
8

GAUSS= unidade de medida dos magnetos
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saúde atual do paciente, como também prever antecipadamente a causa básica de uma doença
que poderá vir a se manifestar no futuro.
Esse mesmo autor relata que a história da iridologia remonta ao século XIX, e foi
criada pelo médico húngaro Ignaz Von Peczely. Aos dez anos de idade, Von Peczely, que
morava nos arredores de Budapeste, capturou uma coruja em seu jardim e acidentalmente
quebrou-lhe uma das pernas. Ao tratá-la, percebeu o aparecimento de uma mancha na íris do
animal, a qual foi mudando de cor e forma à medida que o tratamento ia prosseguindo.
O fato permaneceu gravado em sua memória como um acontecimento marcante. Em
1861, a curiosidade deu lugar a um interesse mais intenso, ao acompanhar a doença da mãe e
perceber o surgimento de pontos na íris da enferma à medida que seu estado se agravava.
Após a morte da mãe, Von Peczely decidiu estudar medicina, o que fez inicialmente em
Budapeste (em 1862) e em seguida em Viena (em 1864), onde se formou médico e cirurgião.
Durante o curso de medicina, Von Peczely acostumou-se a observar e relatar as
alterações na íris dos pacientes que acompanhava, procedimento que manteve mesmo depois
de ter se formado.
A iridologia moderna foi lançada pelo Dr.Bernard Jensen, que desenvolveu um mapa
da íris representando a localização dos órgãos e tecidos. Em sua descrição, a íris é dividida em
sete zonas: a íris direita representa o lado direito do corpo; a do olho esquerdo, o lado
esquerdo. Existem noventa áreas específicas conhecidas em cada íris e cada uma é diferente
da outra.
Apesar de contar com fervorosos defensores, a iridologia foi muito combatida. Como
resultado acabou abandonada quase por completo em benefício de novos métodos
complementares de diagnóstico, sendo praticada quase exclusivamente por médicos adeptos
da homeopatia e outras medicinas alternativas (LEZAETA, 1993).

12 - FLORAIS DE BACH
Edward Bach nasceu em 24 de setembro de 1886, em Moseley, um vilarejo perto de
Birmingham, Inglaterra. Com 20 anos entrou na Universidade de Birmingham. Finalizou os
estudos com o treinamento prático no "University College Hospital" em Londres, em 1912.
Além dos diplomas e títulos que obteve ao se formar, recebeu também os títulos de
bacteriologista e patologista, em 1913, e o diploma de Saúde Pública, em 1914.
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Em 1917, foi rejeitado para servir na Guerra fora do país, provavelmente por sua
saúde frágil. Entretanto, ficou responsável por 400 leitos no "University College Hospital",
com o trabalho no Departamento de Bacteriologia e também como Assistente Clínico do
Hospital da Escola de Medicina (período de 1915 a 1919). Trabalhou incansavelmente mesmo
não se sentindo bem e, após avisos constantes de pré-estafa não respeitados, teve uma severa
hemorragia em julho de 1917. Submetido a uma cirurgia de urgência, foi-lhe comunicado que
talvez não tivesse mais que três meses de vida.
No entanto, sentindo uma melhora, reuniu suas forças e foi para o laboratório
trabalhar. Passou a dedicar-se à pesquisa. Além de não pensar na doença por ter a sua mente
ocupada, voltar a trabalhar em função do objetivo da sua vida lhe trazia energia para
prosseguir. Em pouco tempo estava totalmente recuperado.
Em 1930, resolveu largar toda sua rendosa atividade em Londres, o consultório da
Harley Street e os laboratórios, para buscar na natureza um sistema de cura que idealizara
desde pequeno e que sentia estar próximo dele. Tinha, então, 44 anos. Partiu para Gales.
No outono de 1935, descobriu Mustard, o último dos 38 florais aos quais seu seu
nome. Morreu dormindo em 27 de novembro de 1936 (de parada cardíaca com 50 anos de
idade) em sua casa em Monte Vernon, Grã Bretanha, onde hoje funciona o Bach Center e
onde são colhidas as flores e preparadas as essências (PIER, 2002).
O objetivo da terapia floral foi pensado por Bach no sentido de proporcionar o
equilíbrio das emoções do paciente, buscando a consciência plena do seu mundo interior e
exterior. Para ele os problemas de saúde freqüentemente tinham suas origens nas emoções nos
sentimentos que foram persistentemente reprimidos e que depois emergem como conflitos
mentais, podendo se transformar também em uma doença física.
Os florais são propostos para tratamento de estresse, depressão, pânico, desespero,
sentimentos de culpa, cansaço físico ou mental, solidão, tristeza, indecisão, sensibilidade
excessiva, ciúmes, ódio, mágoas, todos os tipos de medos, ansiedades e preocupações.
Assim como em seres humanos chega-se a administrar os florais a animais e plantas,
com resultados animadores e muitas vezes surpreendentes (SILVA, 1999).

13 - CAMINHADAS
A prática da caminhada proporciona uma melhora na circulação e nas atividades do
coração, além da diminuição dos riscos de problemas cardíacos. Reduz gorduras localizadas e
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é excelente para quem é sedentário e quer começar um programa de exercícios. Com a
caminhada, o risco de lesão é pequeno, já que a atividade é de intensidade baixa.
Caso a prática desse exercício não tenha um acompanhamento médico, o ritmo deve
ser mais leve. Martinelli (2000) recomenda que essa prática nunca passe dos limites do corpo.
O trabalho físico deve ser feito em um período longo e o ritmo da caminhada, deve ir
aumentando de acordo com os progressos da resistência física. Deve-se usar roupas leves e
um tênis macio. Os líquidos devem ser bebidos antes, durante e depois da caminhada. A
alimentação anterior deve ser leve, dando-se preferência às frutas, sucos e vitaminas. Para que
se tenha algum benefício com a caminhada, deve-se praticá-la de três a cinco vezes por
semana, um mínimo de 30 minutos por dia.
Essa atividade possui a vantagem de poder ser praticada por todas as pessoas, das
mais diversas idades..

14 - FISIOTERAPIA
Segundo o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO (2002) “fisioterapia é a ciência da saúde voltada ao estudo, prevenção e tratamento dos
distúrbios cinéticos funcionais de órgãos e sistema do corpo humano".
Ela atua na recuperação das funções do corpo humano e, também, na prevenção de
muitas doenças além de atuação recomendada onde houver necessidade de prevenir
disfunções ou recuperar funções do corpo, avaliando, prescrevendo e executando as técnicas
fisioterápicas.
Os principais casos em que o fisioterapeuta tem grande participação na recuperação
dos pacientes são: nas disfunções respiratórias, posturais, ortopédicas, desportivas,
neurológicas e sistema cardiovascular, entre outras de suma importância. O exercício da
profissão de fisioterapeuta somente é permitido ao profissional com formação universitária
(curso com duração média de 5 anos) e portador de carteira expedida pelo Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO, 2002).

15 - MASSOTERAPIA
Conhecida também como massagem sueca, essa terapia propicia a integração das
estruturas humanas através de um conjunto de manobras realizadas com as mãos e um
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massageador, que influem diretamente sobre a face, a pele e o sistema músculo-esquelético,
atingindo dessa forma nervos, músculos e circulação sistêmica. Essas ações repercutem sobre
os sistemas nervoso, muscular, linfático e digestivo.
Para uma boa massagem, o terapeuta adequa os elementos essenciais ¨- direção, ritmo,
velocidade, intensidade, duração e freqüência - com as necessidades específicas de cada
paciente, planejando a conduta terapêutica e aplicando as técnicas de forma eficiente e segura.
Para tal, deve-se obter conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia humana,
importantíssimos para um diagnóstico correto, pois uma manobra indevida pode acarretar
conseqüências graves e até irreversíveis.
A massoterapia é uma técnica que trabalha única e exclusivamente o corpo físico,
visando corrigir deficiências físicas como artroses e artrites, problemas estéticos como
gordura localizada e celulite e problemas desportivos como fadiga muscular e traumatismos.
Para Regina (2002, p:231) a massagem, ”por mais técnica que seja, manipula os
pontos energéticos do corpo humano: o terapeuta, queira ou não, invade a intimidade
energética do cliente”. Em função disso, o massageador deve ter a sensibilidade para perceber
um estado emocional impróprio, tanto dele como do cliente, o que dificultaria a harmonização
das partes.
Sempre tendo em vista um aprimoramento profissional, é importante conhecer
também os sistemas respiratório, urogenital e endócrino, além dos sentidos especiais, que
ficam por conta do interesse de cada profissional em futuras leituras e pesquisas sobre o
assunto.

