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RESUMO 

 

A grande maioria dos trabalhos acadêmicos que tratam do universo da benzeção 
trazem informações, preferencialmente, sobre as doenças e suas práticas de cura. O 
presente trabalho tem como objetivo conhecer o contexto social no qual se inserem 
as práticas da benzeção e os seus representantes. Para compreendê-las, conhecer 
o espaço físico onde elas são praticadas é essencial, pois nos permite observar 
como um ato do sagrado está inserido entre as atividades do cotidiano. O espaço 
onde acontece o benzimento é a casa do benzedor. Esse interrompe suas tarefas 
cotidianas para atender quem o procura e isso reflete em suas atividades pessoais e 
nas suas relações familiares. No universo da benzeção é o dom a característica que 
capacita o indivíduo a realizar sua prática, como foi apontado por todos os 
entrevistados. A família do benzedor também exerce grande influência na realização 
das mesmas, pois é a família que proporciona elementos que são motivadores e 
também elementos que são restritivos às práticas da benzeção. Da mesma forma as 
relações familiares dos benzedores também são perpassadas por este universo. 
Também são analisadas no trabalho as relações dos benzedores com os clientes, 
médicos, enfermeiros, evangélicos, pares e os opositores. A permanência dessas 
práticas no cotidiano das pessoas demonstra a complexidade das sociedades 
modernas. O que promove a busca não é a ausência da biomedicina, é mais o 
reconhecimento de esferas, que são essenciais ao bem-estar do indivíduo. As 
práticas de benzeção permanecem porque há demanda pelas mesmas. 

 

 

Palavras chaves: benzeção, benzedores, relações familiares, medicina tradicional. 
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ABSTRACT 
 

The majority of academic papers that deal with the folks healing universe bring 
information, rather, about diseases and healing practices. The present work has as 
main objective understand the social context in which the folk healing practices and 
its representatives are inserted in. To understand them, knowing the space where 
they are practiced is essential, because it allow us to observe how a sacred act is 
inserted among the daily basis activities. This is why to be a folk healer, to the 
interviewed, is essential as calling, an obligation, as a sacred craft and not as a job. 
The space where the folk healing happens is the folk healer’s house. This one 
interrupts the daily basis activities to assist the ones who come looking for him or her 
and it reflects on his or her personal activities and his or her family relationships. In 
the folk healing universe, it is the gift the characteristic that allows the individual to 
perform his or her practice, as appointed by all the interviewed. The folk healing 
family also has big influence in the achievement of the folk healing, because it is the 
family that provides the elements that are motivator, and also in a certain way, 
restrainer to practice of the folk healing, and as the family relationships is pervaded 
by this universe. It is also analyzed in the work the relationships of the folk healers 
with clients, doctors, nurses, evangelicals, pairs and their objectors. The permanence 
of these practices integrated into people’s daily basis demonstrates the complexity of 
the modern society. What promotes the searching for these practices is not the 
absence of biomedicine, but it is the recognition of different spheres, that are 
essential to do welfare of the individuals. The practices of the folk healing remain 
because there is demand for them. 
 

 

Keywords: folk healing, folk healers, family relationships, folk medicine. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é resultado do grande interesse pessoal pela 

antropologia, e de profundas mudanças ocorridas em minha trajetória de vida desde 

o início da graduação. O trabalho de campo foi iniciático, no sentido que este 

primeiro contato antropológico afeta o pesquisador e modifica sua visão do outro e 

de si mesmo, como apontado por José Jorge Carvalho (1992). A realização desta 

pesquisa foi gratificante e permitiu mais que um aprofundamento no estudo do tema 

proposto, um encontro com diferentes pessoas que se dispuseram a compartilhar 

suas trajetórias de vida e relatar suas práticas de cura. 

No início do curso, participei de um grupo de pesquisa na área de sociologia 

da violência. E durante quatro semestres fiz pesquisa de campo e trabalho teórico. 

No meio do curso de graduação, no entanto, com a maternidade, fui mãe pela 

primeira vez nesse período, tomei conhecimento das práticas de benzeção. Esse 

universo despertou meu interesse como objeto de pesquisa. 

O universo da benzeção fez parte da minha infância. Contudo, 

compartilhava do senso comum que coloca as benzedeiras apenas nas pequenas 

cidades ou na zona rural. Assim, para mim, seria a princípio uma contradição a 

existência de benzedeiras, representantes de um saber-fazer tradicional transmitido 

de forma esotérica, na metrópole moderna. 

A partir do encontro com representantes dessa prática o campo da pesquisa 

foi se delineando, e com a antropologia da saúde e antropologia da religião tive o 

enfoque teórico necessário para desenvolver o projeto. 

Diferentes trabalhos publicados recentemente, no meio acadêmico, Vaz 

(2006), Santos, (2007), Silva (2009), Arcanjo e Leite (2009), Braga (2009), Gill 

(2010), vêm contribuindo para o reconhecimento da prática da benzeção e de seus 

representantes. Esses trabalhos refletem uma realidade diferente daquela publicada 

na mídia, como reportagens do jornal Gazeta do Povo (Objeto de Deus cada vez 

mais raro: tradicionais, benzedeiras têm dificuldades de encontrar sucessores que 

mantenhas suas rezas e bençãos; na edição de 02 Jul. 2006) e Folha da região 

(Tradição: benzedeiras correm risco de desaparecer; na edição de 10 mar. 2011) e 
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apontado por certos autores, Souza (2005), Nery (2006), Tonacci (2008), como uma 

prática em vias de extinção. 

A representação em torno das benzedeiras nos fala de uma senhora de 

idade, católica, casada e com filhos. Se por um lado, essas representantes de um 

saber-fazer tradicional não sofrem mais processos de estigmatização ou 

preconceitos, como os apontados por Barbosa (2001), por outro há um imaginário 

que as coloca em vias de extinção. 

A prática da benzeção é associada ao universo feminino, apesar de não 

exclusiva. Assim, essas mulheres são consideradas especialistas a partir do 

momento que reconhecem o dom em suas vidas, e têm sua prática legitimada por 

seus pares frente aos resultados dos seus consulentes Oliveira (1985). 

Montero (1985) aponta para a presença da benzeção desde o período 

colonial, bem como as descrições de suas práticas e os malefícios sobre os quais 

atuavam. A benzeção segundo essa autora traz elementos das tradições indígenas, 

africanas e europeias e foi durante três séculos juntamente com curandeiros e 

barbeiros-cirurgiões a única forma de restabelecer a saúde disponível no Brasil 

Colônia. 

Para autores como Oliveira (1985), Loyola (1985), Silva (2009) a benzeção é 

uma prática associada ao catolicismo popular. No entanto, o campo como veremos 

na sequência, traz informações sobre um grande trânsito religioso, seja nas práticas 

realizadas ou nos problemas tratados pelos benzedores, bem como nos clientes que 

os procuram. 

Uma grande transformação que marca a atualidade é que a busca por uma 

benzedeira pode ser feita até pela internet, porém, sua legitimidade é contestada por 

muitos. No século XIX, as benzedeiras usufruíam da mesma legitimidade que outros 

profissionais da cura. E isso possibilitava que anunciassem seus serviços em jornais 

e periódicos nas mesmas condições de credibilidade. 

Contudo, hoje, a principal maneira de conhecer uma benzedeira é por meio 

de indicação de alguém que já frequentou. Sendo essa a forma utilizada na 

pesquisa. 

Para a pesquisa foi necessário elencar critérios para a escolha dos 

benzedores. Primeiro foram escolhidos benzedores que não cobram por sua 

atividade. Segundo, benzedores que são reconhecidos como tal pela sua 

comunidade de pertencimento. Esses critérios foram privilegiados por que o fato de 
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não cobrar pelo benzimento é uma das características fundamentais da prática da 

benzeção e o que proporciona o seu diferencial perante outras práticas de cura, 

Oliveira (1985), Montero (1985), Santos (2007), Silva (2009). Do mesmo modo o 

reconhecimento da comunidade de pertencimento do benzedor também é um dos 

aspectos essenciais do processo de legitimação da sua prática, Oliveira (1985), 

Santos (2007), Silva (2009). 

Como estratégia de abordagem recebi a sugestão de primeiramente 

participar de um benzimento levando meu filho, para depois falar da pesquisa. 

Método que funcionou, pois todos os convidados aceitaram participar. 

Quando alguém indica uma benzedeira é raro que a indicação venha com 

nome de rua ou número de casa. Normalmente é uma indicação com alguns pontos 

de referência, e exige que nas proximidades se peça informações novamente. Como 

ocorreu no campo, às indicações que recebi para encontrar as casas dos 

benzedores continham mapas, pontos de referência e nenhum nome de rua. 

Consegui a indicação de vários benzedores, num total de quinze, porém em 

função da proposta da pesquisa tive que optar pela escolha de cinco. Esses foram 

escolhidos porque apresentam características comuns a todos e ao mesmo tempo, 

cada um desses benzedores, apresentam particularidades que os distinguem entre 

si. 

Recebi a primeira indicação para uma benzedeira de uma senhora 

evangélica, que trabalhava na portaria do prédio onde meu marido tinha um 

escritório. Frequentemente perguntava se já tinha levado meu filho para benzer. 

Segundo ela, uma criança só se desenvolve de forma saudável se for benzida. O 

contraditório da situação e que suscitou o interesse pelo tema da pesquisa é que 

para os evangélicos a prática da benzeção é vista como negativa. A benzedeira 

indicada por essa senhora estava muito idosa e segundo seu filho muito doente. 

Deste rapaz veio à indicação para outra benzedeira; Dona Lourdes. 

Dona Lourdes é uma senhora de 82 anos, com ascendência indígena que 

reside no bairro Água Verde. É uma senhora muito reservada que atribui à família 

um grande valor. Dona Lourdes vem de uma tradição de várias gerações de 

benzedeiras. Contou que até onde ela sabe todas as suas antepassadas foram 

benzedeiras. De seu pai diz que herdou a forma como vê a religião. Aprendeu com 

ele a rezar no campo em meio à natureza.  



10 

A segunda indicação foi para Dona Carmela: uma senhora pequena de 73 

anos, que gosta de conversar, e que está presa a sua cama em função da 

amputação de suas duas pernas. Encontrar sua casa foi difícil, pois onde reside as 

ruas são de terra, muito semelhantes umas das outras. Já nesse primeiro momento 

ficou evidente que Dona Carmela é muito conhecida. O número de sua clientela é 

expressivo, o que causa conflitos com seus filhos como observei. O rol de problemas 

tratados por Dona Carmela é grande, e faz com que sua prática esteja mais próxima 

das tradições da umbanda que do catolicismo popular. No entanto, qualquer 

insinuação nesta direção a ofende profundamente. Nas entrevistas, Dona Carmela 

relatou diferentes acontecimentos trágicos de sua vida, que ela entende como 

ataques mágicos.  

O terceiro benzedor que contatei foi Seu Camargo um senhor com 60 anos. 

A sua indicação veio de uma colega de turma, que trabalhava na mesma 

cooperativa de reciclagem de lixo que ele. Conheci Seu Camargo em uma conversa 

que foi realizada na universidade, na qual ele falou sobre sua atuação na 

cooperativa de reciclados. 

Na ocasião pedi seu endereço para levar meus filhos para benzer. Na 

primeira visita, após benzer a mim e a minha família, Seu Camargo deu como 

diagnóstico um grande problema energético em minha casa e em seus ocupantes. 

Além de sete benzimentos consecutivos, havia também a necessidade de limpezas 

energéticas. De todos os benzedores, Seu Camargo foi quem me afetou de forma 

mais impactante. E nesses primeiros contatos, em função de seu diagnóstico, eu e 

meu marido cogitamos até trocar de apartamento. 

Nos sete domingos consecutivos que fui a sua casa como cliente, fomos nos 

aproximando e sempre que não havia clientes esperando, ficava conversando, tanto 

com Seu Camargo, como também com sua esposa que também era benzedeira. 

Quando fiz o convite para a pesquisa receava que não aceitasse. Fui informada que 

ele era uma pessoa extremamente reservada. Felizmente Seu Camargo aceitou 

participar da pesquisa pedindo apenas que as entrevistas fossem realizadas na 

cooperativa, porque na sua casa, com o movimento dos clientes, não seria possível. 

Em nossas primeiras conversas contou sobre o terreiro, do qual foi chefe no 

centro da cidade e sobre sua infância na reserva indígena. Relatou suas 

brincadeiras, as caças, as festas, os ensinamentos sobre cura que recebeu de seus 

pais, e da imensa saudade que sente deste lugar para o qual nunca mais retornou. 
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Nas últimas entrevistas falou sobre os conflitos mágicos com outros chefes de 

terreiro quando foi para o Sítio Cercado. 

As duas últimas benzedeiras, Dona Rosa e Dona Dorva residem próximas 

uma da outra, e as duas foram indicadas para benzer e tratar de problemas infantis. 

Dona Rosa não se denomina benzedeira, diz que apenas faz uma massagem para 

fechar o peito. Atende a mais de 30 anos, no seu ateliê onde produz roupas de fio. 

Dona Rosa é uma senhora alegre de 63 anos, que adora flores e gosta 

muito de conversar. Relatou que atravessou períodos de dificuldades para poder 

atender, em função do alcoolismo de seu marido, mas sempre encontrou uma forma 

de contornar as restrições impostas por ele. 

Dona Dorva, com 75 anos, também atende a mais de 30 anos e sua 

clientela é composta de adultos e crianças. Dona Dorva é tímida, fala pouco e tem 

uma história de vida com grandes tragédias, como ela fala; “minha filha, minha vida 

dava uma novela”. Após as primeiras entrevistas, nos momentos que ficamos 

sozinhas, sem a presença de suas filhas ou netos, ela relatou sua história. E no final 

Dona Dorva contou sobre um sentimento diferente em relação à benzeção: ela falou 

de gratidão. Diz que em determinados dias que ela e seus filhos comeram, porque 

os clientes que vinham para serem benzidos deixavam uma retribuição, e assim ela 

comprava comida. 

 

 

1.1 DO CAMPO 

 

 

As entrevistas com os benzedores foram abertas. E como o trabalho de 

campo foi longo, os conteúdos das mesmas passaram de informações sobre o 

universo da benzeção para a espera pessoal dos entrevistados. 

Sobre o trabalho de campo quero ressaltar determinados fatos que 

contribuíram de forma significativa sobre as informações obtidas. O meu interesse 

pelo tema aconteceu porque tive filhos e me tornei mãe. E essa característica 

permitiu um primeiro contato sem ocasionar desconfianças sobre minhas intenções 

para os benzedores, o que a figura de um pesquisador poderia suscitar. Ou seja, 

quando ia pela primeira vez procurar uma benzedeira levava filhos e marido. Desde 
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a primeira visita já tinha a intenção de desenvolver a pesquisa, e ir com a família 

proporcionou uma familiarização com a minha presença. Quando fiz os convites 

diretos para participar da pesquisa, esse não foi recebido com estranhamento pelos 

benzedores. Um detalhe importante é que mostrei interesse pela prática da 

benzeção desde a primeira visita. Quando não haviam clientes aguardando para 

serem atendidos permanecia conversando com os benzedores. 

Quando comecei oficialmente com as entrevistas as conversas assumiram 

certa formalidade, e a relação estabelecida com os benzedores estava bem marcada 

como pesquisador e pesquisado. Nesse primeiro momento recebi informações 

gerais sobre a prática da benzeção, problemas tratados, informações sobre clientes. 

Também não foi relatada nenhuma forma de conflito, em função da benzeção, 

dentro do núcleo familiar ou fora dele. Esse período se estendeu por mais ou menos 

um ano. 

