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Resumo:

Esta  dissertação  de  mestrado  tem  como  objeto  de  estudo  três  jornais  alternativos  publicados
mensalmente  na  cidade  do  Salvador,  durante  o  ano  de  1996:  “Liriom,  Informação  Holística”,
“Alquimista:  Jornal  da  Consciência”  e  “Viver  Melhor:  guia  naturista,  ecológico,  holístico”.  O
objetivo geral restringe-se á análise da estrutura dos mesmos e do conteúdo veiculado por meio de
tais publicações gratuitas. Além de se constituírem veículos de propaganda dos serviços alternativas
de um modo geral, prestam-se como meio de expressão de médicos, terapeutas, psicólogas e leigos
acerca  de assuntos  ligados direta  ou  indiretamente  à  saúde:  seja  a  manutenção da  mesma,  seu
aprimoramento ou aquisição. Assim, o objetivo específico enfoca o entendimento do que seja a
concepção de saúde (etiologia, terapêutica e cura) que perpassa os anúncios e artigos dos citados
jornais. Quanto à metodologia, frente ao nosso objetivo geral , tentamos atuar elegendo três vértices
de análise para cada jornal: 1) a análise da estrutura geral de cada jornal, acrescentando algumas
imagens que julgamos importantes para a  compreensão do seu estilo;  2) a análise dos serviços
ofertados  nos  jornais,  enquanto  propaganda  paga  pelos  interessados;  3)  a  análise  de  matérias
jornalísticas, artigo, textos, frases, poesias, enfim, do material escrito, pelos editores, clientes ou
leitores, veiculados pelos jornais, que são publicados independente de pagamento, mas por seleção
dos editores. No encalço de executar nosso objetivo específico - identificar a concepção de saúde
que perpassa tais publicações - detivemos principalmente na análise das matérias jornalísticas, dos
artigos,  textos;  etc  e  dos  anúncios  de  propaganda.  Operamos  uma  classificação  do  material
publicado nos jornais em termos do tipo de conteúdo referente a saúde nele encontrado: etiológica,
terapêutico e sobre cura. Ao concluir a análise desse material, percebemos quatro pontos que nos
pareceram cruciais: 1) as constantes adaptações na concepção de saúde da classe média decorrentes
da inserção de práticas terapêuticas alternativas no meio urbano moderno; 2) as vias de legitimação
utilizadas pelos alternativos a fim de respaldar suas crenças na eficácia das terapias alternativas de
cura; elementos retirados de estudos científicos; 2a) da física quântica; 2h) das teorias psicológicas;
3)  a  apropriação  reflexiva  do  conhecimento  propiciando  a  tentativa  de  unir  três  tipos  de
conhecimento: 3a) sistemas médicos; 3b) praticas místicas; 3c) filosofias ocidentais e orientais; 4) a
estruturação a delimitação de um campo alternativo pelos jornais analisados. Número de Páginas:
178p.
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