16 - AURÍCULOTERAPIA

A auriculoterapia é o tratamento realizado através da aplicação de agulhas, sementes
de mostarda, cristais de quartzo ou esferas metálicas em pontos da orelha que controlam todos
os órgãos do corpo, obtendo assim a melhora ou dissolução dos sintomas e da causa do
desequilíbrio, seja ele de fundo orgânico ou nervoso (MARQUES,2000).
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Essas 16 terapias são utilizadas no Centro de Terapias Naturais, todas elas
desenvolvidas por técnicos qualificados. Além da aplicação dessas técnicas, o Centro de
Terapias proporciona momentos denominados de “partilha” todos os dias às 17:30 horas: os
clientes vivenciam e compartilham momentos voltados para a fé católica. Vale lembrar, que
embora não seja obrigatório, esse momento é considerado importante e parte do trabalho
terapêutico oferecido.
Outra atividade em grupo ocorre nas sextas-feiras, no penúltimo dia de tratamento,
quando se faz uma caminhada de seis quilômetros até Vígolo9, onde se localiza a Igreja e toda
a história da Santa Paulina, sendo parte da programação: missa na Igreja Nossa Senhora de
Lourdes (construída em 1876 pelos primeiros imigrantes, inclusive o pai e irmãos de Santa
Paulina) , visita ao santuário de Santa Paulina, que inclui o monumento a casa paterna, o
casebre (réplica onde Santa Paulina cuidou de uma paciente de câncer em estado terminal), a
capela (construída sobre o terreno do casebre onde Santa Paulina cuidou da 1ª enferma), o
museu e o engenho colonial, o cenário vivo (inaugurado em dezembro de 1995, contém
maquetes com pequenos bonecos em movimento, que retratam a trajetória de Santa Paulina),
o arco da colina de Santa Paulina, com painéis artísticos ao longo do trajeto, pintados em
azulejo e fixados por uma moldura de tijolos, dando a impressão de janelas abertas que
contam um pouco da vida de Santa Paulina. Visita-se ainda um monumento a Santa Paulina
que fica a 200 metros de altitude onde foi colocada uma estátua em bronze de três metros de
altura, em que a Santa encontra-se com uma enxada em punho, lembrando o primeiro
centenário de fundação da Congregação das Irmãzinhas Imaculada Conceição. Por fim,visitase a Vereda da Paz, situada no alto da colina onde existe um portal rústico com troncos de
madeira, em uma trilha no meio da mata, fazendo-se um percurso de 80 metros até se chegar
ao oratório.
Após essa programação, que normalmente dura uma manhã toda, retorna-se ao
Centro de Terapias para o almoço e se faz a retomada das atividades do dia.
A programação religiosa, associada ao programa de saúde em um espaço que
recepciona principalmente pessoas de outras regiões (fora de Nova Trento, porém de Santa
Catarina) levou à questão que formulamos no título deste tópico: o Centro de Terapias
Naturais se propõe a ser um centro de turismo saúde e/ou turismo religioso?
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Nas transcrições e análises das falas de organizadores e clientes, discutiremos sobre
essas duas possibilidades no tópico que se segue.
3.3.2 Centro de Terapias Naturais - uma proposta de turismo saúde: empreendimento
com finalidade religiosa, assistencial ou turística?
Este tópico foi construído com a análise das entrevistas realizadas com informantes
terapeutas e com clientes do Centro de Terapias Naturais de Nova Trento. Como foi descrito
no tópico sobre a metodologia, a análise e a interpretação dos dados fornecidos foram
realizadas a partir de uma organização descritiva/explicativa desses dados, associada a uma
contextualização sócio-histórica dos fatos relatados. No entanto, antes de se fazer a referida
contextualização, foram estabelecidas, através do modelo de cooperação textual de Umberto
Eco (1986), as bases necessárias para uma categorização das idéias que foram repassadas
pelos(as) informantes. Vale ressaltar que o modelo de Eco é parte de um projeto semiótico
direcionado para análise de textos, de imagens e de sons em ambientes que possam ser
observados. Procurou-se então, avaliando o tipo de investigação pretendida, adaptar o modelo
proposto, respeitando os seguintes caminhos:
a) leitura e observação analítica de fontes e fenômenos passíveis de observação,
utilizando o modelo de cooperação textual de Umberto Eco, já citado, pontuando
os seguintes aspectos: nível da expressão, circunstâncias de enunciação, códigos
e subcódigos para identificação dos textos, estruturas discursivas, estruturas
narrativas, estruturas actanciais, estruturas ideológicas e previsões inferenciais
sobre o fenômeno estudado;
b) observação para comparação entre o que os informantes falavam e o que faziam
em suas rotinas cotidianas, quanto às ações implementadas; se as falas eram
profundas, com algum embasamento teórico, ou superficial, voltadas para o senso
comum; se havia contradições, negação ou afirmação de algumas questões e/ou
pressupostos relacionados com os objetivos do estudo realizado;
c) observação de afirmativas reais, imaginosas e mentirosas sobre as questões
voltadas para os objetivos da pesquisa;

9

Estância turístico-religiosa, também chamada de Santuário de Madre Paulina, localiza-se a 6 KM da sede do
CTN.
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d) uso da imagem verbal e/ou pictórica, uso de expressões chaves e de um
dicionário de base, técnico ou não, para explicar como os (as) informantes
avaliam o fenômeno que está sendo estudado.
Esses caminhos seguiram o modelo de Eco (ibidem), adaptado por Silva (1999),
sendo que para este estudo a análise realizada usou apenas parte dos níveis do quadro
elaborado.
QUADRO 1 - NÍVEIS DE COOPERAÇÃO TEXTUAL (MODELO SIMPLIFICADO)

INTENÇÕES
1. Nível de expressão
2. Nível das circunstâncias de
enunciação
3. Nível dos códigos e subcódigos

4. Estruturas
4.1 – Estruturas discursivas

4.2 – Estruturas narrativas
4.3 – Estruturas actanciais
4.4 – Estruturas ideológicas

Manifestação linear do texto (síntese do texto)
Contexto da matéria
Dicionário de base (palavras ou termos significativos para
a ação do texto);
Regras de co-referência (expressões ou termos ambíguos
relacionados ao tema estudado;
Seleções contextuais e circunstanciais (palavras ou frases
que se reportam a um contexto temporal e espacial);
Hipercodificações ideológicas (frases ou palavras
estereotipadas ou com duplo sentido);
Frames ou encenações comuns intertextuais (parecidas
com as hipercodificações, podem induzir a um
pensamento ou idéia estereotipada).
Aventam uma hipótese sobre determinada circunstância
textual;
Isotopias (termos guarda-chuva que dão ênfase à temática
expressa no texto);
Macroproposições (síntese ou contração das estruturas
discursivas do texto);
Caracterização dos personagens do texto, seus atributos e
participação na ação ou situação apresentada;
Apresentação dos juízos de valor e os papéis sugeridos e
dirigidos ao leitor-modelo;

Fonte: Silva (1999)

Foi definido que não seão divulgados os nomes reais dos informantes, sendo os
mesmos substituídos por nomes fictícios de espécies de flores. Para a análise, foram
entrevistados a equipe de terapeutas que atendem no Centro de Terapias e um grupo completo
de clientes.
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3.3.3 O modelo contextual de Eco: a teia dos discursos dos profissionais do CTN

Em 12 de abril de 2002, às 19:00 horas, foi iniciada a etapa do trabalho de campo
com as observações do espaço, das pessoas e as primeiras entrevistas com a administradora do
local e as terapêutas que lá atuam. O pesquisador foi recebido então pela administradora e
também terapeuta do centro, que de forma muito expontânea e tranqüila, colocou-se à
disposição para responder aos questionamentos. A entrevista ocorreu no refeitório do Centro
de Terapias, lugar que possui uma iluminação adequada e mesas que facilitaram o trabalho.
Apesar da receptividade, vale ressaltar que inicialmente trabalhou-se com uma certa
formalidade, algo bastante comum entre pesquisadores e informantes que pela primeira vez
têm que se defrontar com o desconhecimento e com as sutilezas de uma avaliação qualitativa
dos discursos.
A administradora demonstrou um grande conhecimento e domínio de suas
atividades, tendo se posicionado de forma clara, embora utilizando uma linguagem permeada
de termos técnicos. Todo o material organizado para as entrevistas com as terapeutas e
clientes, bem como o roteiro de observação, foi lido e aprovado por ela.
No início, quando questionada quanto à permissão do uso do gravador durante a
entrevista, ela não se opôs. Mas quando o aparelho foi ligado, ela disse “eu preferia sem o
gravador, fico mais à vontade”. Sem questionar, respeitou-se sua vontade e a entrevista não
foi gravada – registraram-se todas as anotações em um diário de campo.
Durante toda a entrevista uma outra terapeuta esteve presente e ficou ciente que
posteriormente seria entrevistada. A primeira entrevista durou 1 h 30.
A partir dessa e de outras entrevistas, fêz-se a construção da “teia dos discursos”,
observando inicialmente como os (as) informantes se referem às finalidades e objetivos do
CTN e qual a compreensão que os (as) mesmos (as) têm do empreendimento como um espaço
para a realização de um turismo voltado para saúde.
Aliás, a grande questão que permeou este tópico foi: este é um empreendimento
voltado para o turismo saúde, o turismo religioso ou é simplesmente mais uma alternativa
assistencial que se inicia, observando o contexto da própria origem da congregação, que é a
assistência às pessoas enfermas?
No dicionário de base (DB), foi possível estabelecer algumas considerações muito
interessantes. Vale lembrar que o dicionário de base é formado por palavras ou termos
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significativos que o pesquisador retira das entrevistas e a partir das mesmas elabora uma
discussão inicial sobre os sentidos e significados que tais termos têm para os (as) informantes
e para o contexto da própria pesquisa.
Com o Dicionário de Base, inicialmente fez-se uma análise dos discursos alinhando o
que era semelhante e/ou discordante nas falas dos informantes, observando e contextualizando
teoricamente quando havia pertinência ou colocando um parecer sobre o significado desses
discursos e a sua relação com os objetivos da pesquisa.
Antes de tudo, será importante para uma melhor compreensão da análise efetuada,
definir o que seja “sentido” e “significado”. Se o embasamento teórico apoiar-se em Eco
(1986): “sentido” é o que se apresenta para nós. É tudo o que se obtém de informações
explícitas sobre o fenômeno observado. O “significado” é muito mais amplo, visto que não
aparece facilmente. Pode ser descoberto nas entrelinhas das observações realizadas, dos “não
ditos” sutilmente chegando e fazendo parte dos dados coletados. Se a opção for por Greimas e
Courtés (1979), teóricos e semiologistas da liguagem, esses dois termos se apresentam da
seguinte forma:

Sentido é tudo aquilo que fundamenta a atividade humana enquanto
intencionalidade;
Significado se caracteriza pela existência de um conteúdo, de um signo e de
um significante; a reunião destes serviria como base para que alguém pudesse
representar uma idéia e, a partir dela, traduzir ou interpretar determinado
fenômeno, adotando uma concepção ou marco referencial adequado ao objeto
tratado.