Num segundo momento, as informações que recebi continham as histórias 

pessoais dos benzedores. Estas começaram a se modificar a partir do momento que 

uma relação de maior confiança e intimidade passa a prevalecer. Por exemplo, com 

relação à família, num primeiro momento o discurso dos benzedores afirma que a 

família nunca se opôs a prática da benzeção e é o elemento motivador para o início 

da mesma. Quando o mesmo discurso é feito, num contexto de maior intimidade e 

confiança, este passa a apresentar os conflitos gerados na família pela prática da 

benzeção. Sendo que a principal reclamação dos familiares diz respeito à 

intromissão dos clientes no ambiente doméstico. 

E num terceiro momento, recebo informações sobre os conflitos com seus 

pares e opositores. Isso porque esses conflitos assumem, em diferentes momentos, 

as características de feitiçaria. E é recorrente a tentativa de eliminar do discurso, 

sobre as práticas da benzeção, qualquer semelhança com a feitiçaria. 

Para obter essas informações o tempo de campo foi fundamental. Comecei 

os primeiros contatos em 2008. Por motivos pessoais interrompi a graduação, mas 

não queria perder o contato com os benzedores, então continuei com entrevistas e 

em determinados período apenas visitas de forma mais espaçadas. No segundo 

semestre de 2012, retornei ao curso e a pesquisa, intensificando as entrevistas, e foi 

quando recebi as informações sobre os maiores conflitos. As visitas como cliente 

dos benzedores duravam em torno de 30 minutos ou até o próximo cliente chegar. 

Foram feitas cinco visitas para Dona Lourdes e para Dona Carmela, sete visitas para 
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Seu Camargo e três visitas para Dona Rosa e Dona Dorva. A justificativa para várias 

visitas antes do convite para participar da pesquisa está no fato que buscava 

estabelecer primeiro uma relação um pouco mais próxima com cada benzedor.    

As entrevistas duraram em torno de 50 minutos, no entanto na casa de Dona 

Carmela, em diferentes ocasiões foi necessário interromper a entrevista por que 

clientes aguardavam o atendimento. Fiz duas entrevistas com cada benzedor no 

período que interrompi a graduação e depois diversas visitas para não perder o 

contato. A partir do segundo semestre de 2012 realizei mais duas entrevistas com 

Dona Lourdes, Dona Rosa e Dona Dorva e mais três entrevistas com Seu Camargo 

e Dona Carmela para finalizar a pesquisa.   

Para concluir, acredito que o fato de ser mulher e mãe contribuiu para ter 

acesso ao universo da benzeção, que não é restrito apenas aos aspectos da 

maternidade, mas tem na família o seu vetor central. Também o longo tempo de 

trabalho de campo permitiu estabelecer relações com um grau maior de confiança 

entre mim e os entrevistados, e a possibilidade de distanciamento para poder 

analisar os aspectos nos quais fui mais afetada. 

Assim, o campo gerou um rico material etnográfico. A análise dos dados que 

foram elencados cobriu uma pequena parcela desse material, deixando em aberto à 

possibilidade de futuros trabalhos. 

 

1.2  DO TRABALHO 

 

Na elaboração e análise do material de campo, fiz a opção de designar a 

medicina não acadêmica de medicina tradicional, porque são termos usados 

amplamente na bibliografia e por ser um termo que define de forma mais precisa as 

práticas encontradas em campo do que o termo medicina leiga e popular. Para a 

medicina acadêmica, o termo para designar esta prática foi biomedicina. Outra 

distinção que é necessária ser feita é aquele entre benzedeiros e curandeiros, isso 

por que Dona Carmela e Seu Camargo realizam tratamentos para determinadas 

doenças que estão além daquilo que é tido como doença de benzedor, Oliveira 

(1985), Santos (2007). Neste trabalho tanto Dona Carmela como Seu Camargo são 

chamados de benzedores por que é assim que se autodefinem, no entanto a 

diferenciação entre benzedores e curandeiros se faz necessária para a análise das 
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suas práticas. E esta diferenciação será feita seguindo a descrição presente no 

trabalho de Montero (1985): 

 

Certos pesquisadores distinguem os curandeiros dos rezadores ou 
benzedores (como são conhecidos em certas regiões), hierarquizando-os: 
“o curandeiro é uma espécie de oficial sagrado que penetra no mundo do 
sobrenatural. O curandeiro também benze porque foi um estágio pelo qual 
passou, mas está acima do benzedor porque consegue entrar em contato 
com forças superiores. A sua atuação se reveste de gestos, às vezes de 
trajes especiais, de orações e o uso de implementos religiosos. [....] Já o 
papel do benzedor é muito mais restrito do que o do curandeiro. Se limita 
apenas a rezar sobre a cabeça do doente, não receita remédios e reza 
fazendo sinal de cruz. Não é preciso que o doente vá até sua casa para que 
ele o benza; executa sua benzedura na própria casa do enfermo ou em 
peças de roupas. Suas rezas, na maioria das vezes, são deturpações das 
orações oficializadas pelas Igreja Católica, entremeadas de palavras 
incompreensíveis, resmungadas no latim o mais estropiado possível”. 
(MONTERO, 1985, p. 36) 

 

Os termos nativos serão transcritos em itálico no decorrer do texto. Dessa 

maneira organizei o texto monográfico em três capítulos: 

No primeiro capítulo, uma descrição sociológica do ambiente físico, no qual 

o benzedor está inserido, bem como, o contexto relacional de integração com a 

família. Em resumo, procurei responder as questões quem é, onde vive e como vive 

esse sujeito denominado benzedor; 

No segundo capítulo, o foco está nas relações familiares. Procurando 

evidenciar como essas são o elemento motivador dos atos do benzedor e também 

como atuam como elemento de restrição dos mesmos. E principalmente, como 

essas relações têm influência na transmissão do conhecimento da benzeção, que é 

tida pelos entrevistados como obrigatória e vinculada a relações de 

consanguinidade. 

No terceiro capítulo, o foco são as relações do benzedor externas ao núcleo 

familiar: médicos, evangélicos, pares, opositores e clientes. A inserção das práticas 

da benzeção no universo social, apontando para aspectos relativos ao campo 

religioso e das práticas da saúde. Isso por que essas relações acabam por refletir 

nas práticas da benzeção. Diferente de outros trabalhos acadêmicos, onde o foco 

está nos tipos de doenças e procedimentos realizados pelos benzedores Silva 

(2009), Arcanjo e Leite (2009), me propus, ao analisar as relações, entender a 

dinâmica social na qual se insere a prática da benzeção. 
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2  DO CONTEXTO SOCIAL E DA INSERÇÃO DOS BENZEDORES E SUAS 

PRÁTICAS 

 

 

Neste primeiro capítulo farei a descrição do ambiente e do contexto social. 

Para compreender a prática da benzeção conhecer o espaço físico onde ela é 

praticada é essencial, pois nos permite observar como um ato do sagrado está 

inserido entre as atividades do cotidiano. 

Ser benzedor, para os entrevistados, é entendido como uma vocação, uma 

obrigação, como um ofício sagrado, e não como uma profissão. O espaço onde 

acontece o benzimento é a casa do benzedor. Esse interrompe suas tarefas 

cotidianas para atender quem o procura e isso reflete em suas atividades pessoais e 

nas suas relações familiares. 

No Paraná diversos trabalhos foram publicados recentemente Vaz (2006), 

Arcanjo e Leite (2009), Braga (2009), Silva (2009), Hoffmann-Horochoviski (2012), 

Silva (2012), bem como, editais de fomento para pesquisas nessa área. Como por 

exemplo, a Fundação Cultural de Curitiba, que desde 2006, lança o edital para 

Identificação e Registro do Patrimônio Imaterial1. Na edição de 2008, o projeto 

BENZA DEUS! Benzedeiras de Curitiba: modernidade e tradição (Silva, 2009) 

apresenta como resultado da pesquisa um mapeamento de 60 benzedeiras, cujo 

objetivo foi identificá-las, bem como suas práticas. 

 O projeto voltou-se para a realização de uma ampla pesquisa de campo em 

Curitiba, abarcando todas as regionais, identificando e mapeando as benzedeiras 

em atividade. O critério de seleção utilizado privilegiou aquelas que eram 

reconhecidas pela comunidade como benzedeiras e que não cobravam pelo 

benzimento. A pesquisa de Silva (2009) permitiu a elaboração de três produtos: um 

livro contendo a identificação das benzedeiras; um livro contendo as histórias de 

vida de algumas delas e um conjunto de painéis voltado para exposições itinerantes, 

                                            
1
 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) define como 

Patrimônio Cultural Imaterial "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural." Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006. (IPHAN) 
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apresentando uma síntese dos produtos obtidos. Esse projeto foi realizado no 

mesmo período que iniciei os contatos para essa pesquisa. 

Diferentemente do projeto apresentado por Silva (2009) que buscava o 

registro do patrimônio da cultura imaterial, meu objetivo era outro: conhecer o 

universo social onde se insere a prática da benzeção e as relações estabelecidas 

entre os benzedores e seus familiares, clientes, pares e opositores.  

Entre os entrevistados alguns pontos referentes ao contexto social são 

comuns a todos, como o fato de serem oriundos das classes baixas e com pouca ou 

nenhuma escolaridade. Esses fatos não restringem o atendimento apenas aos de 

sua classe social, ao contrário, seja pelo que foi contado pelos benzedores ou 

presenciado no período das entrevistas, a procura por essas práticas abrange 

pessoas de diversas classes sociais. Como é apontado por Maggie (1986) a busca 

por curas mágico-religiosas não fica restrita as classes menos favorecidas. 

Para este trabalho é importante à visualização do meio no qual essas 

pessoas estão inseridas. Na sequência apresentarei cada um dos cinco benzedores 

contatados. Primeiramente descreverei o bairro no qual vivem os benzedores, como 

recebi as indicações, a descrição das residências, suas famílias, a clientela, os 

espaços onde ocorrem os benzimentos e como realizam suas práticas de benzeção. 

 

 

2.1  DONA LOURDES 

 

 

Dona Lourdes, a primeira benzedeira que contatei, mora no bairro Portão. O 

bairro tem uma população que representa 2,57% da população de Curitiba, com 

13,44% da população do bairro com renda inferior a três salários mínimos mensais, 

segundo o IPPUC 2000, o que o caracteriza como um bairro de classe média. 

Dona Lourdes foi indicada pelo filho de outra benzedeira, que em função da 

idade e de problemas de saúde não tinha mais condições de atender. Sem dar o 

nome da rua, fez várias explicações que, em função da proximidade das residências, 

permitiu que eu a encontrasse sem dificuldade. Sua casa está localizada em uma 

transversal da via rápida, que vai do centro ao bairro. Nas proximidades de sua 

residência, há um grande supermercado e uma grande loja de artigos infantis. A rua 

de sua casa é curta e sem saída. 
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Na rua a sua residência é a única de madeira, a casa mais a garagem que 

fica na lateral tomam todo o terreno. Na frente há um pequeno jardim com flores e 

ervas medicinais. Essas ervas não são indicadas aos clientes, ela as usa para 

consumo próprio. O imóvel possui três quartos, sala, cozinha e um único banheiro 

que tem a sua entrada pela cozinha. A garagem é aberta, sem uma porta na frente, 

e serve de depósito, já que não possuem carro. Dona Lourdes é a proprietária do 

imóvel. Na casa moram Dona Lourdes e seu marido, os dois filhos do casal residem 

em outros bairros da cidade. O casal recebe aposentadoria do INSS. 

A sala onde são feitos os atendimentos é a sala principal da casa com 

acesso direto para a rua. Nela há um pequeno altar, na parte inferior da estante 

quase escondido, com uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem de São 

Francisco. São os únicos elementos religiosos da sala. Dona Lourdes deixa 

preparado na mesa lateral do sofá alguns galhos secos e uma faca que são 

utilizados durante o benzimento. 

Com relação a sua infância, ela conta que cresceu em uma fazenda em 

Mandirituba. Teve sete irmãos e perdeu o pai com 12 anos de idade. Seu pai pouco 

antes de morrer, descobre que tem ascendência indígena, mas com a morte 

repentina, a família perde contato com quem poderia dar maiores informações sobre 

seus ancestrais. Dona Lourdes cresceu em uma família católica e assumiu o 

catolicismo como sua religião. Ela conta que seu pai, embora católico, percebia a 

religião de uma forma diferente. Ela afirma que aprendeu com ele a rezar e ler a 

Bíblia fora da igreja, sozinha em meio à natureza. 

A prática de benzer está em sua família a várias gerações. Até onde ela 

sabe todas as suas ancestrais foram benzedeiras. Dona Lourdes substituiu sua mãe, 

na tarefa de benzer, quando esta já estava doente e debilitada, com mais de 90 

anos. 

Dona Lourdes tem uma satisfação muito grande por ter cuidado de sua mãe 

e sua sogra no final de suas vidas. Esses atos tem grande valor para ela, e em 

quase todas as entrevistas fez referências ao fato, mesmo quando perguntava 

especificamente sobre a prática de benzimento. Durante nossa primeira entrevista 

“oficial” sobre a prática da benzeção relatou a morte de cinco familiares: sua mãe e 

sua sogra, mortes ocorridas há mais de 20 anos; de seu cunhado e dois primos de 

seu marido, mortes recentes em função de problemas cardíacos e AVC. 
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Dona Lourdes foi a única das benzedeiras que contatei que impôs restrições 

para benzer em função da família. Ela não atende aos domingos, dia em que recebe 

a visita de seus dois filhos. A sua relação com filhos, netos e bisnetos é muito 

próxima. Em todas as nossas conversas a referência a eles era feita: seus trabalhos, 

a construção da casa, problemas de saúde e escola dos bisnetos, tudo o que se 

refere à vida cotidiana dessas pessoas. Nas primeiras visitas, a sala era repleta de 

brinquedos e fotos dos bisnetos. No final do trabalho os brinquedos foram 

desaparecendo, porque os bisnetos já estavam crescidos para brincar com eles, 

ficaram apenas muitas fotos de sua família. 

Dona Lourdes teve dois filhos. Apesar de falar muito da sua família, o seu 

filho caçula, foi citado apenas duas vezes: o seu nascimento e quando abandona a 

esposa e passa a viver de forma “desregrada” com outra mulher. As atitudes de seu 

filho magoaram-na muito. Porque apesar dela atribuir o fim do primeiro casamento 

dele a um trabalho que a nova esposa fez para amarrá-lo e destruir seu casamento 

anterior, Dona Lourdes não o isenta de uma parcela de culpa. 

Dona Lourdes benze com um galho seco. Após medir o pé da criança e 

pedir seu nome, vai raspando o galho com uma faca e recitando suas orações de 

forma ininteligível. Inicia e fecha o rito com o sinal da cruz e durante a benzeção não 

fala de outros assuntos. Ao final aceita uma pequena retribuição pelo benzimento, 

porém esta foi oferecida sem nenhum tipo de solicitação. 

Dona Lourdes restringe o benzimento para adultos porque despende muita 

energia, realiza somente a costura para rasgadura (distensão muscular). Já para as 

crianças, o benzimento gira em torno de problemas como quebranto, susto2, peito 

aberto3, cólicas e problemas infantis em geral. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Segundo Dona Lourdes susto é um problema especificamente infantil que é ocasionado por uma 

grande emoção que causa desequilíbrio na criança e o principal sintoma é não conseguir dormir, 
acordando diversas vezes chorando sem nenhum motivo aparente. 
3
 Segundo Dona Rosa peito aberto é um problema localizado no toráx da criança em função do 

esforço físico feito pelo bebê para se movimentar ou tentar sentar. Ocasiona dificuldade para se 
alimentar, para dormir, causa grande desconforto físico e em alguns casos até febre. 
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2.2  DONA CARMELA 

 

 

Dona Carmela reside em Piraquara, cidade pertencente à Região 

Metropolitana de Curitiba que fica a 22 km da capital. O bairro de sua residência é 

afastado do centro e não é servido pelo transporte coletivo nas proximidades. 

Dona Carmela foi indicada para tratar de encosto4, e com recomendações 

de ser uma vidente muito boa. A indicação de sua residência também não teve o 

nome da rua ou número da casa, mas um mapa com a localização mais ou menos 

exata. Foi necessário pedir informações sobre o endereço por três vezes, e todas as 

pessoas indagadas sabiam quem era Dona Carmela e onde morava.  

A sua rua é de terra, sem asfalto, curta, com casas simples e há poucas de 

alvenaria. Dona Carmela reside em uma espécie de condomínio. São três terrenos 

interligados e sem muros onde moram seis famílias. Como os terrenos não têm 

divisão interna possibilita aos membros da família transitar pelo espaço onde estão 

as seis casas sem o impedimento de muros ou cercas. Em cada casa reside uma 

família nuclear. 

O acesso à casa de Dona Carmela é de terra batida, onde ficam algumas 

galinhas soltas e algumas plantas e arbustos, quando chove forma-se muito barro 

nesse acesso. Nesta residência vive somente Dona Carmela e seu marido. Na frente 

da casa há um bar no qual seu marido faz pequenas vendas de cachaças, 

refrigerantes baratos, açúcar e café. A casa é metade de alvenaria e metade de 

madeira. Na parte de alvenaria fica o bar, um quarto pequeno onde Dona Carmela 

atendia antes de amputar a segunda perna, e a garagem. Na parte de madeira ficam 

sala, cozinha, dois quartos e um único banheiro com entrada pela cozinha. Na 

garagem que serve de depósito há vários engradados de bebidas e uma estante 

com troféus de campeonatos de futebol do time que Dona Carmela e seu marido 

                                            
4
 A possibilidade do “encosto” - que entre os pais-de-santo é descrita como “ter um egum”- se baseia 

na crença em torno da existência de espíritos de mortos que permanecem entre os vivos e que 
podem eventualmente tomar conta do corpo destes, gerando normalmente desordens mentais, 
desmaios, convulsões. Não tive acesso a nenhuma teoria mais elaborada sobre os motivos que 
levam a este tipo de relação entre vivos e espíritos, mas esta possibilidade é extremamente 
importante para os rituais de candomblé de caboclo e umbanda. (PORTO, 2007, p. 176, aspas do 
autor) 
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treinavam e acompanhavam. Dona Carmela é proprietária da casa. O casal é 

pensionista do INSS. 

No ano de 2012 Dona Carmela teve que amputar a segunda perna, em 

função disso atende agora somente em seu quarto. Na cabeceira de sua cama estão 

dispostos diversos quadros religiosos; de Nossa Senhora, da Santa Ceia, São 

Francisco, São Cosme e Damião e Sant’Ana. Na penteadeira estão colocadas 

muitas imagens de santos e Budas. Na sala contígua há uma mesa com um altar 

com as mesmas imagens dos santos dos quadros, vária imagens de diferentes 

tamanhos de Nossa Senhora e São Francisco com uma vela que mantém sempre 

acesa. O acesso até seu quarto é feito pela garagem, passando pela cozinha, pela 

sala de TV até chegar ao quarto. 

Dona Carmela passou sua infância na zona rural, cresceu em um sítio. Não 

aprendeu a ler e quando casou também residiu na zona rural. Descreve a 

propriedade que possuía com o marido como sendo bem equipada. Dona Carmela 

teve 10 filhos. 

Conta que pela dificuldade, em função da distância, para chegar até o 

atendimento médico mais próximo, aprendeu a benzer por conta própria, para o 

atendimento de seus filhos. Rezava com um galho de arruda sobre o peito e a 

garganta da criança para curar febre alta ou dor de garganta. Anos depois teve 

contato com um benzedor famoso na região, não disse seu nome, que lhe ensinou 

outros benzimentos. O fato de Dona Carmela ter aprendido algumas rezas com um 

benzedor não é incomum no universo da benzeção. Santos (2007) encontrou em 

sua pesquisa o mesmo relato, e também uma explicação para ele que pode ser 

utilizada para entender o aprendizado de Dona Carmela: 

 
Essa questão da transmissão das rezas ser efetuada a partir das 
relações de gênero está intimamente relacionada com o poder de 
cura das rezas fortes. De acordo com algumas rezadeiras, as rezas 
de cura só podem ser transmitidas entre pessoas de sexos opostos. 
(SANTOS. 2007, p. 60) 

 

Dona Carmela afirma que benze porque possui um dom, e esta é sua 

obrigação, enquanto tiver saúde para realizar tal ato. Nas entrevistas foi relatado que 

a falta de saúde em função da idade avançada é a única justificativa aceitável, para 

os benzedores, para interromper a prática do benzimento. 
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Dona Carmela contou que recebeu como diagnóstico médico, para justificar 

a amputação de suas pernas, as complicações do diabetes. Contudo, sua 

explicação para este fato está em outro nível de causalidade. Afirma que a origem  

do problema que gerou a amputação de suas pernas, está em um trabalho feito por 

uma rival. Essa mulher segundo Dona Carmela é frequentadora de um terreiro. E 

também frequentava sua casa para se benzer. Em certa ocasião, essa mulher foi 

flagrada remexendo no dinheiro deixado por outros clientes. Ao ser confrontada, se 

ofende e não retorna mais para se benzer. Tempos depois, Dona Carmela descobre 

em sua casa um feitiço que afirma ser para matá-la. Encontra em sua garagem entre 

os engradados de bebida uma galinha preta degolada. 

Dona Carmela atribui esse trabalho a essa mulher, pelo fato dela ser 

frequentadora de terreiro e não voltar mais para se benzer. Dona Carmela afirma 

que o motivo do ataque, foi inveja do grande número de clientes que a procuram. 

Isso por que em todas as visitas feitas por essa mulher, ela sempre perguntava a 

Dona Carmela o que ela fazia para ter tantos clientes. Dona Carmela conta que 

conseguiu se defender, no entanto, não o suficiente, pois perdeu as pernas.  

Dona Carmela relata que dois de seus filhos também foram alvos de 

ataques provenientes de trabalhos. Sua filha mais velha na época com 15 anos é 

internada às pressas e após cinco dias morre em função da meningite. Para Dona 

Carmela a causa da doença e da morte de sua filha foi um trabalho feito por seus 

vizinhos, motivados pela inveja que tinham da beleza física e do comportamento de 

sua filha. Após esse episódio , Dona Carmela e sua família se mudam, dirigindo-se 

para o endereço atual. 

O outro ataque foi contra seu filho mais velho, no período em que foi 

vereador de Piraquara (2008-2012). Ele foi acusado de desvio de verbas. As 

acusações, após as investigações, não foram comprovadas. Dona Carmela explica a 

situação dizendo que uma mulher se interessou pelo seu filho. Como ele não 

correspondeu o interesse afetivo dela, ela por despeito, fez um trabalho para 

incriminá-lo. Dona Carmela conta que conseguiu protegê-lo com suas orações. A 

única consequência é que seu filho se afastou da política de forma definitiva após o 

término do mandato. 

A explicação para os infortúnios do cotidiano, no aspecto de influências 

maléficas impostas por terceiros, está nos relatos não só de Dona Carmela, como 
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também nos de Dona Lourdes e Seu Camargo. A mesma explicação para os 

infortúnios do cotidiano, Santos (2007) encontra em sua pesquisa: 

 

Nesse caso, a reza teria uma função parecida com o sistema de oráculo 
abordado por Evans-Pritchard (2005) entre os Azande. Obviamente, que no 
contexto mostrado pelo autor, a bruxaria desempenhava um papel em todas 
as atividades da vida cotidiana, portanto estava relacionada com situações 
estruturais e orgânicas. “Qualquer insucesso ou infortúnio que se abata 
sobre qualquer pessoa, a qualquer hora e em relação a qualquer das 
múltiplas atividades da vida, ele pode ser atribuído à bruxaria” (EVANS-
PRITCHARD, 2005, p. 49). Daí, a existência de vários oráculos, inclusive, o 
oráculo de veneno, para punir aqueles suspeitos de praticar a bruxaria. No 
contexto das rezadeiras, embora as rezas não assumam tamanha 
expressão, constatei que estas também poderiam assumir uma lógica que 
se assemelhava à lógica do oráculo. (SILVA, 2007, p. 80-81) 

 

O trabalho de campo não foi amplo o suficiente para afirmar que a eleição 

do filho de Dona Carmela como vereador de Piraquara se deve em parte ao fato de 

que seus pais são muito conhecidos. O que me permite chegar a essa sugestão são 

as histórias narradas por Dona Carmela, nas quais ficam evidentes o carisma e o 

prestígio dela e de seu marido junto a comunidade. Como, por exemplo, seu marido 

trabalhou na construção da igreja matriz, onde foram frequentadores e 

colaboradores assíduos. Como hoje, Dona Carmela não tem mais condições físicas 

de se locomover, o padre da igreja matriz vai frequentemente até sua casa para 

levar a comunhão para ela e o marido. Também ficaram conhecidos em função do 

time de futebol que treinavam. Seu marido treinava o time adulto e Dona Carmela o 

time infantil. Ela conta que quando acompanhava a equipe em algum evento 

esportivo fazia massagens e costurava rasgaduras musculares, como benzedeira e 

não como treinadora do time, nos jogadores da sua equipe, mas também era 

convocada para fazer massagens pela equipe adversária.  

Durante muitos anos enquanto tinha condições físicas, Dona Carmela no dia 

da festa de São Cosme e Damião5 realizava para as crianças do bairro um lanche à 

                                            
5
  Essa data celebra, para os católicos, a memória de Cosme e Damião. Os irmãos gêmeos eram 

médicos e viveram na Ásia Menor. Eles ficaram conhecidos porque curavam pessoas e animais sem 
cobrar dinheiro. Morreram por volta do ano 300 d.C. degolados, vítimas de uma perseguição do 
imperador romano Deocleciano. Na religião católica, o dia 26 de setembro lembra os jovens que 
pregavam os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles são considerados os padroeiros dos farmacêuticos, 
médicos e das faculdades de medicina. 

No Candomblé e na Umbanda, o dia de Cosme e Damião é 27 de setembro. Nessas crenças, eles 
são conhecidos como os orixás Ibejis.São filhos gêmeos de Xangô e Iansã. Os devotos e 
simpatizantes têm o costume de fazer caruru (uma comida típica da tradição afro-brasileira), chamado 
também de “Caruru dos Santos” e “Caruru dos sete meninos” que representam os sete irmãos 
(Cosme, Damião, Dou, Alabá, Crispim, Crispiniano e Talabi), e dar para as crianças. 
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tarde. Além dos bolos, bebidas e doces apreciados pelas crianças, também oferecia 

ao final da festa uma pequena lembrança. 

Dona Carmela sempre trabalhou na comunidade como voluntária das 

atividades promovidas pela igreja matriz. Também trabalhou como empregada 

doméstica sem deixar de cumprir com suas obrigações de benzedeira. 

Para benzer utiliza um copo com água e um ramo de arruda. A forma de 

benzer é a mesma para adultos e crianças. Dona Carmela inicia e fecha o rito do 

benzimento fazendo o sinal da cruz com o ramo de arruda. Enquanto faz suas 

orações Dona Carmela observa atentamente o copo com água. Ela afirma que 

consegue ver durante o benzimento, dentro do copo com água algumas imagens 

que se referem à vida do cliente. Dependendo do que aparece, Dona Carmela 

interrompe a oração para fazer perguntas ao cliente referente ao fato. Quando 

obtém a resposta retoma o benzimento de onde parou. 

Em seus diagnósticos sempre está presente o quebranto6 para as crianças, 

e nos adultos, independente da origem do problema, está um fator maléfico externo, 

ocasionado pelo outro. Em função desta percepção sempre enfatiza muito a 

necessidade de rezar. Suas indicações são orações tradicionais do catolicismo: Pai 

Nosso, Ave Maria e Credo, como forma de proteção e conquista da harmonia 

familiar. 

Na casa de Dona Carmela o número de clientes é expressivo. Nos cinco 

anos que frequentei sua residência, em todas às vezes que fui a sua casa havia 

pessoas esperando para serem benzidas. Isso aconteceu durante a semana ou final 

de semana, no período matutino ou final da tarde. Os clientes apresentam perfis 

diversos, como será discutido no capítulo três. 

O número de clientes a espera de atendimento na frente da casa fez-me 

perguntar a Dona Carmela se sua família de alguma forma se sentia incomodada 

pela frequente presença de pessoas pedindo para serem benzidas. Ela responde 

que não, entretanto, na sequência relata diversas situações nas quais houve 

                                                                                                                                        
São Cosme e Damião também são considerados protetores dos gêmeos e das crianças. Por isso, 

as pessoas criaram o costume de distribuir os doces para homenagear os santos ou cumprir 
promessas feitas a eles. (FRANZIN, 2012) 
6
 A rezadeira dona Santa afirmou que o olhado é botado pelo indivíduo que apenas olha, sem falar 

nada; enquanto para botar o quebrante, a pessoa olha e se admira de qualquer aspecto ligado à 
vítima. (SANTOS, 2008, grifo do autor) 
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desentendimentos familiares em função do horário e do número de pessoas que 

vinham procurar auxilio. Principalmente depois da cirurgia, quando amputou a 

segunda perna. 

Dona Carmela relata que seus filhos tentaram impedi-la de continuar 

benzendo, como forma de poupá-la. Isso provocou brigas na família, chegando ao 

ponto de um enfrentamento direto com seus filhos para continuar a benzer. Ela me 

contou que impôs sua vontade aos seus filhos, por que não admite qualquer 

interferência na sua casa ou no seu ofício de benzedeira. Após a amputação da 

segunda perna, Dona Carmela entrou em um estado depressivo em função da 

dificuldade de locomoção. Em uma das últimas entrevistas, ela me confidenciou 

“agora só me resta rezar”. 

 

 

2.3  SEU CAMARGO 

 

 

Seu Camargo reside na rua principal do loteamento Bairro Novo. O 

loteamento pertence ao bairro Sítio Cercado que tem uma população que representa 

6,45% da população de Curitiba, com 32,8% da população do bairro com renda 

inferior a três salários mínimos mensais, segundo dados do IPPUC 2000. 

Diferente das outras benzedeiras da pesquisa conheci Seu Camargo por 

indicação de uma colega do curso de Ciências Sociais em uma conversa sobre seu 

trabalho de catador de lixo dentro da Universidade Federal do Paraná, como já foi 

apontado. Conversei nessa ocasião com ele pedindo seu endereço para levar meus 

filhos para benzer. Para chegar a sua casa tinha o nome da rua e número da casa, 

mas assim mesmo foi complicado encontrar e foi necessário pedir informações para 

chegar ao endereço. 

Na rua em que Seu Camargo reside há inúmeros condomínios verticais da 

COHAB, e um intenso comércio. A rua é servida de transporte coletivo e onde a sua 

casa está localizada, quase no final da rua, predominam casas de alvenaria. 

O terreno no qual está a casa de Seu Camargo foi comprado no programa 

da COHAB. Nele há duas casas de madeira. Na entrada do terreno, há diversas 

plantas que são usadas nos seus benzimentos. A primeira casa do terreno é menor 

e nela reside sua filha mais velha com o marido e a filha. Na casa que fica nos 
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fundos do terreno, que é maior, e está em constantes reformas e ampliações, mora 

Seu Camargo com a família. Embora a casa seja de madeira, o banheiro e a cozinha 

são de alvenaria. A casa tem dois quartos, um banheiro que fica entre os quartos, 

sala e cozinha e aos fundos uma lavanderia. 