Retomando as entrevistas com os (as) informantes que atuam no CTN, inicia-se esta
apresentação com o dicionário de base (DB), organizando os termos mais utilizados por
todos (as).
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Dicionário de Base (DB)

Flor de Campo
(1)

Lírio da Paz
(2)

Todas as Flores
(3)

Agressões

Alegria

Congregação

Atividades

Alimentação

Continuidade

Sustentação

Auto-estima

Espiritualidade

Cursos

Carinho

Madre Paulina

Hospital

Corpo

Prevenção

Prevenção

Cuidado

Qualidade de vida

Programação

Estresse

Saúde

Recuperação

Físico

Terapias

Refortalecimento

Tratamento

Observe-se que, no Dicionário de Base, todas as informantes (diagrama acima – balão
3), usam os mesmos termos para definir e até situar a importância do Centro de Terapias
Naturais, enquanto uma obra que visa dar continuidade ao trabalho de Santa Paulina.
Através das regras de co-referências, percebe-se que o CTN nasceu para dar
continuidade à obra de Santa Paulina, ou seja, permanecer fiel à obra da Congregação, unindo
assistência física e espiritual a um modelo de prevenção e tratamento diferenciado do modelo
existente no hospital que a Congregação dirige em Nova Trento.
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Flor do Campo, confirma esta perspectiva quando durante a entrevista afirma:

“Nossa proposta é oferecer algo mais que o hospital”

No Dicionário de Base (DB) (balões 01 e 03 do diagrama) esta proposta é confirmada
por Flor do Campo como sendo: Prevenção, Tratamento, Recuperação, Saúde e Qualidade de
Vida. Tudo isso a partir do que consideram (em particular a informante Girassol) como sendo
uma nova opção de tratamento físico e espiritual, onde o uso da Medicina Natural com a
utilização de várias terapias denominadas alternativas ou complementares, distintas daquelas
utilizadas pelo sistema médico convencional, é o grande diferencial do CTN.
Torna-se necessário recordar o que Capra (1995) considera como sendo a grande
transformação do sistema médico no século XX: a mudança de paradigma na ciência médica,
significando a passagem de uma visão mecanicista e reducionista da natureza humana para
uma outra abordagem mais integral, holística e ecológica. A imagem cartesiana do corpo
humano com distintas especializações, segundo esse autor, é a principal fonte de crises no
campo da saúde no mundo atual. A nova abordagem estabelece outras formas de vislumbrar a
relação dos seres humanos com seus corpos e conseqüentemente dos profissionais da saúde
com seus clientes.
Diante disso, avalia-se que o modelo de trabalho do CTN é uma nova opção para o
que a Congregação já oferecia, mas não é um fato novo no contexto atual, uma vez que em
vários lugares, sejam instituições de saúde ou espaços voltados para relaxamento e
recuperação de pessoas interessadas, o uso de uma Medicina mais natural é algo concreto há
séculos, embora a divulgação e o reconhecimento na atualidade sejam recentes.
Ainda assim, observa-se nas falas das informantes que o CTN é visto como uma opção
diferente, algo que veio para trazer esperança, carinho, saúde e qualidade de vida, tudo isso a
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partir das finalidades apontadas nas regras de co-referências identificadas nas entrevistas de
Flor do Campo, Lírio da Paz e Girassol, apresentadas a seguir:

A prevenção no sentido de evitar que as doenças ou problemas de saúde se
instalem;
o tratamento através da medicina natural como um diferencia,l uma vez que o
hospital da congregação é voltado para a prática médica tradicional;
a recuperação física e espiritual, com o afastamento dos problemas cotidianos
e o uso de terapias naturais

A saúde e a qualidade de vida são respostas não apenas ao tratamento, mas a uma série
de possibilidades oferecidas através do que a Congregação, as terapias e o ambiente podem
oferecer. Vale lembrar a ênfase dada ao trabalho da Congregação e da própria Santa Paulina
com relação à assistência e ao cuidado com a saúde das pessoas. Nesse sentido, percebe-se
que outro diferencial do CTN está relacionado à credibilidade e confiabilidade que repassa
aos clientes que o procuram.
Além do cuidado prestado, existe a fé e a confiança que a cosmologia cristã oferece
através da Santa Paulina; por outro lado, ressalta-se sempre a necessidade que cada cliente
tem de aprender por si e sobre si mesmo, buscando outros referenciais para se proteger das
enfermidades. A qualidade de vida não vem como um milagre, mas como um aprendizado
através da quebra de rotinas, da adoção de novos valores, o uso das terapias holísticas e a
busca da espiritualidade. No CTN, o cliente passa, segundo as informantes, por experiências:
menos agressivas, uma vez que não precisa se submeter a intervenções
cirúrgicas ou a absorção de medicamentos da indústria farmacêutica
convencional;
espiritualizadas, voltadas para o cuidado de si, a atenção para seu próprio
conforto, sustentação e revigoramento;
•

como o uso de terapêuticas brandas, agradáveis e revigorantes, tais como o Reiki,
a massoterapia, entre outras, que permitem um contato maior da pessoa consigo
mesma, com a natureza, com os outros e uma observação constante da evolução
do tratamento.
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Mesmo que se possa perceber de imediato que o modelo de atendimento apresentado
no CTN é uma proposta especial, individualizada e permeada de atenção às pessoas que lá se
hospedam,

existem

alguns

dados

interessantes

que

devem

ser

analisados.

As

Hipercodificações Ideológicas (HI), por exemplo, apresentam algumas idéias preconcebidas
sobre a medicina convencional, que se tornam contraditórias quando se evidencia que o
hospital mantido pela congregação adota quase que exclusivamente atividades terapêuticas
alopáticas. Além disso, o fato de hoje se reconhecer que as práticas alternativas podem ser
uma outra forma de lidar com a doença não inviabiliza o que existe no sistema médico
ocidental.
Entre as Hipercodificações Ideológicas (HI) que chamaram a atenção para tais fatos
encontram-se falas como estas:

•

“O CTN oferece a oportunidade de menos agressões físicas
porque

não

realiza

intervenções

cirúrgicas

ou

indica

medicamentos com efeitos colaterais.”

•

“As terapêuticas do CTN são mais “doces e holísticas” do
que as terapias da medicina alopática.”

Está bastante explícita a idéia de que o cliente do CTN passará por uma experiência
muito especial. Ressalte-se, porém, recordando alguns dados de Antropologia da Saúde, que
as alternativas de tratamentos, ou a forma agressiva ou doce com que são classificadas as
terapêuticas de qualquer sistema biomédico, dependem da aceitação e dos valores da
sociedade na qual esses sistemas estão inseridos. Helman (1994) ressalta que um sistema
médico possui um aspecto cultural e social interrelacionados, que inclui conceitos básicos,
teorias e práticas normativas de percepção e aceitação. Para muitas pessoas, as terapias
alternativas utilizadas pela Medicina Natural são ainda parte de uma subcultura médica, sem
comprovação de eficácia. Já para outras pessoas essas alternativas de assistência à saúde
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oferecem uma experiência menos agressiva, mais informal e com explicações mais simples,
que permitem também a inclusão da fé e das crenças cosmológicas espirituais como parte do
tratamento e da cura.
Por outro lado, mesmo as terapeutas entreviostadas, que se dizem mais abertas a uma
prática mais popular e informal, buscam na preparação formal o reconhecimento profissional
e a aceitação inclusive do sistema médico convencional. Na fala abaixo a Hipercodificação
Ideológica que se apresenta confirma essa percepção:

“Fiz preparação nas terapias, todos os cursos relacionados à medicina natural.”