A renda do casal é proveniente do trabalho que fazem da coleta do lixo. O 

casal participa ativamente da gestão da cooperativa dos catadores. Essa 

cooperativa gera um impacto positivo na renda das famílias que participam do 

programa. Porque ela não se configura como um programa assistencialista, sua 

intenção é retirar os atravessadores do processo de reciclagem e garantir uma renda 

maior para os catadores. A cooperativa tem seu trabalho reconhecido pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba e apoio da Igreja Católica do Bairro Novo e entidades 

religiosas internacionais. 

Em função do seu trabalho na cooperativa, Seu Camargo atende somente 

aos domingos até o início do por do sol. Justifica dizendo que sua força para benzer 

vem do sol e não faz sentido benzer quando já escureceu. Seu Camargo realiza o 

benzimento na sala principal de sua casa, que tem apenas dois quadros com 

motivos religiosos, ambos de Nossa Senhora. Vários rosários estão pendurados 

próximos a porta de entrada e que são utilizados durante o benzimento. 

Seu Camargo benze na sala de sua casa com a TV ligada. Inicia o rito do 

benzimento tirando o chapéu, faz uma reverência dobrando os joelhos e inclinando o 

tronco, faz o sinal da cruz com o rosário. Reza de forma ininteligível com a mão 

estendida em direção ao cliente e fecha o rito sacudindo o rosário e repetindo a 

reverência. Os seus filhos convivem com os clientes que estão sendo atendidos na 

sala sem interromper suas atividades, se estão jogando videogame ou assistindo 

algum filme, ou mesmo no computador não interrompem o que estão fazendo. 

 No início da pesquisa, o altar era do lado de fora da casa na varanda. Nele 

havia seis imagens de diversos tamanhos de Nossa Senhora e uma de São 

Francisco. Na última visita, após um intervalo de alguns meses, verifiquei que foi 

construído um altar maior e coberto para as imagens. Agora, o altar fica na frente da 

casa, é uma construção de madeira com duas paredes laterais e uma ao fundo com 

diversas imagens religiosas, das quais predominam Nossa Senhora e São Francisco 

de Assis. Essa construção é ladeada com arbustos e flores. 
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Sobre sua infância Seu Camargo conta que nasceu na Terra Indígena 

Mangueirinha, na aldeia Mato Branco, onde permaneceu até os nove anos de idade, 

quando após um trágico confronto agrário, seu pai decide deixar a aldeia e se fixar 

em uma fazenda em Londrina. O proprietário desta fazenda designa uma porção de 

terra para a família de Seu Camargo que passa a residir de forma oficial na área. 

Deste momento em diante se tornam agricultores. Seu pai e sua mãe, índios 

guaranis, se tornam conhecidos na região como curadores e ervateiros de grande 

poder. Em seu relato Seu Camargo conta que seus pais fecharam vários terreiros na 

região onde residiam, porque passaram a atrair a clientela desses terreiros. Seu 

Camargo conta ainda que ficou nessa fazenda até a morte de seus pais, seu pai 

com 105 anos e sua mãe com 125 anos. 

Quando veio para Curitiba, montou um terreiro no centro da cidade. Seu 

Camargo afirma que realizavam apenas rituais de cura, chegando a atender 80 

pacientes por dia. No terreiro era auxiliado por mais 18 pessoas. Explica que quando 

criança fez a opção de trabalhar apenas com curas. Afirma que, no entanto, seus 

irmãos, são 23, trabalham com terreiros e espíritos imundos, ou seja, realizam o 

trabalho que o cliente solicitar. Apesar da afirmação de trabalhar somente com cura, 

nas entrevistas sequentes Seu Camargo conta os outros trabalhos que realiza; como 

encontrar objetos roubados, trazer o companheiro ou companheira.  

Seu Camargo benze para todo tipo de doença, de ulcera a câncer, adultos e 

crianças. Se achar necessário indica uma garrafada para completar o processo de 

cura, e ainda dependendo da situação do cliente orienta que esse procure um 

médico, o que é raro como afirmou, mas já aconteceu. Seu Camargo também diz 

que avisa o cliente quando o benzimento não vai resolver, mas se o cliente insistir o 

realiza assim mesmo. As garrafadas que são feitas com 27 tipos de ervas e custam 

R$ 50,00, comenta ressaltando que seus concorrentes cobram mais de R$ 100,00 a 

garrafada. Seu Camargo não cobra pelas consultas, mas aceita dinheiro ou 

presentes. 

Em duas ocasiões tive que ficar esperando quase uma hora para ser 

atendida. Por esse motivo, as entrevistas foram realizadas na cooperativa durante a 

semana, a pedido do Seu Camargo. 

Ele afirma que é católico, diz ter lido a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, 

cinco vezes, e vai à igreja católica ocasionalmente. Sem que eu tivesse perguntado 

salienta que não frequenta nenhum terreiro. No entanto, quando faz o benzimento, 
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esse é feito com a orientação de seus guias. Esses guias pertencem à tradição 

umbandista e serão discutidos no capítulo três. 

Seu Camargo afirma só curar as pessoas, mas se for atacado, vai se 

defender como exemplificou nos seguintes relatos. No momento em que fecha o 

terreiro no centro, e vai para o Sítio Cercado, não remonta o terreiro, mas sua 

presença na nova casa incomoda dois vizinhos que também eram chefes de 

terreiros. Afirmou ser atacado e realizou a sua defesa por meios mágicos. 

No primeiro relato, conta que em sonho, seu agressor, um dono de terreiro, 

envia uma cobra para matá-lo. Como no sonho estava desperto e viu o ataque, 

realiza sua defesa ocasionando a volta do mesmo ao seu agressor. Assim, Seu 

Camargo relata que ao acordar na manhã seguinte, o sujeito é picado por uma cobra 

ao por o pé no chão e morre. 

No segundo relato, conta que começou a aparecer no quintal de sua casa 

objetos relacionados a ataques mágicos, como ossos humanos. Procura a mulher do 

agressor e pede que os ataques parem, caso contrário terá que se defender. Os 

ataques continuam e tempos depois encontra a mulher do agressor novamente e 

essa conta que seu marido está se mudando para outro bairro. Seu Camargo, no 

entanto, diz que ele pode se mudar, mas não irá viver lá por muito tempo. Após 15 

dias da mudança, chega a notícia que o sujeito havia morrido. 

 

 

2.4  DONA DORVA 

 

 

Dona Dorva reside na vila Jardim Gabineto que pertence ao bairro Cidade 

Industrial de Curitiba. O bairro possui uma população que corresponde a 9,92% da 

população de Curitiba, com 32,47% da população com renda inferior a três salários 

mínimos mensais, segundo o IPPUC 2000. 

A indicação desta benzedeira difere das outras, porque me foi passada 

dentro de um hospital infantil, pela mãe de uma paciente que após receber o 

diagnóstico da filha pela médica, não ficou satisfeita. A mãe reclama e diz que 

apenas uma benzedeira pode resolver aquele problema. Peço para ela o endereço 

da benzedeira que costuma consultar, mas ela me passa seu número telefônico e 
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diz para ligar que ela me leva até a benzedeira, porque não sabe nome da rua ou 

número da casa. Ligo dias depois e ela me acompanha até a casa de Dona Dorva. 

A residência de Dona Dorva fica em uma rua cortada por um pequeno riacho 

que acaba por receber muito lixo e entulhos. A rua transversal à rua de sua casa é a 

principal do Jardim Gabineto, onde circula transporte coletivo. A rua possui o antipó 

e a maioria das casas é de madeira. O terreno foi adquirido por Dona Dorva junto a 

COAHB e nele foram construídas quatro residências. O terreno de pouca metragem 

com as quatro casas de madeira resulta em apenas um corredor de cimento para 

fazer o acesso das casas à rua. 

A residência de Dona Dorva é de madeira, e durante o período da pesquisa 

ocorreu um incêndio que destruiu metade da casa. O incêndio foi causado por um 

curto circuito e rapidamente apagado com a ajuda dos vizinhos. Em função disso, a 

casa está sendo reformada em um ritmo lento, um pedreiro vem trabalhar uma vez 

na semana. O pedreiro é o sogro de seu neto. A casa tem sala, cozinha, dois 

quartos e um banheiro, quando concluída a reforma da casa, esta terá três quartos e 

dois banheiros. 

Na casa residem Dona Dorva e dois filhos solteiros. O rendimento da família 

é oriundo de duas pensões do INSS, uma pela morte do marido e outra pela morte 

de um filho, sendo que o dinheiro dado pelos clientes após os benzimentos também 

contribui de forma significativa na renda familiar, porém, ela não cobra nem faz 

qualquer alusão a pagamento. 

Dona Dorva benze ora no quarto ora na sala principal. Inicia o rito 

perguntando o nome do cliente e fazendo o sinal da cruz com a mão direita sobre a 

cabeça do consulente. Reza de forma ininteligível e fecha o rito repetindo o sinal da 

cruz. A sala não possui nenhum elemento religioso. O seu altar fica no seu quarto 

em cima de seu guarda-roupa. Nele há várias imagens religiosas, onde predomina a 

imagem de Nossa Senhora. Sobre o guarda-roupa onde está o altar, também há 

vários outros objetos, como caixas, cadernos, rádios, e outros. Dona Dorva começou 

a benzer quando assumiu a função de benzedora que era exercida por sua sogra, 

quando ela já estava muito doente. 

A infância de Dona Dorva foi em um sítio em Caçador, Santa Catarina. 

Permaneceu lá até os nove anos quando sua mãe foi assassinada na frente dos 

filhos. Toda a família estava no velório do irmão da mãe, quando uma discussão 

começa na sala ao lado do caixão e termina com tiros disparados, um destes 
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acertou a mãe de Dona Dorva que estava no aposento ao lado. O tiro matou sua 

mãe imediatamente, e este relato Dona Dorva fez em todas as nossas entrevistas, 

pois ela presenciou a cena. 

Depois foi morar com uma tia em outro sítio, em Água Doce, Santa Catarina. 

Não estudou em função da distância até a escola mais próxima. Ficou com esta tia 

até os 22 anos quando se casou. O evento de seu casamento também foi relatado 

diversas vezes. Dona Dorva conta que dançou em um baile com o namorado de sua 

irmã no sábado e no domingo. Na segunda-feira, o rapaz foi até a casa de sua tia 

pedir sua mão em casamento. 

Após o casamento vem com o marido para Curitiba. Diz que foi um 

casamento feliz, tiveram 13 filhos, dos quais seis já faleceram. Dona Dorva ficou 

viúva aos 45 anos com sete filhos pequenos. Relata que lavava roupas nas casas 

em troca de restos de comida para alimentar as crianças. Durante esse período 

moravam na favela Três Marias. Dona Dorva se emociona ao relatar a morte do filho 

mais velho. Esse quando estava trabalhando para ajudar no sustento dos irmãos 

menores, foi atropelado por um adolescente que dirigia um carro. A sua maior 

mágoa é que esse adolescente nunca foi punido pela morte de seu filho. 

Embora acompanhe seus filhos na igreja evangélica que frequentam Dona 

Dorva se declara católica, e afirma que não pode trocar de religião em função dos 

ritos de benzimento. Dona Dorva diz que para os evangélicos a benzeção está 

relacionada ao demônio; mesmo assim, o pastor evangélico da igreja frequentada 

pelos seus filhos vai a sua casa orar. Segundo suas filhas, metade dos membros da 

igreja que frequentam vão se benzer com sua mãe. 

Dona Dorva benze com a mão sobre a criança e recita de forma ininteligível 

suas orações. Para adultos a benzeção identifica quase sempre inveja, mas não 

direciona para uma pessoa que prejudica o consulente e sim para a inveja que está 

em todo lugar.  

Em nossas entrevistas Dona Dorva afirma que terá que passar seu dom de 

benzedeira para alguém de sua família, porque a benzeção segundo ela não pode 

ser interrompida. Entrevistei três filhas de Dona Dorva, mas nenhuma diz ter o dom 

para benzer ou interesse em assumir a função da mãe. 
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2.5  DONA ROSA 

 

 

Dona Rosa reside a 200 metros da casa de Dona Dorva na rua principal da 

Vila Jardim Gabineto. No terreno há duas casas de alvenaria, na primeira mora seu 

filho com a família e na dos fundos Dona Rosa e o marido. 

Recebi a indicação de Dona Rosa em um supermercado na rua de sua casa. 

Quando pergunto à operadora de caixa se ela conhece alguma benzedeira, ela 

indica primeiramente Dona Dorva para benzimentos em geral e para tratar de peito-

aberto indica Dona Rosa. Fui avisada pela moça do mercado, para não oferecer 

dinheiro a Dona Rosa no final do atendimento, pois ela não gosta, e prefere apenas 

um agradecimento verbal. 

Durante o tempo da pesquisa Dona Rosa terminou a reforma de sua casa, 

toda em alvenaria com uma grande varanda na frente. Essa casa possui sala, 

cozinha, dois quartos, dois banheiros e uma sala que é usada como ateliê, para 

confecção de roupas de fios e também onde são feitos os atendimentos. O casal 

possui carro que fica na garagem da casa da frente. 

O casal tem três fontes de renda: a aposentadoria do marido, o seu salário 

por continuar trabalhando mesmo estando aposentado e a confecção das peças de 

roupas por Dona Rosa. Na sala onde atende as pessoas que vão procurá-la, Dona 

Rosa não possui nenhum símbolo religioso e o acesso é feito da rua para o ateliê 

sem passar por dentro de sua casa. Dona Rosa não se denomina benzedeira e na 

sua fala essa afirmação é uma constante. No entanto, ela é reconhecida pela 

comunidade como benzedeira, e ela é indicada como benzedeira. Assim, apesar de 

não se definir como benzedeira é o reconhecimento de sua comunidade que a 

coloca dentro dos critérios elencados para a realização da pesquisa. 

Dona Rosa também cresceu na zona rural, onde pouco estudou, pois seu 

pai não achava necessário. Quando casa vem para Curitiba. Dona Rosa tem dois 

filhos, sendo que o rapaz, agora casado, mora no terreno dos pais. Sua filha que é 

casada e mora em outro bairro faz faculdade de fisioterapia. Dona Rosa diz que 

aprendeu a fazer a massagem porque sua filha apresentava o problema de peito 

aberto. Ela a levava em um massagista que ficava muito longe de sua casa. Conta 

que sua filha era pesada e o massagista ficou com pena do esforço de Dona Rosa e 
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ensinou a massagem para ela tratar da filha em casa. E foi assim que começou a 

atender; primeiro  as pessoas conhecidas e depois a outras a quem era indicada. 

Dona Rosa afirma que sua família nunca se opôs aos atendimentos que faz.  

Porém, na sequência, relata que principalmente, seu filho e marido, reclamam muito 

quando chega alguém na hora do almoço ou tarde da noite. Essas situações sempre 

geram brigas, porque ela diz que em nenhum momento se negou a atender. 

Dona Rosa se denomina católica praticante, participa de todos os eventos 

da igreja de sua comunidade, que se fica próxima a sua residência. Grande parcela 

dos atendimentos realizados por Dona Rosa é para filhos de mães evangélicas que 

chegam receosas que ela faça algum rito religioso além da massagem em seus 

filhos. 