Essa frase, embora seja utilizada como referencial para garantir a qualidade dos
serviços, demonstra a necessidade de se mostrar qualificada para o trabalho proposto. Isso
ocorre porque, na maior parte dos países ocidentais, o sistema médico reconhecido como
científico é um espaço em que atuam profissionais sindicalizados ou incorporados a um
conselho profissional que normatiza e identifica aqueles que se profissionalizam em uma
escola reconhecida pelo sistema educacional vigente. No nosso entender, a terapeuta, ao
incluir com tanta enfâse esse quesito, reafirma uma velha postura do antigo paradigma
cartesiano, que somente resonhece o uso da prática de tratamento e cuidado quando realizada
por especialistas. Ou seja, ainda que exista a vontade de se estabelecer em novos parâmetros
para o cuidado, a prevenção, o tratamento e a cura dos males humanos, velhos costumes
permanecem como dominantes, como forma de dar segurança, prestígio e credibilidade.
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A macroproposição ou estrutura narrativa a seguir sintetiza o que o CTN
representa para Flor de Campo:

Nosso centro atua de acordo com os preceitos de nossa
congregação e os ensinamentos de Madre Paulina: sem uso de
terapias agressivas, tudo o mais natural possível, visando a
prevenção, ao tratamento, à busca da saúde e qualidade de vida,
através do cuidado e do autoconhecimento físico e espiritual.
Macroproposição 01

Ao final percebe-se, principalmente nos discursos de Flor do Campo, que a
estrutura ideológica dominante compreende:

Medicina Natural = terapias doces;
Medicina Alopática = terapias agressivas.
Estrutura ideológica 01
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Na entrevista com Lírio da Paz, esta com formação técnica em
enfermagem, percebe-se uma grande desenvoltura, alegria e descontração. A entrevista
também não foi gravada e alguns dados são muito importantes quanto a sua forma de perceber
a função do CTN.
No seu Dicionário de Base (DB) individual (os termos ou palavras apresentados
somente por ela), muito do que ela falou teve como base de referência ou regras de coreferências a idéia de um cuidado caritativo e religioso, algo que de certa forma significa a
continuidade do trabalho de Santa Paulina. Para ela essa continuidade representa:

conforto
continuidade

caridade
religiosidade

•

Conforto: representando auxílio e dedicação às pessoas que manifestam algum
tipo de necessidade;

•

a caridade no sentido de “fazer o bem sem olhar a quem”;

•

a religiosidade demonstrando a fé, como sendo esta a responsável pela
recuperação física espiritual.

Como parte desse cuidado, o cliente, segundo Lírio da Paz, ganha saúde e qualidade
de vida, uma vez que:

através do desligamento dos problemas
Saúde e qualidade de vida ocorrem

aprendizado
percepção de novos valores
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Ainda na fala da entrevistada, o CTN proporciona
•

uma quebra da rotina cotidiana e “desligamento” dos problemas do dia-a-dia;

•

atividades proporcionadas pelo centro levam a novos aprendizados e a uma
resignificação sobre o que é importante para a vida;

•

uma nova percepção de valores e conceitos, isso faz o cliente acreditar em si
mesmo e ter domínio sobre algumas situações, a ponto de não se desgastar ou
voltar a ter grandes frustrações.

Para essa informante o seu cliente é um turista, que não apenas mudou seu ambiente
temporariamente em busca do efêmero, mas que encontra em sua viagem algo novo que vai
além do que os estudiosos do turismo definem como viagem turística. É bom ressaltar ter sido
esta uma das poucas informantes que traz à tona o termo “turista” para referir-se ao cliente do
CTN. Embora para o pesquisador esteja claro que o cliente do CTN é um turista, e este seja o
significado que damos a sua presença em Nova Trento, não foi este o sentido percebido na
maioria das falas das pessoas entrevistadas. Na Regras de Co-referencia (RCR) transcrita
abaixo se encontra talvez a única frase que explicitamente apresenta uma outra finalidade para
a organização do CTN, que seria a de oferecer uma opção de turismo saúde, num contexto de
turismo religioso já existente na localidade.

Os turistas vêm procurando uma nova opção de saúde

Diferencial

A hipercodificação ideológica (HI) dominante está relacionada à cosmologia cristã
representada pela figura de Santa Paulina e à idéia de que qualidade de vida é uma oferta
daqueles estabelecimentos que trabalham e atuam com Medicina Natural.
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“A idéia é de dar continuidade ao trabalho da Madre Paulina”

Essa Hipercodificação Ideológica (HI) demonstra uma visão profundamente ligada ao
respeito e consideração ao modelo cristão a ser seguido.

•

“Oferecemos aqui qualidade de vida.”

Nessa Hipercodificação Ideológica notamos a questão da Medicina Natural como um
setor super especial ligado à saúde.

•

“Aprendizado de se viver melhor.”

Aqui a Hipercodificação Ideológica denota a idéia preconcebida pelo sistema médico
cartesiano de que o povo é ignorante.

•

“Recuperar e manter a saúde de forma saudável.”

Esta Hipercodificação Ideológica demonstra que outras propostas de cuidado com a
saúde, inclusive a do Hospital da Congregação, ganham o sentido de serem tratamentos
pelos quais as pessoas não recuperam e nem mantêm sua saúde.
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A macroproposição que se evidencia a partir dessas falas pode ser formulada nos
seguintes termos:

Os princípios de Madre Paulina, aqui por meio de um
tratamento sem medicamentos industrializados, levam o cliente a
aprender a viver bem, aprender a viver melhor, buscando o equilíbrio
físico e mental tanto na cura de algum mal já estabelecido quanto
para

prevenção

de

futuros

problemas

de

saúde.

Isso

é

proporcionado por uma nova forma de se viver e pelo uso de
terapêuticas da Medicina Natural.
Macroproposição 2

Lírio da Paz, em seu discurso, fornece a seguinte estrutura ideológica dominante:
Tratamento Natural

=

Qualidade de Vida

Estrutura ideológica 2

Como é possível perceber, prevalece nas idéias e discursos dessa informante uma
comparação implícita entre o sistema médico convencional e o sistema médico alternativo
ligado à Medicina Natural, associando o que ela percebe como conhecimento científico a uma
visão mística também. Por que se afirma isso? Porque fica evidente a ênfase com que ela
valoriza as terapêuticas utilizadas no CTN, todas realizadas por pessoas religiosas,
pertencentes a uma Congregação de que ela faz parte e em cujos objetivos acredita. Vale
ressaltar também o fato de ter essa Congregação a primeira santa do país, o que amplia a sua
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fé em que o tratamento recebido a fortalecerá, e a seus clientes, do ponto de vista físico e
espiritual.
A característica predominante desse pensamento parece ser a de uma comparação
entre a Medicina Natural e a Medicina Alopática, ressaltando a idéia de que uma é melhor do
que a outra. Em decorrência, surge a primeira preocupação deste trabalho, visto que as
comparações entre sistemas médicos de diferentes procedências e culturas, devem ser feitas
com todo o cuidado. Qualquer sistema de assistência à saúde é um produto de sua história e
de um contexto ambiental e cultural (CAPRA, 2000). É possível inclusive constatar que o fato
de alguém ser visto integralmente e de forma holística não garante os resultados de um
tratamento ou cuidado em situação de enfermidade. No entanto, apesar dessa Congregação
assumir inclusive um tratamento alopático no hospital que está sob a sua direção, quando as
entrevistadas apresentam o trabalho do CTN o fazem de forma reducionista, invalidando o
trabalho prestado na outra instituição, que é dirigida pelas mesmas pessoas, só que com uma
forma de atendimento diferenciado.
É preciso lembrar que no turismo saúde este reducionismo existe, porém de forma
distinta da que é apresentada pelas informantes. No decorrer dos tempos a história do turismo
saúde foi quase que totalmente voltada para o termalismo e para uma prática de cuidados
simplistas oferecidos aos turistas, copiando um modelo existente na Europa, onde o turista
procura um serviço que ofereça tranqüilidade, repouso e bem-estar físico e psíquico (SILVA;
BARREIRA, 1994). O interesse por recursos naturais, mesmo em pleno século XXI, não
passa, em muitos empreendimentos, pela questão legal de noções técnicas e científicas, com
controle dos serviços oferecidos. Existe também todo um markentig que leva em conta o
modismo existente sobre o cuidado de si voltado para o corpo, algo diferenciado do que é
oferecido no CTN.
Embora as informantes não acentuem a questão turística no atendimento oferecido,
não se acredita que o público que irá freqüentar o CTN seja interno e da localidade. Levandose em conta um mercado crescente na área, e o aumento de turistas para peregrinações
religiosas em Nova Trento, a expectativa é de que irá trazer para sua programação de
tratamento um público cada vez maior e externo, proveniente não apenas de Santa Catarina,
mas de outros estados da federação.
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3.3.4 Os discursos dos Hóspedes 10
Para a análise dos discursos dos hóspedes far-se-á uma apresentação semelhante à
realizada com os (as) informantes que fazem parte do quadro de terapeutas do CTN, embora
com algumas modificações com relação à apresentação dos dados levantados. Adota-se a
exemplo do caso anterior pseudônimos com citação de flores para proteção individual dos
informantes.

Hóspede 01: GIRASSOL

Manifestação linear do texto:
Girassol, de 66 anos, é Irmã da Congregação, foi professora primária, originária de
Florianópolis-SC. Apresentou-se extremamente sorridente e não se opôs ao uso do gravador
para a realização da entrevista. Apenas ao assinar o termo de consentimento11 questionou se o
procedimento também fora realizado com todas as pessoas entrevistadas.
Dicionário de Base (DB)
Seu Dicionário de Base (DB) apresenta apenas, como diferencial em relação às
outras entrevistas, a idéia do CTN como algo novo. Não ficou claro para nós se ess novidade
tem um sentido localizado na Congregação ou se para ela está relacionada com uma idéia
mais global com relação ao sistema médico.
 Congregação
 Espiritualidade
 Santa Paulina
10
11

Terminologia utilizada pelos empreendedores para referir-se aos seus clientes.
Anexo 3
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 Nova Opção
 Cuidado
 Carinho
 Auto-estima
Ela própria reforça que está no momento como cliente, uma vez que passa por
problemas que gostaria de resolver através dos tratamentos oferecidos.

Regras de Co-Referência
Nas Regras de Co-Referência (RCR) apresentadas, Girassol justifica sua escolha
afirmando:

Credibilidade
Congregação
Confiabilidade

•

A oferta dos serviços prestados por pessoas da congregação à qual pertence
proporciona credibilidade e confiança na qualidade dos serviços oferecidos.

revigora física e espiritualmente
Cuidado físico e espiritual
segue princípios cristãos
Ela procurou ressaltar que:
•

no revigoramento, busca o vigor físico e espiritual;

•

e, por se tratar de um lugar administrado por uma congregação cristã, os
princípios seguidos atendem aos valores e crenças que segue ao longo da vida.
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Hipercodificação ideológica
A Hipercodificação Ideológica (HI) dominante para a informante reforça a idéia do
Centro de Terapias como o lugar perfeito, que une o “tratamento físico ao espiritual”.
“Vim para revigorar o corpo tanto físico como espiritual, porque aqui
já une as duas coisas.”
Percebe-se que, para essa informante, o centro é especial porque ela considera que
em nenhum outro empreendimento há uma preocupação com a harmonia entre físico e
espiritual.

Na terceira macroproposição, unindo sua fala às observações do pesquisador
constata-se o seguinte:

Por fazer parte da mesma Congregação eu confio nos
serviços

prestados

aqui,

principalmente

tratamentos naturais que lidam com

porque

oferecem

a recuperação física e

espiritual
Macroproposição 3
A Estrutura Ideologógica dominante de Girassol confirma as idéias repassadas na
entrevista e o que pôde ser observado:

Congregação +
CTN

=

Fortalecimento físico
e espiritual

Estrutura ideológica 3
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Hóspede 02 – Flor de Lótus
Manifestação linear do texto:
Essa cliente, uma mulher de 44 anos, demonstrou tranqüilidade e segurança ao se
disponibilizar a participar da entrevista. Não se opôs ao uso do gravador e a assinar o termo
de consentimento. Durante a entrevista a informante fez uso de uma linguagem formal e
demonstrou pouco esclarecimento e conhecimento sobre os tratamentos a que foi submetida.
A mesma é catarinense, mas reside em outro município.
Dicionário de base
No Dicionário de Base dessa cliente percebe-se uma preocupação com o cuidado
individualizado, afetuoso e dirigido a sua pessoa. Para ela a questão básica é o cuidado ao
corpo individual, maltratado pelo estresse e pelas preocupações. Seu depoimento demonstra o
medo de se perder e não conseguir cuidar melhor desse corpo que precisa continuar
respondendo a um mercado de trabalho. Suas palavras chave sobre essas preocupações são:
Amor
Capricho
Carinho
Cuidar
Cura
Descansar
Estresse
Financeiro
Higiene
Preocupação
Previne
Saúde
Tratamento
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Em sua fala fica claro que o cuidado de si é uma meta, seja em função da idade, seja
em função do que considera como sendo parte de sua missão de vida, que é continuar
produzindo e participando da sociedade de que faz parte. Mas ela entende também que vive
cercada de limitações, algumas impostas por ela própria, outras em função de seu contexto
vivencial. Para ela o “pensar” em si mesma se refere a:

Regras de co-referência

Cuidado de si
“pensar na gente”

Reflexão
Comparação

•

Aqui a cliente quer dedicar-se a um tratamento para si mesma; existe claramente
uma preocupação com a idade, com o tempo cronológico e as mudanças físicas
naturais da idade e o reflexo dessas mudanças no cotidiano.

•

a reflexão como parte do “pensar na gente” surge como uma pausa que ela faz
para se sentir e preocupar-se consigo mesma, algo que não realiza durante as
atividades que desempenha em seu dia-a-dia;

•

a comparação surge como parte da reflexão, quando ela percebe o que significa
estar fora do circuito do trabalho e parar para cuidar-se, tratar de problemas reais
e problemas que ainda podem surgir. Não há como não comparar o que está
fazendo ali no CTN e o que faz em casa e no trabalho: no CTN ela consegue se
perceber como ser humano e não apenas mais uma peça do mercado de trabalho.
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Período insuficiente
“gostaria de ficar mais”
Outros compromissos
•

O desejo de permanecer por mais tempo não ficou totalmente esclarecido, uma
vez que ela forneceu uma série de alternativas sem confirmá-las. As alternativas
indicavam que o tempo de tratamento não foi suficiente ou que os compromissos
assumidos não permitiam ficar mais tempo, ou ainda que questões de ordem
econômica, tais como os valores pagos no CTN (embora abaixo do preço de
mercado), impediram a continuidade dos tratamentos iniciados;

•

nesse sentido, ela repassou também a impossibilidade de um desligamento pleno
com o mundo exterior.

Hipercodificação ideológica

“Um tratamento cem por cento, e muito em conta”.

Essa afirmação introduz uma disparidade de opinião. Ao mesmo tempo que, durante
sua fala, ela afirma uma preocupação financeira, considera o tratamento com bom preço
usando como comparação os preços de mercado. Por outro lado, faz-se necessário recordar,
que os tratamentos voltados para esse movimento natural não são dos mais baratos, como se
poderia supor. Basta lembrar os preços de produtos orgânicos, os medicamentos necessários e
as várias técnicas e condutas de cuidados e tratamentos, que hoje não são oferecidos na
maioria dos convênios de saúde e tampouco através do SUS – Sistema Unificado de Saúde de
caráter público.
Também é importante ressaltar que, como os pacotes de saúde geralmente envolvem
deslocamentos, hospedagem, ambientes mais refinados ou pelo menos fora dos padrões
hospitalares, significa dizer que o preço desse diferencial entra nos custos repassados aos
clientes. O fato de considerar o tratamento como cem por cento, pode significar - isso não
ficou esclarecido -, que o lado afetuoso do tratamento auxiliou mais do que qualquer outro
tratamento realizado anteriormente.
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A macroproposição que se conseguiu construir, considerando o conjunto de suas idéias
e discursos, foi:
Em nenhum outro lugar a gente encontra o tratamento que se
tem aqui; a dedicação e o serviço são incomparáveis, superiores a
qualquer outro.
Macroprosição 4
Estrutura ideológica

O tratamento natural é incomparável

leva ao cuidado
de si
Estrutura ideológica 4

Se, como Helman (1994), direcionar-se a análise para um ponto de vista ideológico,
essa informante tem toda a razão, uma vez que a medicina moderna, com seus valores e
teorias, muitas vezes não permite ao cliente o conhecimento e a reflexão sobre si mesmo. Para
muitos médicos e demais profissionais que atuam na medicina convencional alopática, o
cliente, denominado “paciente”, deve ter uma relação passiva com seus terapeutas e as
condutas ministradas a sua pessoa. As premissas básicas dessa forma de fazer medicina não
permitem às pessoas serem clientes, hóspedes ou consumidoras com direito a mandar em seu
próprio corpo e em sua conduta com relação ao que deseja.
Novamente se evidenica, nesse aspecto como o turismo saúde consegue trabalhar
bem com a questão, uma vez que, sendo um turista–cliente e não um turista–paciente, as
pessoas que buscam esse tipo de serviço conseguem ter um comando maior sobre si e sobre
seus corpos. Mesmo que Flor de Lótus não se sinta como alguém que está fazendo turismo
(não há relato em sua fala sobre isto), ela não demonstrou estar se sentindo como alguém em
internação hospitalar. Para ela, qualquer outro tratamento voltado exclusivamente para
questões de saúde não a levaria a ter as respostas positivas obtidas com o período de cuidados
terapêuticos no CTN.
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Hóspede 3 – Bromélia

Manifestação linear do texto:
Bromélia, de 69 anos de idade, apresentava uma expressão facial de muita seriedade
e rigor, ressaltando-se esse quadro na colocação das palavras e em sua expectativa com
relação às atividades que buscava no empreendimento.
Com uma linguagem formal e um bom domínio da língua portuguesa, esta Pedagoga
originária de Curitiba-PR, concedeu com segurança e tranquilidade uma entrevista, sem
permitir, no entanto o gravador.

Dicionário de base
As palavras-chave que utiliza demonstram que essa cliente vem em busca de duas
possibilidades ou roteiros de viagem: um voltado para tratamento e relaxamento e outro para
um retiro ou roteiro religioso, no qual a Congregação, Vígolo e Santa Paulina, fazem parte
inclusive do que vai receber no CTN, ou seja, tem também uma função espiritual. Embora a
interação das variáveis turismo saúde X turismo religioso não seja algo explícito na sua fala,
na prática percebe-se que existe essa ligação, tal é a importância que dá a esses dois
elementos. No Dicionário de Base abaixo já se pode constatar este fato:

Congregação
Relaxar
Retiro espiritual
Tratamento
Vígolo
Despesa
Natural
Alopático
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Chique
Carinho
Atenção
Santa Paulina
Se no Dicionário de Base (DB) já transparecia essa especificidade, nas Regras de CoReferência (RCR) a associação fica ainda mais explícita, e, porque não dizer, a articulação
entre saúde, religião e turismo também.

Regras de co-referência

Doutrina
“retiro espiritual”

Espiritualidade
Recomposição

•

O retiro espiritual é, para essa cliente, uma forma também de cumprir com a
filosofia da sua congregação de se retirar periodicamente para uma atividade
comum entre elas, chamada de retiro espiritual;

•

devido a seus princípios religiosos, o isolamento poderá proporcionar um
acréscimo do reconhecimento interior bem como a renovação mental, social e
espiritual;

•

como resultado dessa renovação espiritual, a cliente acredita encontrar forças
para a recomposição física.