Dona Rosa trabalhou por alguns anos em parceria com outra benzedeira, 

hoje já falecida. Perguntava para a mãe da criança se se opunha ao benzimento, se 

a mãe falasse que não, orientava a procurar essa benzedeira para o rito de costurar 

o peito da criança, que é o mesmo que costurar uma rasgadura. O mesmo acontecia 

quando a benzedeira recebia crianças com o peito aberto e encaminhava para Dona 

Rosa fazer a massagem. No entanto, Dona Rosa afirma que nunca soube nem o 

nome da outra benzedeira, apenas souberam uma da outra por terceiros. E apesar 

da proximidade de sua casa com a de Dona Dorva, as duas benzedeiras também 

não mantém contato. 

 

 

2.6  DOS ENCONTROS COM OS BENZEDORES 

 

 

No trabalho de campo, o primeiro contato com o universo da benzeção foi 

via maternidade, quando ao entrar em contato com outras mães, e pelo fato de ter 

um bebê, passei a receber indicações de benzedeiras. O rol de cuidados da 

puericultura, quando fora da lógica da biomedicina, tem na benzeção quase que 

uma obrigatoriedade. Nos espaços onde há uma intensa circulação de mães e 

crianças, o campo demonstrou que a figura da benzedeira está bastante presente. 

No entanto, ao adentrar no universo da benzeção por meio da pesquisa, 

constatei que os cuidados da puericultura são uma pequena parcela dos atos 
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realizados pelos benzedores. Os benzedores entrevistados têm nos adultos a 

maioria de seus clientes, com exceção de Dona Lourdes que por problemas de 

saúde, hoje só atende crianças, e Dona Rosa que trata especificamente de peito 

aberto. 

Da mesma forma que Silva (2009) tive dificuldades em encontrar 

benzedeiras no centro da cidade. Encontrei uma, mas não se encaixava no perfil da 

pesquisa porque cobrava por seus atendimentos. Entre os entrevistados é 

característica comum a todos a localização de suas residências na periferia. A 

questão econômica é um fator presente, pois três dos cinco entrevistados adquiriram 

suas residências junto a programas da COHAB. 

Além disso, o trabalho de Barbosa (2001) aponta para um processo de 

higienização ocorrido no centro da cidade no início do século XIX. Que além de 

cercear os representantes da medicina tradicional, buscava através de campanhas 

publicadas nos periódicos da época deslegitimar e marginalizar essas práticas, em 

um movimento que buscava tirar do centro esses que foram classificados como 

charlatões pelas elites do período. 

A baixa escolaridade, outra característica comum a todos, não é um 

impedimento para o aprendizado da prática da benzeção, pois a transmissão do 

conhecimento é oral e vivenciada no cotidiano. No entanto, essa característica é 

umas das justificativas para desqualificação da prática do benzimento, como 

apontado por Santos (2007): 

 

O ofício da reza é aprendido e vivenciado cotidianamente. Não é um 
conhecimento institucional, sistemático e racionalizante, tal como ocorre 
com o saber do médico ou de um padre que passam, respectivamente, 
pelos crivos da academia e da escola de seminarista. Acredito que seja com 
base nesse tipo de argumentação racional-científica, que a prática das 
rezadeiras acaba por ser inferiorizada e descriminada pela medicina. 
(SANTOS, 2007, p. 67) 

 

Além de responsáveis pelo bem estar de suas famílias, esses benzedores 

não são personagens marginais em suas comunidades. Seu Camargo e Dona 

Carmela também têm atuações em outras esferas. 

Dona Carmela sempre foi uma pessoa muito ativa junto à comunidade. 

Somente interrompeu suas participações após ter suas pernas amputadas. Ainda 

assim, posso sugerir, apesar de não possuir informações de campo suficientes, que 
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o filho de Dona Carmela se elegeu vereador de Piraquara com a contribuição do 

carisma de sua mãe. 

Seu Camargo desempenha um papel importante junto às famílias que 

trabalham com a reciclagem do lixo. A cooperativa onde trabalha é considerada 

modelo pela Prefeitura de Curitiba em função do número de famílias que são 

favorecidas nesse processo e pela eliminação dos atravessadores. O que significa 

na prática que essa cooperativa agrega valor ao lixo recolhido pelos catadores e 

gera maior renda para as pessoas envolvidas. É uma atuação intensa e solidária de 

Seu Camargo e não está vinculada ao universo da benzeção. 

Outro ponto em comum diz respeito ao espaço da benzeção. Nas 

residências dos entrevistados, o espaço do sagrado está materializado nos altares. 

Na casa de Seu Camargo e Dona Carmela, que são os benzedores com o maior 

número de clientes, esses espaços estão bem demarcados. Como descrito 

anteriormente, são espaços amplos, onde a oferenda aos santos é demonstrada 

com flores e velas sempre acesas. Na casa de Dona Dorva e Dona Lourdes os 

altares são menores e não estão em evidência, mas se fazem presentes com 

imagens que estão agrupadas em um lugar específico. Já na casa de Dona Rosa 

não existe nenhum elemento religioso. 

Outra característica comum a todos é que o benzimento ocorre em meio às 

atividades do cotidiano. Na casa de Seu Camargo e Dona Dorva o benzimento 

acontece na sala principal em meio aos familiares, na casa de Dona Lourdes 

também é na sala principal, apesar de não ocorrer o contato com seus familiares. Na 

casa de Dona Rosa o atendimento acontece no seu ateliê de trabalho. E na casa de 

Dona Carmela apesar do benzimento acontecer no seu quarto, o cliente precisa 

atravessar vários cômodos da casa para chegar até ele. 

Assim, a casa dos benzedores é ao mesmo tempo um espaço utilizado pela 

família em suas atividades cotidianas e um espaço terapêutico-religioso como 

apontado por Santos (2007): 

 

A idéia de espaço terapêutico-religioso que as residências das rezadeiras 
assumem, possibilita pensar em algo que não seja dicotômico, ou seja, nem 
só sagrado nem apenas profano, como afirmava Durkheim (1996) a respeito 
destas duas esferas. Há na verdade, uma complementaridade, por instantes 
a sala se transforma em local de cura, em outro, num espaço propriamente 
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doméstico onde se assiste à televisão, ouve- se músicas e realizam-se 
conversas. (SANTOS, 2007, p. 98) 

 

Assim, a linha que separa o espaço do sagrado com as atividades do 

cotidiano é tênue e isso afeta as relações dos benzedores com seus familiares como 

veremos no próximo capítulo.
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3  DAS RELAÇÕES FAMILIARES E DA PERMANÊNCIA DA BENZEÇÃO 

 

 

No universo da benzeção é o dom a característica que capacita o indivíduo a 

realizar sua prática, como foi apontado por todos os entrevistados. No entanto a 

família do benzedor também exerce grande influência na realização das mesmas. 

Neste capítulo, ao analisar as relações familiares, aponto para elementos que são 

motivadores e também, em certo sentido, restritivos às práticas da benzeção, e 

como as relações familiares são perpassadas por este universo. Também será 

analisada a transmissão do conhecimento da benzeção a partir das relações 

familiares, e sua vinculação ao dom, considerado inato ao indivíduo e pré-requisito 

para a iniciação de um novo benzedor.  

A organização da instituição família reflete na constituição do indivíduo e no 

repertório de suas práticas. As discussões acerca do parentesco e da família são 

clássicas na antropologia, como em Da Matta (1987), Durham (1983), Lévi-Strauss 

(1956, 1982). 

Da Matta (1987), aponta o papel da família no Brasil Colônia considerada 

como uma instituição indispensável para a vida social. O vínculo familiar era, 

portanto, cultuado como um valor indissolúvel e vigorava associado à ideia de 

prestígio social. “Quem não tem família já desperta pena antes de começar o 

entrecho dramático; e quem renega sua família tem de saída, a nossa mais franca 

antipatia” (Da Matta, 1987, p.125).  

Para este trabalho é importante apresentar a discussão proposta por 

Durham (1983) distinguindo família de parentesco. Isso porque são os laços de 

consanguinidade uma exigência para a transmissão do dom de uma geração a 

outra, essa discussão será retomada a frente. Durham (1983), considerando a 

diversidade das formas de organização das relações familiares, conclui que famílias 

são unidades sociais concretas que "articulam relações de consanguinidade, 

afinidade e descendência em núcleos de reprodução social" (DURHAM, 1983, p. 

27), enquanto o parentesco "diz respeito ao modo mais amplo de ordenação das 

relações de afinidade, descendência e consanguinidade que regula as relações 

entre famílias e determina as formas de herança e sucessão" (DURHAM,1982:32). 



36 

Também Lévi-Strauss (1956) coloca a questão de uma perspectiva geral 

considerando a amplitude da diversidade cultural. Define a família como um grupo 

social possuidor de pelo menos três características: 1. Tem origem no casamento; 2. 

É constituído pelo marido, pela esposa e pelos filhos provenientes de sua união, 

conquanto seja lícito conceber que outros parentes possam encontrar o seu lugar 

próximo ao núcleo do grupo; 3. Os membros da família estão unidos entre si por: a. 

laços legais; b. direitos e obrigações econômicas, religiosas ou de qualquer espécie; 

c. um entrelaçamento de direitos e obrigações sexuais e uma quantidade variada e 

diversificada de sentimentos psicológicos tais como amor, afeto, respeito, medo, etc. 

As características apontadas por Durham e Lévi-Strauss estão presentes 

nos núcleo familiares dos cinco entrevistados. Esses no momento do casamento se 

distanciam de suas famílias de origem e hoje constituem famílias extensas. Dona 

Dorva casa em Caçador - SC e vem com o marido para Curitiba. Dona Lourdes e 

Dona Rosa deixam o meio rural depois do casamento e vêm com os maridos para 

Curitiba. Seu Camargo fica na fazenda com os pais até o falecimento desses, depois 

vem com a mulher para Curitiba. E Dona Carmela vive por um tempo na zona rural 

após o casamento, porém longe de sua família de origem. Anos depois mães e 

sogras passam a morar na mesma casa como foi relatado por Dona Lourdes e Dona 

Dorva. 

 

 

3.1  DAS BENZEÇÕES E DO GÊNERO 

 

 

O fator financeiro como apontado pelos entrevistados é um dos motivos 

pelos quais optam pela formação de núcleos familiares extensos. No entanto, o fator 

financeiro não é o único motivo. Foi observado no campo que um fator importante a 

ser considerado é a obrigação que esses benzedores atribuem a si do cuidar do 

bem estar dos seus familiares, porque nesses cinco grupos o papel do responsável 

pelo bem estar da família cabe ao benzedor.  

Da Mata (1978) e Salem (1981) apontam para o lócus da identidade 

masculina o trabalho, a família por sua vez é visualizada como sendo do feminino. 

Esse aspecto do cuidar da família está presente de forma a orientar de maneira 

direta o desenvolvimento das práticas da benzeção. Os cuidados com o bem estar 
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da família são assumidos pelo feminino juntamente com as atividades laborais fora 

da família, como foi o caso de Dona Carmela, Dona Rosa e Dona Dorva.  Os atos do 

cuidar e velar pelo bem estar da família, no caso dessas quatro benzedeiras, estão 

relacionados ao desenvolvimento da prática da benzeção. 

Seu Camargo tem uma trajetória pessoal diferente. No período que tinha o 

terreiro no centro de Curitiba, a prática da cura era sua profissão. Hoje, no entanto, 

ela está em outra esfera. A prática de cura é uma doação. 

Gomes e Pereira (2004) apontam que a expressiva atuação das mulheres 

nessas práticas de cura pode ser compreendida no âmbito dos papéis sociais e da 

divisão de tarefas entre os sexos. A presença da mulher é marcante no mundo da 

magia e é ela, em uma maioria quase absoluta, que conhece o segredo das palavras 

e dos gestos capazes de exorcizar o mal. Conhecedoras da terra utilizam ervas e 

plantas com o objetivo terapêutico e, assim, vão se tornando conhecidas em seu 

meio social, obtendo legitimação como portadoras de um dom divino. 

Assim como já foi apontado no capítulo anterior, esse cuidar da família é 

uma das motivações dos entrevistados, seja ela especificamente para cuidar dos 

filhos como para Dona Carmela e Dona Rosa, seja para cuidar da mãe e da sogra 

com Dona Lourdes e Dona Dorva, ou ainda para cuidar de terceiros como para Seu 

Camargo. 

De forma singular Dona Carmela e Dona Rosa não têm tradição familiar na 

prática da benzeção, mas aprendem por necessidade, para atender seus filhos. 

Como diz Dona Carmela: 

 

“Aprendi sozinha, pegava um galho de arruda e rezava no peito e garganta 
da criança. Rezava pra chio no peito, febre, dor de garganta. Não tinha 
médico, nem outra benzedeira. Tinha que se virá”. 

 

A falta de auxílio médico, ao qual Dona Carmela faz referência, é em função 

da distância do sítio em que morava até a cidade. A localização de seu sítio não 

permitia o acesso de carros, e quando chovia de forma intensa nem carroças de bois 

conseguiam acessar a residência. 

Assim, por falta de auxílio para cura, Dona Carmela começa a benzer de 

forma autodidata.  Anos depois, quando tem contato com outro benzedor, aprende 
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outras práticas. Dona Carmela aprende, entre outras praticas, a causa para o 

problema de pessoas com o chamado olho gordo.  

Esse benzedor disse que quando a mãe decide parar de amamentar e o 

bebê chora, porque não se alimenta de outra forma, e a mãe ao ficar com pena volta 

a amamentá-lo, uma vez que já foi interrompida a amamentação, essa criança 

quando cresce terá olho gordo. Ou seja, é aquela pessoa que põe quebranto e mal 

olhado sem intenção. Esse benzedor diz para Dona Carmela que isso tem cura, 

porém não a ensina. 

Da mesma maneira que Dona Carmela, Dona Rosa também não tem 

tradição familiar de benzeção e aprende a tratar de peito aberto para cuidar da filha. 

No entanto, entre as duas senhoras há uma diferença fundamental. Dona Rosa 

afirma não possuir o dom que faria dela uma benzedeira. Afirma apenas fazer 

massagens. Seu instrutor foi um massoterapeuta e ressalta isso nas entrevistas 

diversas vezes. 

Na primeira entrevista, relata que sua filha estudante do curso de 

fisioterapia, traz para ela um livro de anatomia. Elas observam na estrutura do tórax, 

uma determinada anomalia muscular que interpretam como o problema conhecido 

por peito aberto ou espinhela caída. Dona Rosa faz uma fotocópia do livro e deixa 

guardada para mostrar aos clientes, quando questionada sobre sua prática. Peço 

para ver a cópia, no entanto, não a encontra. Justifica que com a reforma de sua 

casa, tudo está fora do lugar e ela não encontra o que precisa. 

Por não se considerar benzedeira e fazer questão de ressaltar isso, não 

aceita nenhuma forma de pagamento ou qualquer tipo de presente, que possa vir 

por parte dos clientes. Caso haja insistência no pagamento, Dona Rosa sente-se 

ofendida, como me avisou a moça do caixa do supermercado que a indicou. 