Vinculação à mística espiritual
“Aqui respira-se Santa Paulina”
Holismo – integração saúde e espiritualidade
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•

O Centro de Terapias, por ser administrado pela Congregação das Irmãs
Imaculadas da Conceição, cuja fundadora foi Santa Paulina, e situar-se próximo à
Igreja Matriz, permite uma vinculação total entre o atendimento à saúde e o
atendimento espiritual;

•

demonstração de fé e devoção à cosmologia cristã referenciada pela igreja
católica.

Hipercodificação ideológica

“Aqui tudo é natural.”
Em sua primeira Hipercodificação Ideológica (HI), sobressai a idéia de que a
natureza ou o que é natural não é prejudicial à saúde, algo que hoje só é concebido pelos
terapeutas mais radicais.

“Em outros lugares existe tv no quarto”
Nesta Hipercodificação Ideológica sobressai o lado mais superficial, se for levado
em conta sua rigidez e os objetivos que diz procurar no CNT. Para ela o espaço oferecido, é
caro e não oferece o conforto que outros lugares com a mesma proposta oferecem, o reforça a
idéia de que sua conduta é por demais parecida com a de turistas em excursão, que assumem
não apenas querer uma troca entre o que pagam e o que recebem, como também poder obter
fora de casa alguns confortos básicos que já possui e que fazem parte de seu cotidiano.
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A macroproposição a seguir, ressalta o que observamos como sendo a base ou o
objetivo maior desta cliente:

Por também fazer parte de uma congregação, e sentindo a necessidade de
retirar-me espiritualmente, conciliei em uma única viagem três roteiros: um
roteiro religioso – já que pretendo conhecer Vígolo; um roteiro saúde – uma vez
que preciso relaxar e cuidar de minha saúde; e um roteiro individual de
autoconhecimento, pois aqui, envolta neste clima espiritual voltado para a Santa
Paulina, posso fazer todas essas atividades de uma vez só.

Macroproposição 5

Estrutura ideológica

espiritualidade/religiosidade

saúde integral
Estrutura ideológica 5
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Hóspede 04– Orquídea

Manifestação linear do texto
Essa informante é solteira e tem 17 anos. Muito espontânea e sorridente, concedeu a
entrevista no jardim do CTN, enquanto esperávamos o horário da hidroginástica. Vinda do
Oeste catarinense e declarando ainda ser estudante, aparentava tranqüilidade durante a
entrevista, embora tenha solicitado que o gravador não fosse utilizado. Esclareceu que estava
no CTN porque passara no vestibular para o curso de Educação Física e, antes do início das
aulas, pretendia se refazer fisicamente para esta nova etapa em sua vida.

Dicionário de base
Vígolo;
Missa;
Folder;
Vestibular;
escansar;
Tratamento
Tranqüilidade;
Espiritual
Seu Dicionário de Base (DB) fornece alguns dados sobre suas expectativas e seus
objetivos, que embora não estejam distantes dos outros clientes, foram menos místico na
forma de apresentação, embora com palavras semelhantes. Nessa entrevista a questão do
turismo saúde e religioso aparece como um item forte, embora, a exemplo dos outros
informantes, não aja uma menção explícita a essas questões durante sua fala. Também é
possível perceber, já nas Regras de Co-Referência (RCR), que a ida a Nova Trento veio como
um prêmio por ter sido aprovada no vestibular e como uma viagem para conhecimento e
cuidado.
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Regras de co-referência

Prêmio pelo esforço
“Passei no vestibular”
Preparação para nova etapa

•

O fato de ser aprovada no vestibular em uma universidade pública fez com que a
família se sentisse na obrigação de oferecer-lhe um prêmio: uma mudança de
espaço onde pudesse passear, cuidar-se no sentido de se recompor para ser capaz
de enfrentar uma nova etapa de sua vida como universitária.

Cosmologia cristã
“ missa”

Espiritualidade
Tratamento

•

Além de a viagem ser vista como prêmio, aqui se percebe uma integração entre
as crenças religiosas e o tratamento oferecido pelo CTN. Mesmo não sendo
religiosa como Bromélia, essa informante tem uma proposta que também envolve
a associação entre a viagem com fins religioso e de tratamento, como se uma
coisa inclusive dependesse da outra.

Hipercodificação ideológica

“Estivemos em Vígolo. ”

Demonstra a confiabilidade nos serviços do CTN e sua vinculação direta com a
imagem de Santa Paulina. Os tratamentos estabelecidos se associam, ainda que indiretamente,
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à crença estabelecida pela religião católica em santos ou pessoas que detêm o poder de cura
através da fé.

A construção que fazemos dos discursos de Orquídea, como colocamos anteriormente,
não se diferencia do estabelecido por Bromélia e Flor de Lótus. A proposta de um roteiro
natural está fortemente atrelada ao roteiro religioso. Essa interdependência associa-se à idéia
de que ambientes dessa natureza são tranqüilos, agradáveis e repletos de conforto físico e
espiritual. Nesse sentido, a Macroproposição construída coloca o seguinte pensamento:

Minha família me presenteou com esta viagem, aqui eu
conseguirei encontrar muita tranqüilidade, carinho e conforto
espiritual, uma vez que faremos, além das terapias passeios a
Vígolo, assistiremos a missas, além de outras atividades voltadas
também para a espiritualidade.
Macroproposição 6
Estrutura ideológica

Cuidado físico natural

Cuidado físico espiritual
Estrutura ideológica 6
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Hóspede 5: Cravo

Manifestação linear do texto
Com 72 anos, solteiro, de uma estatura alta e cabelos brancos, apresentava uma
disposição e um sorriso constante no rosto. Com o tom de voz suave e bem atencioso, usando
uma linguagem formal, esse senhor, vindo do interior do Extremo Oeste catarinense, com
uma renda acima de sete salários mínimos, aceitou participar deste estudo. Não aceitou que a
entrevista fosse gravada e, ao longo do período, em que se desenvolveu a entrevista foi
bastante discreto quanto a algumas questões de ordem pessoal.
Seu Dicionário de Base (DB) apresenta idéias sobre como se sente e as razões de sua
vinda ao CTN. Em alguns momentos, inclusive, demonstrou de forma bastante firme, um
certo descontentamento com as técnicas terapêuticas, os horários fechados e o movimento
demasiado no CTN, levando-o a uma constante inquietação e incapacidade para descansar.
Vale enfatizar a necessidade desse cliente de preparar-se para uma cirurgia, o que fez com que
ressaltasse sempre a necessidade de estar tranqüilo, de buscar um espaço onde o silêncio e a
ausência de pressa em realizar atividades fossem a sua maior motivação, algo que ele colocou
não estar conseguindo encontrar no CNT.
Dicionário de base
Cirurgia
Relaxar
Descansar
Tratar
Atenção
Sono
Carinho
Dedicação
Vígolo
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Nas Regras de Co-Referência (RCR), assim como no Dicionário de Base (DB),
quando ele chama a atenção para relaxamento e sono, já surpreende dizendo que no CTN não
vem conseguindo isso. Para ele as atividades encadeadas, a falta de momentos maiores de
reflexão no quarto sozinho, a falta de um ambiente mais silencioso, contrastam com a
informação que teve de poder descansar totalmente nesse ambiente.

Regras de co-referência

Para meu fortalecimento físico
“Preciso relaxar ”

Parte do tratamento
Preparação mental para cirurgia

•

Sentindo-se fisicamente debilitado e não preparado para uma cirurgia, esse
informante veio ao CTN em busca de silêncio, tranqüilidade e forças. Veio para
complementar um tratamento que já realizava, estando aqui não para realizar
turismo, mas para um fortalecimento físico.

Embora ele não relate, pressupomos, observando o que Umberto Eco (1986) afirma
sobre o não dito, que ele procura também forças espirituais, uma vez que acentuou a ida a
Vígolo como uma das possibilidades de relaxar através da caminhada até lá, do ar puro
existente no caminho, da beleza do ambiente e da companhia das pessoas com quem pensava
em realizar o passeio. Contudo, permanecia nele a idéia de que não tinha relaxamento
suficiente e que em função disso pretendia sair do CTN antes de completar os dias de
tratamento.
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“vim para tratar”

•

Objetivo principal

Com essa expressão deixa claro que outros objetivos do grupo terapêutico do
CTN não se enquadram em suas expectativas, embora tenha relativa confiança
nas terapias oferecidas.

Hipercodificação ideológica

Relaxar para meu coração resistir.

Para ele o relaxamento será suficiente para que seu coração suporte uma cirurgia de
grande extensão. Essa afirmação envolve uma série de “não ditos”: medo, insegurança, falta
de informação sobre seu estado geral e a idéia de que, por meio das atividades propostas pelo
Centro de Terapias, conseguirá superar suas inseguranças.

Vim exclusivamente para me tratar.
Observa-se uma tentativa de desvincular sua vinda ao centro de outras
possibilidades, tais como peregrinação religiosa, embora tenha afirmado que gostaria de
caminhar até Vígolo, local de peregrinação entre os que buscam respostas na fé.