 

 

3.2  DO DOM 

 

 

O dom que Dona Rosa afirma não possuir é apontado por todos os 

entrevistados como necessário para a prática da benzeção e é uma característica 

inata à pessoa, mesmo que só venha se manifestar na fase adulta. Essa 

característica permite que haja dentro da família a transmissão do conhecimento da 
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prática da benzeção de uma geração a outra, e confere um status diferenciado junto 

à comunidade como apontado por Santos (2007): 

 

O status que as rezadeiras possuem na comunidade é fomentado por “uma 
tradição que é, ao mesmo tempo, exotérica e esotérica” (BALANDIER, 
1997, p. 94), ou seja, a primeira seria o conhecimento acessível a todos, 
enquanto a segunda, é o saber hermético e oculto, compreensível apenas 
pelas agentes de cura. Segundo este autor, esta forma de pensar a 
realidade na sua totalidade coletiva, propicia às rezadeiras, ser “detentoras 
de poderes que lhe permitem comandar as forças, agir sobre o mundo, as 
coisas, os seres vivos, os homens” (1997, p. 112). Isso, porque essas 
mulheres pertencem a um corpo de especialistas que são escolhidas, a 
partir de um processo de iniciação, conferindo-as, portanto um poder que as 
diferencia das demais pessoas existentes na comunidade. (SANTOS, 2007, 
p. 115) 

 

Dona Dorva quando recebeu o convite para participar da pesquisa, entendeu 

que eu desejava que ela me ensinasse a benzer. Constrangida, explica que não 

pode me ensinar, porque para benzer há necessidade de ter o dom, e ela só pode 

ensinar as práticas que conhece a alguém da sua família. 

O dom que possibilita o ofício da benzeção é uma característica 

sobrenatural. Como resume Dona Lourdes “é um dom que vem de Deus para ajudar 

as pessoas”. Conforme corroborado por Quintana: 

 

O dom obriga. Manda. É um compromisso assumido. Ele representa certo 
privilégio ao dotar o escolhido de um poder especial, mas também é 
vivenciado no seu caráter obrigatório de atribuir uma responsabilidade à 
qual o escolhido não pode fugir. Desta forma, o ofício da benzedeira, 
semelhante ao do médico, mais do que uma profissão, é visto como um 
sacerdócio. (QUINTANA, 1999, p. 88) 

 

Entre os benzedores é consenso que benzer é uma dádiva e uma obrigação. 

Por isso, atendem seus clientes ou pacientes sem cobrar nada em troca. Por isso o 

uso do critério de não cobrar para selecionar os benzedores da pesquisa. No 

catolicismo popular a benzeção é realizada a partir de um dom com origem divina, e 

por esse motivo não pode ser cobrada. Recebi esta explicação de todos os 

benzedores, e é também a explicação que está presente em Oliveira (1985), 

Montero (1985), Santos (2007), Silva (2009). No entanto os benzedores podem 

receber doações de alimentos e roupas como apontado por Santos (2007): 
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Um ponto que pode amarrar e separar o que pertence ao religioso e o que 
pertence e singulariza médico é a questão do dom e da gratuidade. Essa 
questão é extremamente importante porque envolve a relutância do 
pagamento, a circulação monetária e o cuidado com o pagamento. 
Obviamente que a reza está circunscrita numa lógica do dom. No momento 
que se paga os serviços de reza com dinheiro se rompe a circulação, a 
relação, estabelecendo-se apenas um contrato. A questão do dom e da 
gratuidade é fundamental, pois talvez esteja nela o que vai diferenciar o 
trabalho realizado pelas rezadeiras dos profissionais de saúde (aqueles que 
cobram, que são pagos). (SANTOS, 2007, p. 109) 

 

Além de aceitarem doações de roupas e alimentos os entrevistados também 

aceitam retribuições em dinheiro, com exceção de Dona Rosa que não aceita 

nenhum tipo de retribuição. No entanto, o pagamento é feito por opção do cliente em 

nenhum momento da pesquisa foi feita qualquer alusão a pagamentos. Sobre a 

característica de não cobrar pelo benzimento, mas aceitar uma retribuição em 

dinheiro é importante resaltar que este dinheiro não é considerado uma forma de 

pagamento, pois isto romperia a circulação, a relação estabelecida entre a reza e a 

cura, Santos (2007). O pagamento em espécie se caracteriza como um presente, 

uma retribuição que é feita sem uma imposição para sua realização.  

Além disso o fato de não cobrar, além de ser uma característica estruturante 

da benzeção, também propicia um diferencial frente os representantes da 

biomedicina e outras forma de curas religiosas. Como apontado por Loyola (1984):  

 

Na realidade, a “gratuidade” do ato médico religioso só tem sentido em 
oposição ao ato médico oficial, considerado uma mercadoria e pago em 
dinheiro. A doação (dádiva) do curandeiro é retribuída com outra dádiva em 
espécie, ocultando a natureza econômica da transação. (LOYOLA, 1984, 
p.190) 

 
 

Ao ocultar a natureza econômica da transação, mais que a busca por uma 

diferenciação com os representantes da biomedicina, é a busca por uma 

diferenciação com as práticas realizadas na tradição umbandista e do candomblé 

que está em foco. Como foi apontado por Dona Lourdes, Dona Carmela e Dona 

Dorva “os trabalhos feitos nos terreiros é que são cobrados, não os benzimentos”.  

A busca pelo diferencial com relação aos terreiros também está presente 

quando nas entrevistas todos associaram o dom que permite ao benzedor realizar 

sua pratica a religião católica. As quatro mulheres da pesquisa se dizem católicas 

praticantes, e benzem em nome de Deus e dos santos do catolicismo a quem 

recomendam orações. Essa discussão será retomada no capítulo três. 
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O reconhecimento do ofício pela comunidade onde a benzedeira está 

inserida é fundamental para legitimar sua prática religiosa e de cura. Oliveira (1985) 

esclarece que: 

 

Não basta apenas que a própria benzedeira reconheça a existência de um 
dom na sua vida. É necessário também que a própria comunidade onde ela  
mora, onde atua, seus vizinhos, sua família, as pessoas que lhe são  
chegadas partilhem com ela desse momento singular. É necessário que 
essas pessoas queiram que tal dom exista, que a elejam como uma pessoa  
especial, capacitada, dotada de poderes sobrenaturais. (OLIVEIRA. 1985, p. 
39). 

 

O reconhecimento da comunidade além de legitimar a pratica do benzedor é 

um dos fatores que contribuem para a continuidade da mesma, isso por que gera a 

demanda pelo atendimento e o lugar social do benzedor. Outra obrigação atribuída 

ao dom que possibilita a prática da benzeção é a transmissão desse conhecimento, 

ou seja, a benzedeira precisa encontrar alguém que a substitua. As histórias de 

Dona Lourdes e Dona Dorva, comuns no que se refere ao início da prática da 

benzeção, são exemplos da transmissão do conhecimento pela via da imposição. As 

duas senhoras são convocadas para benzer por sua mãe e sua sogra 

respectivamente, sem a opção de recusar o convite. Tal imposição se deve ao fato 

que entre os seus familiares eram as únicas que possuíam o dom, Dona Lourdes 

conta que sua a mãe comunicou que ela iria substituí-la, e não perguntou se era isso 

que desejava. O mesmo aconteceu com Dona Dorva que foi avisada por sua sogra 

que ocuparia seu lugar, realizando sua função de benzedeira. 

Ambas as senhoras começam a benze porque têm o dom e assim são 

convocadas para assumir o lugar de outras benzedeiras, quando essas já estão 

doentes e impossibilitadas de continuar com suas práticas de benzeção. Dona 

Lourdes e Dona Dorva começam a benzer com mais de 40 anos de idade. Para elas 

o cuidar da família assume outro aspecto, não se restringe ao tratamento dos seus 

filhos. 

Dona Lourdes em todas as entrevistas repetiu o relato sobre a morte de sua 

mãe, que foi uma benzedeira famosa, e de sua sogra. Para ela o fato de ter a 

possibilidade de cuidar da mãe e da sogra quando essas já estavam acamadas em 

função da idade e da doença é muito importante, pois gera um sentimento de 

felicidade e obrigação cumprida. 
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Dona Lourdes passa a benzer no momento em que sua mãe fica acamada. 

Três anos depois sua mãe falece. Dona Lourdes conta que certo dia deixou sua irmã 

cuidando de sua mãe para ir ao supermercado comprar carne para fazer o almoço. 

Ao retornar, encontra a irmã na porta da casa, dizendo que a mãe está agonizando. 

As duas voltam para o quarto, mas a irmã de Dona Lourdes diz que têm medo. 

Assim, Dona Lourdes pede para a irmã sair e fica sozinha no quarto com a mãe. 

Conta que sentou na cama, segurou na sua mão e rezou. Os outros familiares 

também se recusaram a entrar no quarto. Dona Lourdes conta que ficou muito 

tranquila e permaneceu junto da mãe, todo o tempo, até por volta de onze horas da 

noite quando a mãe faleceu. Nessa época Dona Lourdes já era a substituta de sua 

mãe no oficio de benzedeira. 

Anos depois, Dona Lourdes relata que quando sua sogra estava acamada, 

uma noite seu marido ao voltar do banheiro, e passar em frente ao quarto de sua 

mãe, a vê caída no chão. Ele corre acordar Dona Lourdes e pede para que ela vá 

atender sua mãe. Rapidamente Dona Lourdes levanta e pergunta ao marido se ele 

não a atendeu. Ele responde que não, pois tem receio de que ela já esteja morta. 

Indignada, ela vai até o quarto da sogra para socorrê-la. Sua sogra entra em uma 

espécie de coma, o médico da família vem atendê-la em casa e afirma que não há o 

que fazer. Assim, Dona Lourdes cuida da sogra por dois dias, sem a ajuda do 

marido, que se recusava a entrar no quarto da mãe por medo, até o momento do 

falecimento. 

Dona Dorva também passa a benzer por imposição de sua sogra quando 

essa não tem mais condição de saúde para continuar com a prática da benzeção. 

Ela lhe ensina algumas orações, mas a maioria Dona Dorva “tira da cabeça” como 

ela mesma afirma, isto é, são orações que não aprendeu de outro benzedor, mas as 

aprendeu de forma autodidata. Aqui é importante ressaltar que não se trata de uma 

invenção de orações. As benzedeiras me explicaram que as orações estão na 

cabeça, e atribuem sua origem a Deus, ou seja, uma transmissão de caráter sobre 

natural. Diferentemente de Dona Lourdes, Dona Dorva durante as entrevistas, não 

deixa claro se cuidou da sogra antes que essa falecesse. 

A partir dos relatos de Dona Lourdes, Dona Dorva e Dona Carmela, pode-se 

perceber três características comuns do universo da benzeção, no que diz respeito à 

transmissão de conhecimento. Essas características também são retratadas no 

trabalho de Silva (2009). Primeiro, a única justificativa aceitável entre os benzedores 
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para interromper a prática da benzeção é a falta de saúde do benzedor; Segundo, 

um novo benzedor só passa a atuar quando o seu antecessor não tem mais 

condições para tal e lhe passa a tarefa e a função para assumir o seu lugar; Terceiro 

como ocorre no relato de Dona Carmela, um benzedor mais experiente pode ensinar 

algumas práticas a outro benzedor, o que não significa que esteja o colocando em 

seu lugar para assumir sua função. 

No relato de Seu Camargo, encontram-se elementos diferentes dos citados 

anteriormente. Seu Camargo vem de uma família indígena na qual todos os 

membros são ligados ao universo da cura. Conta que com nove anos de idade fez a 

escolha de trabalhar com a cura, sendo ensinado desde então por seu pai. No seu 

relato conta que seu pai, sua mãe, ele, mais três irmãos se dedicam exclusivamente 

a cura. No entanto, seus outros dezenove irmãos, também fazem trabalhos de 

feitiçaria e “mexem com espíritos imundos”. Como seu Camargo explica, seus 

irmãos fazem todos os tipos de trabalhos que seus clientes pedem. 

Quando questionado por algum cliente se faz algo que possa prejudicar 

terceiros, afirma veementemente que não tem como fazer, porque seus guias 

somente realizam trabalhos honestos. Seu Camargo cita o exemplo de uma pessoa 

que pediu para trazer seu companheiro de volta, pois haviam se separado. Ele 

explica para a pessoa que pode fazer esse trabalho e a pessoa irá voltar, porém, 

passado algum tempo, como a pessoa voltou contra a sua própria vontade, por meio 

de um trabalho, ela irá embora definitivamente. 

Essa afirmação de Seu Camargo difere de outros relatos sobre “trabalhos de 

amarrações amorosas” que são tidos como eternos como exemplificado em Porto 

(2007). 

Nos seus relatos Seu Camargo enfatiza que seus pais eram poderosos e 

realizavam curas milagrosas. Era comum chegarem clientes desenganados pelos 

médicos e sua mãe entrar no mato, desaparecer por um determinado tempo, e voltar 

com a erva que curaria a pessoa. Seu Camargo afirma que nos anos em que 

viveram na fazenda em Londrina, seus pais e irmãos foram responsáveis pelo 

fechamento de vários terreiros, pois atraíram toda a clientela desses. 

O conhecimento de seus pais sobre as ervas que curam era muito grande, 

no entanto, Seu Camargo afirma que eles não o ensinaram tudo o que sabiam sobre 

ervas. Mesmo assim, ele afirma que conhece 106 ervas medicinais, depois dessa 
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afirmação, antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele diz que não pode me 

ensinar o que sabe a respeito das ervas. 

 

 

3.3  DA BENZEÇÃO E DA FAMÍLIA 

 

 

Todos os benzedores entrevistados relataram a alegria por poder benzer. 

Afirmam ser um dom que vem de Deus para possibilitar fazer o bem para as 

pessoas. No entanto, o benzimento impõe restrições e gera situações de conflito 

com os seus familiares. Como foi visto no primeiro capítulo, a separação entre e o 

sagrado e o profano é tênue, muitas vezes a benzeção se confunde com as práticas 

do cotidiano. Assim, essas práticas acabam interferindo nas relações familiares. 

Na casa de Seu Camargo, o atendimento é realizado na sala utilizada pela 

família. São quatro adolescentes, dois netos e sua mulher. Quando Sandra, sua 

mulher, recebe visitas é obrigada em função dos atendimentos a sair da sala, indo 

para o quarto ou a cozinha. E como presenciei, quando o tempo está bom, com sol, 

ela fica fora da casa, na frente, na calçada que dá acesso a rua. Seus filhos e netos, 

no entanto, ficam na sala vendo TV, jogando video game. Não interrompem o que 

estão fazendo em função dos clientes. Na sala há pouco espaço e durante o 

benzimento é uma constante a circulação e as falas de seus filhos e netos. O ato do 

benzimento é uma ilha do sagrado dentro de um profano e barulhento espaço. 

No lado externo da casa, ao lado do altar há um balanço, em frente um gira-

gira e uma caixa grande cheia de brinquedos que pertencem aos seus netos. Sobre 

a calçada que vem da rua e dá acesso a casa, há um varal de roupas e os clientes 

são obrigados a desviar das roupas estendidas, dos brinquedos espalhados e dos 

cachorros para chegar a casa. 

A mesma interação dos clientes com os familiares acontece na casa de 

Dona Dorva e Dona Carmela. Entretanto, geram situações diferentes. 

Dona Dorva benze, às vezes, no quarto, nesse momento o cliente tem 

alguma privacidade, mas também benze na sala, na frente da TV com seus filhos e 

netos passando para ter acesso à cozinha. Em outros momentos benze também no 

lado de fora da casa em um pequeno sofá velho que fica no piso cimentado entre as 

quatro casas do terreno que faz a ligação dessas à rua. Quando o benzimento 
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acontece na sala ou do lado de fora é sempre na frente da TV e é comum seus filhos 

e netos ficarem juntos no momento do benzimento. 

A interação entre familiares e clientes que acontece na casa de Seu 

Camargo e Dona Dorva também acontece na casa de Dona Carmela. O que difere é 

que na casa do Seu Camargo e de Dona Dorva o benzimento acontece na presença 

dos familiares, já na casa de Dona Carmela a interferência acontece somente 

porque os clientes precisam passar por vários cômodos até chegar ao seu quarto 

onde é feito o atendimento. 