89
A Macroproposição que se sobressai entre as suas expectativas são:

O Centro de Terapias me proporcionará condições para que
eu me fortaleça fisicamente para preparar-me para uma cirurgia a
que irei me submeter.
Macroprosição 7
Estrutura ideológica

Repouso

Aumento de
resistência
Estrutura ideológica 7
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Hóspede 6 – Flor de Alfazema

Manifestação linear do texto
Originária da cidade de São Paulo, essa informante de 74 anos, freira, formada em
Serviço Social, aposentada, com renda inferior a 03 salários mínimos, aceitou que a entrevista
fosse gravada e de forma bem segura se dispôs a responder às perguntas da entrevista.
Utilizou uma linguagem simples e detalhista.
Dicionário de base
O seu Dicionário de Base (DB) oferece possibilidades interessantes para analisar sua
história: ela, como as outras clientes, ao receber como prêmio sua estadia no CTN, enfatizou
que sua vida foi marcada pelo sedentarismo e que agora, estando acima do peso indicado para
seu perfil corpóreo e sofrendo de um reumatismo acentuado, viu a possibilidade de um
tratamento associado a uma peregrinação religiosa a Nova Trento.

Congregação
Terapia
Sedentária
Jubileu de ouro
Premiação
Santa Paulina
Reumatismo
Pesada
Estar em forma
Trabalho
Tratamento humano
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Regras de co-referência

Obesidade / Peso Acima do Normal
“vida um pouco sedentária”
Reumatismo

•

Com a necessidade de se sentir bem fisicamente, de se sentir capaz de realizar
tarefas e atividades que demandam algum esforço físico, procurou no CTN um
recurso para tratamento físico decorrente de sua vida sedentária.

Tratamento Físico
“Conciliar as duas coisas”
Renovação Espiritual

•

Percebe-se que a informante utilizou o prêmio por seu Jubileu de Ouro para
conciliar duas necessidades: a de um tratamento para seus males físicos,
utilizando paradigmas holísticos, e a necessidade de uma renovação espiritual
após 50 anos de Congregação. Para quem trabalha no turismo, essa “turista” une
dois roteiros: o de um turismo saúde e de um turismo religioso. Ela está fora de
sua cidade, irá ficar acima de 24 horas, está em um ambiente onde lhe será
oferecido hospedagem diferenciada associada a terapêuticas naturais e ainda fará
um roteiro de caminhadas ao santuário de Santa Paulina.
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Hipercodificação ideológica

“De especial aqui, é o tratamento humano,
e depois a seqüência da terapia.”

Embora no Dicionário de Base (DB) e nas Regras de Co-Referências (RCR) Flor de
Alfazema enfatize a questão do tratamento associado ao lado espiritual, havendo a
convivência com os trabalhos da Congregação voltados para a mística de Santa Paulina, na
Hipercodificação Ideológica (HI) ela repassa a idéia de que apenas o lado humano e as
terapias tornam os serviços do CTN algo especial. Isso deixa a impressão de que “o
tratamento humano” é uma prerrogativa de congregações e centros terapêuticos onde se fazem
práticas mais naturais. Como se afirmou com relação a outros depoimentos, fica a impressão
de que qualquer outra possibilidade de tratamento não se enquadra com uma natureza de
hospitalidade e gentileza, algo absolutamente discriminador e reducionista. Que fique claro, e
Eco (1986) afirma com bastante precisão, isso não significa que a informante tenha
consciência dessa afirmação, ou que o faça de forma proposital. Para ela essa é a realidade
que consegue absorver: no CTN encontra a atenção e o carinho desejados, como se fosse uma
proposta sem opção de lucros financeiros, mas sim de proporcionar conforto e amparo - até
porque, na entrevista, ela relatou que já fizera um outro tipo de tratamento, porém não
equiparado com o que teve no Centro de Terapias.
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Essa revelação surge muito forte na macroproposição que foi construída a partir de
sua fala:

Aqui se tem muito carinho e atenção e o serviço oferecido
não se encontra em nenhum outro lugar.

Macroproposição 8

Estrutura ideológica

Recuperação física e espiritual

Somente no CTN

Estrutura ideológica 8
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE
TERAPIAS E TURISMO
O turismo saúde quase sempre foi vinculado à idéia de termalismo. Está claro que o
termalismo é uma opção de turismo saúde, com hotéis especiais e uma política que envereda
por caminhos econômicos, que generaliza a idéia de uso do tempo livre e a relação trabalho /
tempo livre e turismo. A visão funcionalista, na qual impera toda uma perspectiva no sentido
de turismo associado à recuperação de forças, de modo que as pessoas possam retornar rápido
ao trabalho, faz parte desse paradigma (DUMAZEDIER, 1974). É associado a essa crença que
o turismo saúde é pensado entre alguns empreendedores.
Recordando o que foi encontrado nos discursos dos informantes no Centro de
Terapias Naturais de Nova Trento, embora apenas duas pessoas tenham citado a ida ao CTN
como uma possibilidade de fazer turismo voltado para saúde, todos eles enfatizam a questão
da recuperação de forças, do reforço físico, mental e espiritual. E quando aparece essa idéia
do reforço espiritual, algumas das idéias de práticas naturais são associadas à peregrinação a
Vígolo, ou ainda aos momentos de silêncio e encontro para missas e orações. Como afirma
Aoun (2001), é o sagrado no turismo, a construção e a busca de um paraíso, um local onde
podemos não apenas ficar mais “limpos” espiritualmente, mas um lugar onde podemos
também conseguir milagres.
O universo do CTN, ainda que não seja visto como voltado para o turismo saúde ,
tem um marketing e uma propaganda turística que acionam uma série de repertórios para
vender o espaço como um santuário considerado idílico, um ambiente natural que traz à
lembrança os Templos Terapêuticos Gregos da Antigüidade, citados por Cícero e também por
Foucault no seu texto sobre o cuidado de si (FOUCAULT, 1985). Vale entretanto reforçar ser
o ambiente analisado dissociado das feiras místicas, algo bastante comum neste milênio em
que impera um mercado alternativo denominado de Nova Era.
Percebe-se que existe a preocupação em separar o que realmente faz parte de um
trabalho sério de práticas charlatãs tão comuns atualmente. Não há uma venda de milagres
através das terapias alternativas ditas naturais e muitas menos dos milagres atribuídos a
santos, anjos, duendes, entre outros seres da cosmologia religiosa. Essa é uma característica
parecida com a prática do termalismo, que busca uma comprovação científica para dar
credibilidade e confiaça ao que se oferece.
O que diferencia o Centro de Terapias Naturais de Nova Trento de muitos dos
serviços oferecidos nesse campo é a confiabilidade e a credibilidade relacionada à
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Congregação daqual são oriundos os organizadores do CTN, além o fato de não haver uma
ligação direta entre os serviços oferecidos e o mercado turístico.
Informantes, sejam terapeutas ou clientes, consideram o trabalho realizado no CTN
como uma proposta séria, na qual o turismo não é o objetivo final, embora todos eles venham
de outras cidades, outros municípios de Santa Catarina e também de cidades como Curitiba e
São Paulo.
Entretanto, fica evidente que cada atividade do CTN relaciona as terapêuticas
adotadas ao trabalho espiritual relacionado à cosmologia cristã católica, em que Santa
Paulina, o trabalho que realizou junto às pessoas doentes, seus milagres e a política adotada
por suas seguidoras são fatores que credenciam a assistência oferecida. Vale ressaltar que os
momentos religiosos são fortes, assim como a caminhada a Vígolo e a ênfase em Santa
Paulina, o que corrobora a idéia de que o que se tem hoje no CTN é uma proposta de turismo
saúde somada ao turismo religioso. Observe-se que nenhuma das informantes terapeutas
assume esse interesse: embora seja uma proposta economicamente mais barata do que as que
são oferecidas por estabelecimentos voltados para o turismo saúde, seus objetivos se
encaixam no que conclui-se como sendo um trabalho voltado para essa especialidade turística.
Ao associar seus serviços de saúde a hospedagem e oferecimento de terapêuticas
naturais com um corpo de técnicos formalmente qualificados para tal, o CTN faz o diferencial
na qualidade e na seriedade com que pretendem trabalhar. O Centro de Terapias Naturais é
diferente de outros estabelecimentos onde o que é oferecido não passa pelo rigor e pela
cautela com que se deve olhar o uso de qualquer terapêutica, seja natural ou alopática. O outro
diferencial é, como já afirmado anteriormente, o referencial místico que é enfatizado, visto
que o Centro de Terapias Naturais foi criado na congregação fundada por Santa Paulina.
Algumas considerações finais são necessárias para sintetizar o olhar sobre os
discursos analisados e as observações efetivamente realizadas. Para isso reunem-se as
macroproposições e as estruturas ideológicas resultantes do estudo: que para Eco (1986), este
é o resultado ou o “não dito” imediatamente pelo informante, que o pesquisador vai
descobrindo aos poucos durante o período de convivência e nas entrelinhas do discurso.
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QUADRO 2 : MACROPROPOSIÇÕES E ESTRUTURAS IDEOLÓGICAS
MACROPROPOSIÇÕES

Macroproposição 1:
Nosso centro atua de acordo com os preceitos de nossa
congregação e os ensinamentos de Madre Paulina: sem uso de
terapias agressivas, tudo o mais natural possível, visando à
prevenção, ao tratamento, à busca da saúde e qualidade de vida,
através do cuidado e do autoconhecimento físico e espiritual.

Macroproposição 2:
Os princípios de Madre Paulina, aqui por meio de um tratamento
sem medicamentos industrializados, levam o cliente a aprender a
viver bem, aprender a viver melhor, buscando o equilíbrio físico
e mental tanto na cura de algum mal já estabelecido quanto para
prevenção de futuros. Isso é proporcionado por uma nova forma
de se viver e pelo uso de terapêuticas da Medicina Natural.