Na casa foi construído um quarto na frente da residência, ao lado do bar, 

para Dona Carmela benzer. Acontece que após a amputação da segunda perna, na 

verdade antes mesmo da cirurgia, ela já atendia exclusivamente em seu quarto. E 

como o acesso percorre toda a casa interfere no cotidiano da família. É comum a 

família estar fazendo alguma refeição, ou assistindo TV e os clientes entrando e 

saindo do quarto. Apesar de na casa residirem apenas Dona Carmela e seu marido, 

ela é o ponto de encontro dos filhos e netos que fazem refeições, assistem TV ou 

apenas ficam na casa conversando. 

Nas casas de Dona Rosa e Dona Lourdes não há contato entre os clientes e 

os familiares. Na casa de Dona Rosa os clientes vão direto para seu ateliê, não 

tendo acesso ao restante do corpo da casa. Na casa de Dona Lourdes a sala onde 

são feitos os atendimentos apesar de ser a sala principal da casa, sua constituição 

não permite que os clientes tenham acesso ao restante da mesma. 

Entre os entrevistados as casas onde existem mais conflitos em função dos 

benzimentos são as de Dona Rosa e Dona Carmela. Na casa de Dona Rosa quando 

chegam clientes nos horários das refeições ou à noite após as nove horas, são 

inevitáveis os conflitos e reclamações por parte de seu marido e filho. Quando o 

cliente chegava no horário das refeições, eles exigem que ela termine de comer para 

depois ir atender, e quando é noite que deixe para o dia seguinte. 

Dona Rosa diz que nunca conseguiu deixar alguém esperando. Conta que 

“a comida não desce, e não conseguiria dormir se mandasse voltar no outro dia”. 

Como estratégia para evitar conflitos familiares, Dona Rosa costuma marcar os 

seguintes atendimentos fora dos horários de reunião familiar na sua casa, ou seja, 

refeições e à noite. Como normalmente o atendimento exige que a criança venha 

três dias consecutivos, Dona Rosa utiliza da marcação de horários para não gerar 
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conflitos na casa. Também ensina as mães a fazer a massagem nas crianças para 

evitar o retorno. 

O conflito gerado na casa de Dona Carmela é diferente do de Dona Rosa. 

Na casa de Dona Carmela, seus filhos estão preocupados com sua saúde. Em 

determinada situação sua filha impediu o acesso ao quarto, para a enfermeira fazer 

o curativo e a mãe descansar, era um domingo no final da tarde. Esse dia, em 

específico, foi um dia de grande procura por seu atendimento. A enfermeira já 

estava esperando há uma hora para fazer o curativo na perna de Dona Carmela e os 

clientes entravam um após o outro. Quando sua filha impediu o atendimento, havia 

ainda cerca de dez pessoas para serem atendidas, esperando na frente da casa. E 

sem opção foram embora sem atendimento. 

 

  

3.4  DA TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Essa interação dos familiares com os clientes reflete no processo de 

transmissão do conhecimento. Isso porque, diferente do discurso apresentado num 

primeiro momento pelos benzedores afirmando que seus familiares não se opõem a 

prática da benzeção, a partir do momento que o vínculo de confiança foi 

estabelecido, os relatos mudaram. Todos os benzedores contaram situações em que 

a presença de clientes gerou conflitos familiares. 

Como citado anteriormente, o benzedor tem obrigação de passar seus 

conhecimentos, seu lugar e função a um membro de sua família. Entre os 

entrevistados apenas Seu Camargo e Dona Carmela já identificaram seus 

sucessores. Na casa de Dona Rosa sua filha, mesmo cursando fisioterapia e 

também um curso de massoterapia, não quer fazer a massagem que sua mãe faz 

em crianças. Afirma, segundo Dona Rosa, ter “medo”. Segundo Dona Lourdes seus 

filhos, netos e bisnetos não têm o menor interesse nas práticas do benzimento. Na 

casa de Dona Dorva, quando perguntei a três de suas filhas se alguma assumiria o 

lugar da mãe todas responderam que não, justificando que não possuem o dom. 

Entre os filhos de Seu Camargo, o Alessandro, hoje com 15 anos, sempre 

está acompanhando o pai, e este afirma que o menino tem o dom e quer continuar a 
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benzer. Já participa da prática do responça7 que realizam toda quarta-feira à meia-

noite. A Sandra que também tem ascendência indígena e é a terceira mulher de seu 

Camargo, no início da pesquisa benzia, mas na última entrevista ele me conta que 

ela parou de benzer de forma definitiva, e não quer em hipótese alguma que Seu 

Camargo remonte o centro, diz que ocupa muito tempo e espaço. Não tive a 

oportunidade de entrevistá-la e Seu Camargo não quis falar sobre a recusa de sua 

mulher em continuar a benzer. Apenas afirmou que ele não pode parar porque seria 

punido por seus guias. 

Na casa de Dona Carmela, com seus 7 filhos, 31 netos e 26 bisnetos, 

apenas a Isabela, uma de suas bisnetas de 3 anos, demonstra interesse pelo 

benzimento, ou seja, a menina quer benzer as outras pessoas imitando os gestos da 

bisavó. A menina vai ao quarto de Dona Carmela, pega o copo com água e o galho 

de arruda que ela usa para benzer e diz que vai benzer a “bisa” para ela descansar, 

imitando assim os gestos de Dona Carmela. A criança também quer benzer os 

clientes, mas Dona Carmela não permite porque percebe que os clientes ficam 

incomodados. Porque a menina, se autorizada, ficaria o tempo todo ao lado da 

bisavó repetindo seus atos. Falar dessa bisneta deixa Dona Carmela cheia de 

orgulho. 

Um dos motivos apontados pelos benzedores para o início de suas 

atividades de benzeção está no ato de cuidar da família. Essa característica também 

se apresentou nos discursos que recebi quando perguntava se a família não se 

incomodava com os clientes já que a benzeção é realizada no ambiente doméstico e 

interrompe os afazeres do cotidiano. Foi comum a todos os entrevistados responder 

num primeiro momento que a família não se opunha. Como se o fato da família se 

opor fosse caracterizado como uma atitude egoísta, pois impediria a realização de 

um ato de caridade. Porém, na medida em que a relação de confiança entre mim e 

os entrevistados se estabelecia, passei a ouvir relatos que diziam o contrário. 

Pode-se concluir que um dos motivos do desinteresse dos familiares do 

benzedor pela prática da benzeção está no fato dessas pessoas vivenciarem a 

intromissão dos clientes no cotidiano da família. Entre os familiares foi comum ouvir 

                                            
7
 Seu Camargo me explicou que responça é um ritual que realizam toda quarta-feira à meia noite 

para entrar em contato com seus guias e conseguir auxílio para as demandas dos clientes. 
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afirmações do tipo “não possuo o dom”, como se o fato de não possuir o dom, os 

eximissem da responsabilidade de dar continuidade às práticas da benzeção. 

Independente das reações dos familiares ficou muito claro nas entrevistas 

que para os benzedores a prática da benzeção é uma obrigação. Não no sentido 

negativo, pois todos afirmaram possuir sentimentos de alegria por poder benzer e 

assim ajudar as pessoas. Essa imagem do benzedor que é delineada pela família se 

distancia das representações externas como veremos no capítulo a seguir.
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4  DAS RELAÇÕES SOCIAIS E DA DEMANDA PELO BENZIMENTO 

 

 

A grande maioria dos trabalhos acadêmicos que tratam do universo da 

benzeção trazem informações, preferencialmente, sobre as doenças e suas práticas 

de cura. O foco deste capítulo não está na doença e na cura, mas sim nas relações 

dos benzedores com os clientes, médicos, enfermeiros, evangélicos, pares e os 

opositores. 

 

 

4.1  DAS PRÁTICAS DE CURA: MEDICINA TRADICIONAL E BIOMEDICINA 

 

 

A história da saúde no Brasil está marcada pela presença de práticas 

oriundas das tradições europeias, africanas e indígenas. Como afirmado por 

Montero (1985): 

 

Nesse jogo complexo de empréstimos, sínteses, e criações originais que 

caracterizam os encontros entre duas ou mais culturas, é difícil resgatar o 

sentido das influências e as razões da sobrevivência de certos elementos 

em detrimento de outros. (MONTERO, 1985, p. 24) 

 

Desde o Brasil Colônia até meados do século XIX (LOYOLA, 1984) o que 

prevalece para a sociedade é a síntese das tradições desses três povos. Essas 

práticas de cura tinham a preferência da população, conforme apontado por 

Montero: 

 

Durante os três primeiros séculos da história brasileira as práticas 
terapêuticas populares - síntese de influências heterogêneas em que se 
misturavam elementos das culturas negras e indígenas por um lado, e da 
tradição cristã, de outro - eram exercidas de maneira amplamente 
hegemônica com relação a medicina de origem europeia. Com efeito muitas 
vezes garrafadas e benzeduras eram preferidas e gozavam de maior 
prestígio social do que as sangrias e ventosas aplicadas pelos barbeiros. 
(MONTERO, 1985, p. 14) 
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A medicina praticada pelos bacharéis, que realizavam sua formação na 

Europa, causava na pequena parcela da população, que tinha acesso a esses 

profissionais, certa desconfiança quanto aos resultados, (LOYOLA, 1984).  

Esse cenário com prevalência da medicina tradicional atravessa três 

séculos. Até o início do século XIX, quando as transformações sociais, econômicas, 

científicas, políticas e religiosas que acontecem em nossa sociedade orientam uma 

ressignificação na maneira como as práticas de cura são legitimadas. Culminando 

com uma ruptura, não apenas no que diz respeito às técnicas, mas também na 

sociedade, colocando de um lado a biomedicina e de outro as técnicas da medicina 

tradicional. 

 

A estrutura da medicina enquanto prática terapêutica dominante somente 
poderá prevalecer quando, a partir do século XIX, a formação de 
profissionais a nível local, os avanços tecnológicos como a descoberta da 
vacina, o desenvolvimento de institutos de pesquisa voltados para as 
necessidades locais, tais como Manguinhos e Butantã, estreitam 
drasticamente o campo da medicina leiga e popular até então praticada em 
larga escala. [...] O século XIX, senão fez desaparecer das cidades os 
curandeiros, rezadores e feiticeiros, cerceou-lhes drasticamente as 
atividades ao decretar contra eles uma verdadeira “guerra santa”. 
(MONTERO, p. 35, 1985) 

 

Para diversos autores Souza (1985), Nery (2006), há um consenso que 

prevê o desaparecimento dessa medicina tradicional, a partir do desenvolvimento da 

biomedicina, porém trabalhos como o de Loyola (1984), Santos (2007), Braga 

(2009), Silva (2009) mostram a permanência destas práticas na atualidade no meio 

urbano: 

Ora, a própria existência dessas práticas em Nova Iguaçu, município 
densamente povoado da periferia do Rio de Janeiro, mostra que a medicina 
popular não é um fenômeno limitado unicamente ás regiões rurais ou 
isoladas. Muito pelo contrario, ela não só é extensamente praticada no meio 
urbano como constitui uma alternativa e concorrência a medicina oficial, 
considerada pelas classes dominantes e por aqueles estudiosos como á 
única legitima. (Loyola, p. 04, 1984) 

 

As características referentes às práticas de cura apontadas por Montero 

(1985) e Loyola (1984) também se apresentam em Curitiba. A medicina tradicional 

teve um espaço legítimo na sociedade curitibana até o início do século XIX. Esse 

período é marcado por uma grande diversidade ideológica, que também ficou 

refletida nas opções de cura da população. Isso está presente nos anúncios 

colocados nos jornais da época, como analisado por Barbosa (2001), nos quais 



51 

 

 

curandeiros, ervateiros, médicos, boticários e farmacêuticos anunciavam seus 

serviços, nas mesmas condições de legitimidade para as suas práticas. 

Entretanto, o século XIX é o momento histórico que marca a distinção entre 

uma medicina ligada tradicionalmente à religião e uma medicina exclusivamente 

científica. Em Curitiba uma das facetas dessa ruptura é expressa nos periódicos 

publicados no período. Nos quais o processo de autolegitimação da biomedicina 

como a única detentora do direito de cura se configura nos artigos e notícias 

publicadas (BARBOSA, 2001). Outros autores como Loyola (1984) também apontam 

para o processo de autolegitimação da biomedicina na sociedade brasileira e 

Laplantine (2004) aponta o processo na França. 

É importante ressaltar que a disputa entre a medicina acadêmica e as 

práticas de cura associadas à religião e magia, tem como marco intensificador a 

fundação da Universidade Federal do Paraná no ano de 1912. O curso de medicina 

estava entre os mais importantes (BARBOSA, 2001). Também os médicos foram os 

primeiros em organizar-se institucionalmente e em construir sua própria identidade 

profissional, tornando-se um dos primeiros intelectuais da ordem burguesa 

(HERSCHMANN, 1994). 

Em Curitiba as ações que orientaram o desenvolvimento urbano tiveram e 

têm a contribuição dos representantes da biomedicina. A participação da 

biomedicina no Estado se caracteriza em um atendimento à população que cobre 

várias especialidades. Assim, a população tem a sua disposição um atendimento à 

saúde e à educação avaliado como satisfatório se comparados a outras regiões do 

Brasil. Esses dois fatores: educação e saúde seriam os elementos principais do 

desaparecimento de práticas da medicina tradicional, numa lógica baseada no 

empirismo científico. Ou seja, à medida que a população tem um bom atendimento 

na área da saúde, isto é, acesso à biomedicina, e recebe educação não terá mais 

necessidade dessa outra medicina, tida como consequência do atraso cultural, da 

ignorância e da superstição. 

Entretanto os trabalhos de Oliveira (1985), Santos (2007) e Silva (2009) 

mostram que especificamente no caso das benzedeiras, elas continuam atuando de 

forma vigorosa. O número de centros de umbanda, candomblé, espíritas e de igrejas 

evangélicas também aumentou de um censo para outro, segundo o Novo Mapa das 
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Religiões (FGV, 2011), caracterizando uma permanência de diferentes práticas de 

cura associadas à religião. 

 

 

4.2  DO TRÂNSITO RELIGIOSO 

 

 

O contexto curitibano é rico em opções de práticas de cura associadas a 

diferentes credos religiosos, movimentos ocultistas e simbolistas. Essa característica 

não é exclusiva da contemporaneidade. Barbosa (2001) aponta para uma Curitiba, 

do século XIX, de intenso debate entre movimentos anticlericais, movimentos 

ocultistas, espiritualistas, simbolistas que se difundem e ganham força: 

 

A Curitiba da Primeira República era uma cidade polemica, berço de 
diversas nacionalidades, crenças e opiniões. Republicanos idealistas, 
católicos conservadores, maçons e espíritas, curandeiros e médicos, 
boticários e farmacêuticos, todos disputando o predomínio do pensamento 
da nascente urbe, envolvendo-a em um rico e prodigioso confronto de 
ideias. (BARBOSA, 2001, p. 31) 

 
Neste contexto, no qual a população tem a possibilidade de entrar em 

contato com diferentes movimentos religiosos, também tem a opção de tratamentos 

para a saúde associados a essas mesmas ordens. Porém, o século XIX marca o 

inicio de restrições contra os representantes da medicina tradicional. O movimento 

não é restritivo no que diz respeito à liberdade de culto religioso, mas é específico às 

práticas que são definidas, pela classe médica nascente, como charlatanismo. Os 

ataques são intensos e vem como uma imposição das elites: 

 

Com isso, a justiça, a polícia e a sociedade em geral teve uma legislação 
mais clara [constituição de 1934, artigo 113, item 13], que possibilitava a 
prisão e a condenação a todos aquele que exercessem a medicina, sem 
diploma ou com diploma não registrado e reconhecido pelas autoridades 
competentes. (BARBOSA, 2001, p. 88) 

 

Mesmo com a alteração na representação dos praticantes da medicina 

tradicional, que passam a ser chamados de charlatões, num processo que buscava 

legitimar o predomínio da biomedicina, a demanda por benzedores e curandeiros 

não foi eliminada. Isso por que no trabalho de campo ficou evidente que a busca 

pelas benzedeiras não se caracteriza apenas como um ato em busca de saúde. Do 
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mesmo modo, não se pode caracterizá-la como um ato exclusivamente religioso. 