Macroproposição 3:
Por fazer parte da mesma Congregação, eu confio nos serviços
prestados aqui, principalmente porque oferecem tratamentos
naturais que lidam com a recuperação física e espiritual

ESTRUTURA IDEOLÓGICAS

Estrutura ideológica 1:
•

•

Medicina Natural = terapias
doces
Medicina Alopática = terapias
agressivas

Estrutura Ideológica 2:
Tratamento Natural
=
Qualidade de Vida
Estrutura Ideológica 3:
Congregação + CTN
=
Fortalecimento físico e epiritual

Macroproposição 4:

Estrutura Ideológica 4:

Em nenhum outro lugar a gente encontra o tratamento que se
tem aqui, a dedicação e o serviço são incomparáveis a qualquer
outro.

O tratamento natural é
incomparável
=
cuidado de si
Estrutura Ideológica 5:

Macroproposição 5:
Por também fazer parte de uma congregação, e sentindo a
necessidade retirar-me espiritualmente, conciliei em uma única
viagem três roteiros: um roteiro religioso – já que pretendo
conhecer Vigolo; um roteiro saúde – uma vez que preciso relaxar
e cuidar de minha saúde; e um roteiro individual de
autoconhecimento, pois aqui, envolta neste clima espiritual
voltado para a Santa Paulina posso fazer todas essas atividades
de uma vez só.

Macroproposição 6:
Minha família me presenteou com esta viagem, aqui eu
conseguirei encontrar muita tranqüilidade, carinho e conforto
espiritual, uma vez que faremos além das terapias, passeios a
Vígolo, assistiremos a missas, além de outras atividades voltadas
também para a espiritualidade

espiritualidade/religiosidade
=
saúde integral

Estrutura Ideológica 6:
Cuidado físico natural
=
Cuidado físico espiritual

Macroproposição 7:

Estrutura Ideológica 7:

O Centro de Terapias me proporcionará condições para que eu
me fortaleça fisicamente para preparar-me para uma cirurgia a
que irei me submeter.

Repouso
=
Aumento de resistência
Estrutura Ideológica 8:

Macroproposição 8:
Aqui se tem muito carinho e atenção e o serviço oferecido não é
encontrado em nenhum outro lugar.

Recuperação física e espiritual
=
Somente no CTN
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A partir dessa macroproposições e das estruturas ideológicas conclui-se que:
•

o Centro de Terapias Naturais é um estabelecimento que organiza periodicamente
atividades terapêuticas para prevenção, tratamento, cuidados e reabilitação de pessoas
que necessitam de repouso, ou que precisam se restabelecer de enfermidades ou ainda
que queiram apenas um espaço para o cuidado de si;

•

a filosofia que prevalece é a de oferecer terapêuticas naturais cuja característica
principal reside na humanização do cuidado de si, a ênfase no autoconhecimento
mental, físico e espiritual;

•

o turismo saúde existe associado a um turismo religioso de peregrinação. este não
assumido de forma explícita pelo grupo empreendedor;

•

o que se prega hoje como prática no CTN remete ao tipo de atendimento realizado nos
templos terapêuticos gregos da Antigüidade e suas premissas, que se baseavam no
cuidado de si observando o uso de técnicas que hoje fazem parte da Medicina Natural,
ou Práticas Terapêuticas Alternativas;

•

a doutrina hipocrática e a busca por um estado de equilíbrio entre o físico, o espírito e
a mente são enfatizados por terapeutas e clientes, embora nenhum deles apresente ou
fale sobre dados relacionados a esses conhecimentos, que são parte das origens da
Medicina Natural;

•

a idéia funcional de corpo e de recomposição das forças físicas presentes nos conceitos
e idéias de turismo parece ser dominante nos discursos de nossas informantes, embora
apenas duas pessoas relacionem suas visitas ao CTN a um roteiro turístico;

•

por último, vale lembrar uma generalização positiva das terapias naturais, como se as
mesmas fossem totalmente adequadas a todas as pessoas, como se nenhuma delas
provocasse efetivamente qualquer prejuízo físico àqueles que as utilizam. Embora
acreditando no que esse sistema médico oferece, discorda-se da ênfase dos resultados
quando o apresentam como a atividade de cura que é “a melhor” ou “a única que
humaniza” a assistência a pessoas doentes. A premissa deste pesquisador é que mais
importante que a própria técnica são as pessoas que a realizam; elas fazem o
diferencial, elas é que humanizam o atendimento e o tornam suportável para as
pessoas que sofrem ou precisam de cuidados e tratamento.
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Este trabalho proporcionou também uma experiência riquíssima no ramo da pesquisa,
apontando os caminhos a serem percorridos e também os que devem ser interrompidos e
retomados de forma diferente, concretizando a dinâmica e o saber lidar com desafios e
surpresas no decorrer de um trabalho desta magnitude.
Transcendendo a realização pessoal, este estudo proporcionará a futuros
pesquisadores, empreendedores e pessoas interessadas pelo assunto uma visão do que
realmente se busca dentro de um segmento turístico, tanto para quem o oferta quanto para
quem o demanda.
Tão recentes quanto o estudo do fenômeno turismo, o estresse e outros males são
problemas que motivam o deslocamento de pessoas, assim como doenças já conhecidas,
também obrigam à execução deste deslocamento. Percebe-se, porém que este é um segmento
ainda muito jovem, que se apresenta como um vasto campo de pesquisa e conhecimento.
Como já citado, o deslocamento das pessoas pode ser por uma questão de extrema
necessidade, quando se está com uma doença degenerativa, ou pode ser voluntária, quando é
para prevenir. Com isso nota-se que existem outros agentes envolvidos e também
necessidades diferentes, pois uma pessoa com determinada enfermidade degenerativa depende
de auxílio para locomoção, exigindo a presença de um acompanhante. E como se caracteriza
esse deslocamento? E quando a pessoa procura o descanso à prevenção pode ir sozinha ou em
grupos, independente de acompanhante e até disposta a conhecer lugares agradáveis e não só
para tratamento. – que tipo de turismo é esse?
Essas considerações, como também a perspectiva da comunidade local (autóctone) em
relação às propostas oferecidas em um determinado empreendimento, são fatores
extremamente relevantes que oportunizam futuros estudos relacionados ao fenômeno turismo
e seu segmento vinculado à saúde.
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6 ANEXOS
ANEXO 1 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA (TERAPEUTAS)

Nome: _______________________________
Idade: _______________________________
Gênero: ______________________________
Formação profissional: __________________

01) Como surgiu a idéia de fazer este centro terapêutico? Você participou da sua organização?
02) Que proposta/objetivos tem o Centro?
03) Que ações terapêuticas são realizadas?
04) Qual a formação da equipe que atua no centro?
05) Que tipo de cliente vocês recebem para tratamento?
06) Os clientes que as procuram vêm exclusivamente para tratamento ou desejam conhecer a
cidade e participar de outras atividades no município?
07) Sobre seu trabalho:
a) além da sua atuação profissional de terapeuta, que outras atividades você realiza no
Centro?
b) Você conhece outros empreendimentos como este?
c) Você classificaria o Centro terapêutico como um empreendimento voltado para o
turismo saúde? Por quê ?
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ANEXO 2 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA (CLIENTES)

NOME: __________________________________
IDADE: __________________________________
GÊNERO: ________________________________
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: ___________________________
ORIGEM: _____________________________________________
01) Como você ficou sabendo sobre este centro?
02) Que razões o trouxeram ao centro terapêutico?
03) Pretende permanecer quantos dias?
04) Além do tratamento no centro, tem outros objetivos ou atividades a serem realizadas nesta
viagem?
05) Os custos do tratamento são compatíveis com a infra-estrutura e o nível dos terapeutas
que estão atendendo você?
06) Que tratamento você está realizando?
07) Você já havia realizado tratamento semelhante ou ido a um outro local com a mesma
proposta de atendimento?
08) O que você destaca como “especial” no tratamento e na recepção que recebeu neste
centro?
09) Sua atividade aqui no Centro de Terapias, você a classifica como uma atividade de
turismo saúde?
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Fui informado (a) de que está sendo realizada uma pesquisa com o Título: Templos
Terapêuticos da Atualidade: Análise de uma proposta de turismo saúde em um
município de Santa Catarina. sob responsabilidade de Lélio Galdino Rosa, aluno do curso
de Mestrado em Turismo e Hotelaria na Universidade do Vale do Itajaí-SC
Analisei a possibilidade de participar de uma entrevista que terá duração máxima de 01 (uma)
hora, contendo perguntas relacionadas a características profissionais e sobre meus
conhecimentos quanto ao empreendimento em que atuo. Caso eu aceite participar desta
pesquisa como entrevistado (a) meu nome ________________________________________
não aparecerá quando forem apresentados e divulgados os resultados da pesquisa.
Na gravação de minha entrevista a (s) fita (s) gravada (s) será (ão) identificada (s) apenas por
um número, garantindo assim o sigilo das informações.
Não receberei nenhum tipo de pagamento por participar deste estudo. Não sofrerei nenhum
prejuízo ou punição se, mesmo depois que começar a entrevista, eu resolver parar ou não
quiser responder a algumas perguntas.
Estou de acordo em participar da pesquisa. No momento assino este Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, junto ao pesquisador.
Cidade, __________ de ___________ de 2002.

Participante: ____________________________________
Pesquisador: ____________________________________
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ANEXO 4 – FOLDER DE DIVULGAÇÃO DO CTN