Isso porque entre as práticas realizadas e as falas dos benzedores está presente 

uma multiplicidade religiosa que se manifesta de diferentes maneiras. 

 

Tradicionalmente as práticas de benzimento estão associados às tradições 
do catolicismo popular. Aqui entendido como não eclesial não possuidor de 
um  corpo doutrinário, configurando-se em uma religiosidade dotada de 
razoável independência da hierarquia eclesiástica, materializada em uma 
explosão íntima do sagrado, humanizando-o-, tornando-o mais próximo, 
mais familiar, experimentando sua forca por métodos criados pelos próprios 
devotos em detrimento dos métodos oficiais, transmitidos oralmente 
(CAMARA NETO, 2009, p.2). 

 

Loyola (1984) aponta para o fato de benzedores e curandeiros, apesar de 

serem ligados ao catolicismo popular, não verem em suas práticas a propagação da 

religião: 

Com a repressão e o enquadramento do catolicismo popular, essas 
denominações servem atualmente apenas para designar os indivíduos que 
praticam uma medicina estreitamente ligada à religião, mas cujo exercício 
não se efetua no quadro de uma religião institucionalizada. Eles são 
definidos e se definem como especialistas da cura e não como agentes ou 
membros de alguma religião. Em outras palavras, o que prevalece é sua 
função terapêutica e não sua função religiosa. (LOYOLA, p. 91, 1984) 

 

Na pesquisa, esse aspecto ficou em evidência diversas vezes, por exemplo, 

todos os entrevistados se denominam católicos, entretanto, não questionam a 

religião do cliente e em suas recomendações não há a indicação para participar de 

ritos religiosos do catolicismo.  

Dona Lourdes quando realiza o benzimento abre e fecha o rito com o sinal 

da cruz. Terminado o rito, ela dá o diagnóstico, e orienta a mãe, se for o primeiro 

atendimento, a acender uma vela para Nossa Senhora, e rezar para o anjo da 

guarda proteger a criança. Dona Lourdes não questiona a religião dos clientes, 

perguntou-me se era católica depois de várias visitas num contexto de entrevista. 

Dona Carmela também orienta no final do benzimento a realização de 

orações, que ficam restritas as orações comuns ao catolicismo, Pai Nosso, Ave 

Maria, Credo, pedindo ajuda aos santos católicos. Dona Carmela também não 

questiona a religião dos clientes, mas dá muita ênfase ao ato de rezar. Em todos os 

atendimentos orienta neste sentido como forma de se conseguir harmonia. Sua 
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orientação é restrita ao ato de rezar, e não para frequentar a igreja católica, sua 

religião de origem. 

Também são comuns recomendações após os atendimentos que mesclam 

práticas de diferentes religiões. Como, por exemplo, Dona Carmela ensina a fazer 

defumações para a limpeza do ambiente doméstico e Seu Camargo orienta o uso de 

ervas para fazer a limpeza simbólica da residência e de seus moradores. 

Dona Carmela ainda trata de encosto, que é uma denominação 

tradicionalmente usada na umbanda e no candomblé. Ela diz “encosto existe sim, 

minha filha, e trapalha a vida da pessoa, pode até mata. Quantas vezes que to aqui 

rezando e a pessoa cai, quando o encosto vai embora”. 

Os diagnósticos oferecidos por Dona Carmela, Dona Dorva, Dona Lourdes e 

Seu Camargo sempre explicam as adversidades do consulente por obra de 

terceiros. A inveja, os sentimentos negativos de outros, são a origem da maioria dos 

problemas por eles diagnosticados e tratados. E esses pertencem mais a problemas 

típicos da umbanda e candomblé, (LOYOLA, 1985), do que o rol de problemas 

tradicionalmente tratados por benzedeiras (SANTOS, 2007; OLIVEIRA, 1985). 

Seu Camargo, quando questionado sobre sua religião, afirma primeiramente 

que não frequenta nenhum terreiro, para na sequência afirmar ser católico. Insisto 

perguntando se frequenta a igreja, responde que raramente.  

Seu Camargo já teve um terreiro, e apesar de se denominar católico e o 

altar em sua casa possuir imagens de santos da igreja católica como Nossa Senhora 

e São Francisco, sua prática de benzimento é dirigida por seus guias. Reza com um 

terço nas mãos, mas, inicia e fecha o rito de benzimento pedindo permissão aos 

seus guias. Os guias com os quais Seu Camargo benze são os guias da tradição 

umbandista e do candomblé. Como Índio Pena Branca, Pena Dourada, Águia 

Dourada, Sete Flechas que pertencem à linha do Caboclo. São forças sobrenaturais 

que quando acessadas, unicamente por aqueles que possuem o dom, operam sobre 

forças negativas que estejam provocando desequilíbrios. Os guias citados por Seu 

Camargo pertencem à mesa branca, ou seja, são entidades solicitadas para a cura, 

e não realizam atos que possam prejudicar terceiros segundo a tradição umbandista 

e a explicação oferecida por Seu Camargo. 

Seu Camargo benze problemas de origem física, como diversas doenças, 

para as quais faz o benzimento e oferece uma garrafada. No entanto, a maioria dos 

problemas que são tratados está na esfera da espiritualidade e nos conflitos de 
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relacionamentos. Sendo que a inveja e o ciúme alheio são a mola propulsora de 

muitos infortúnios de seus clientes. Esses sentimentos também originam a maioria 

dos problemas tratados por Dona Carmela, Dona Dorva e Dona Lourdes. 

O trânsito religioso também está presente nas falas e práticas de Dona Rosa 

e Dona Dorva. Para Dona Rosa o trânsito religioso se confirma na sua prática 

pessoal, quando afirma ser católica praticante, porém contou sobre visitas que faz a 

cunhada de Dona Dorva para se consultar. Essa senhora, a cunhada de Dona 

Dorva, também é benzedeira e realiza alguns trabalhos. Por exemplo, segundo 

Dona Rosa essa senhora se ofereceu para resolver o problema de alcoolismo de 

seu marido. Depois de pensar, Dona Rosa desistiu de fazer o trabalho para seu 

marido parar de beber. Justifica dizendo que “se algo dá errado e ele morre, não 

quero essa culpa comigo”. 

Para Dona Rosa o questionamento não recaiu sobre a eficácia da prática, 

mas sim no resultado, no caso, ao invés de parar de beber o rito poderia causar a 

morte de seu marido. 

Dona Dorva também se denomina católica, e afirma participar das atividades 

religiosas da igreja de seu bairro. No entanto, frequenta o culto da Igreja Assembleia 

de Deus, junto com seus filhos e netos. Afirma gostar, contudo diz que não pode 

mudar de religião, por causa dos benzimentos. 

Quando questionei o porquê deste fato, Dona Dorva explica que não pode 

mudar de religião porque os evangélicos não acreditam em benzimento, e caso ela 

se convertesse teria que parar de benzer. Então ela frequenta com regularidade a 

igreja católica e o culto evangélico sem encontrar incoerências em sua prática. 

Também em seus benzimentos é a inveja a principal causa dos problemas 

dos adultos. Pergunto qual é a origem dessa inveja e Dona Dorva me explica que 

hoje a inveja não parte de uma pessoa específica, mas está em todo lugar porque 

há muita maldade no mundo. 

Dona Dorva também diz que determinados clientes são atingidos por 

trabalhos malignos, os quais ela identifica, mas não consegue desfazer. Nessa 

situação, Dona Dorva orienta o cliente a procurar algo “mais forte”. Pedi que ela 

explicasse o que seria isso, afirma que manda procurar um terreiro. Sua fala é “onde 

faz, pode também desfaze”. 
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O fato de Seu Camargo fazer a benzeção orientado por seus guias e Dona 

Dorva frequentar regularmente o culto evangélico não os impede de se 

denominarem católicos, bem como todos reconhecerem a inveja como a causa 

principal dos problemas dos clientes. A inveja por eles identificada não causa 

apenas o quebranto e o mau-olhado, ela é responsável por muitos desequilíbrios 

físicos, emocionais, profissionais, financeiros, de relacionamentos, enfim, em todas 

as esferas da vida do indivíduo. 

Nesse contexto temos benzedores que se denominam católicos, alguns 

como Dona Rosa e Dona Carmela são católicos praticantes, mas suas práticas não 

ficam restritas ao catolicismo. A influência da umbanda e do candomblé é grande, e 

está nas falas e nas práticas realizadas por esses benzedores. 

Um exemplo dessa influência é o tratamento para o quebranto, realizado por 

todos entrevistados, e como aponta Montero (1985) pertence ao rol dos problemas 

tratados tradicionalmente na umbanda; “é interessante observar que o quebranto 

elemento típico do sistema de explicações da doença é recuperado e se torna, na 

umbanda, fator causal importante dos fenômenos mórbidos”. (MONTERO, 1985, p. 

56).  Mesmo se definindo como católicos todos os benzedores transitam por outras 

religiões, o que é evidenciado quando realizam a descrição de suas práticas. Esse 

fato é corroborado por Santos (2007): 

 

Mesmo existindo estes intercâmbios com outras crenças religiosas, a 
maioria das rezadeiras ao ser indagada sobre a sua religião definiu-se 
católica ou como elas mesmas diziam da lei da igreja. Isso é bem o que 
Sanchis (2001, p. 11) apontou: “o cristianismo no Brasil tornou-se plural”. E 
entre as rezadeiras não poderia ser diferente. Esta pluralidade de crenças 
está presente no cotidiano, seja nos objetos sagrados religiosos, nas rezas, 
nas crenças e nas visões de mundo. (SANTOS, 2007, p. 144) 

 

 

4.3  DOS CLIENTES 

 

 

As práticas realizadas pelos benzedores não constitui somente um ato de 

busca da saúde física. A procura por essa prática considera outras esferas 

essenciais para o bem-estar do indivíduo. Diferente da biomedicina 

pronunciadamente laica (LOYOLA, 1984) as práticas da medicina tradicional estão 

vinculadas a esfera da religião. 
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Como o campo demonstrou em determinadas situações, o que orienta a 

busca por uma benzeção não é a falta do atendimento por parte da biomedicina, 

mas sim a insatisfação com a mesma. Um exemplo dessa insatisfação presenciei 

dentro de um hospital infantil em Curitiba. Uma mãe após receber o diagnóstico da 

filha pela médica, não ficou satisfeita. O diagnóstico era de verminose. Essa era a 

causa da dor abdominal da criança, e sua dificuldade em se alimentar. Assim, ela 

não apresentava um quadro que justificasse o internamento. E como medicação 

apenas um vermífugo seria necessário. Após a médica se retirar, a mãe reclama e 

diz: “apenas uma benzedeira pode resolver essa situação. Há doenças de médico, 

mas há doenças que só uma benzedeira resolve”. 

Como estava com meu filho internado no mesmo quarto, pergunto o porquê 

de uma benzedeira e se ela poderia me passar o endereço. A mãe me dá seu 

telefone dizendo para ligar que ela me acompanharia até a casa da benzedeira, 

porque não saberia dar o endereço. Ligo alguns dias depois e ela me acompanha 

até a casa de Dona Dorva. Neste dia, acompanhei o benzimento da sua filha, o 

diagnóstico foi ataque de bichas, e o tratamento requeria que a mãe desse por três 

dias chá de hortelã, feito com três galhos da erva. Também um emplastro no baixo 

ventre da criança para dor, e principalmente que nesse período a mãe permitisse 

que a criança comesse aquilo que ela tivesse vontade. O diagnóstico foi o mesmo 

oferecido pela médica, no entanto, agora a mãe estava satisfeita. 

O que observei nas duas situações foi que tanto a médica como a 

benzedeira ofereceram um diagnóstico semelhante para a mãe. Entretanto, a forma 

como esse foi transmitido e explicado tem grandes diferenças. A médica ao trazer o 

resultado da ecografia abdominal da criança, no qual se constatou a presença de 

vermes, receitou o tratamento indicado na alopatia. Ela não deu maiores explicações 

quanto ao tratamento e usou um tom de voz repressivo à mãe, porque verminose 

está associada à falta de cuidados básicos com a higiene para a biomedicina. Já a 

benzedeira acolhe as reclamações da mãe, e o diagnóstico, ataque de bichas, é 

oferecido como algo indissociável à infância. Ou seja, a responsabilidade não é da 

mãe, pois é uma situação típica da infância. E mais, a explicação e os cuidados 

propostos pela benzedeira não se contrapõem àqueles oferecidos pela médica e 

oferecem uma representação da doença que pertence a uma lógica que a mãe 

domina. Como afirma Boltanski (2004); 
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Contrariamente às ideias correntes no meio médico e, em geral, entre as 
“pessoas esclarecidas”, ou seja, essencialmente nas classes superiores e 
numa parte das classes médias, que veem na procura do curandeiro o 
resultado de uma “mentalidade mágica” e de uma atração irracional pelo 
obscuro e o misterioso, parece que um dos principais méritos que os 
membros das classes populares reconhecem ao curandeiro reside, 
principalmente, no fato de que ele explica ao doente a doença que ele sofre. 
Além disso, o curandeiro utiliza uma linguagem imediatamente acessível 
aos membros das classes baixas: as representações da doença que o 
curandeiro tem, são efetivamente próximas das representações latentes dos 
membros das classes populares. (BOLTANSKI, 2004, p. 49) 

 

Outro fator que merece ser evidenciado foi aquele relatado pelos 

benzedores sobre a religião de seus clientes. O mesmo trânsito religioso presente 

entre os benzedores é ainda maior entre as pessoas que vão procurá-los. Podemos 

observar através dos dados oferecidos pelo Novo Mapa das Religiões (FGV, 2011) 

que o número daqueles que se denominam católicos sofreu significativas reduções, 

e como consequência, aumentou o número daqueles que se denominam 

pertencentes a outras ordens religiosas. 

Os benzedores não costumam perguntar sobre a religião do cliente, como já 

foi apontado. Estes falam sobre seu pertencimento religioso espontaneamente. 

Assim, as pessoas que buscam a benzeção são oriundas de diferentes grupos 

religiosos, que muitas vezes possuem em seus preceitos orientações contrárias a 

benzeção. As religiões protestantes não dão legitimidade ao ofício da benzeção, e 

algumas as colocam numa dicotomia divino/demônio, na esfera demoníaca, da 

mesma maneira que as religiões católica e protestante deslegitimam as tradições da 

umbanda e do candomblé colocando-as também em uma esfera negativa. 

Uma característica própria das sociedades modernas é o trânsito religioso 

que é estendido também ao setor da saúde. Isso demonstra a fluidez e ausência de 

fidelidade aos preceitos de uma única religião ou de uma única prática médica. Ao 

transitar de um espaço ao outro, os sujeitos estão adaptando os preceitos seja da 

religião ou da medicina, àquilo que melhor supre as suas necessidades. O que 

prevalece para o indivíduo é a busca pelo seu bem estar (SANTOS, 2007). 

Além da diversidade religiosa as pessoas que frequentam os benzedores 

também apresentam grandes disparidades socioeconômicas. São grupos diversos: 

pais com filhos; casais sem crianças; grupos de mulheres; homens e mulheres 

sozinhos. Pelo que foi observado durante a pesquisa os clientes pertencem 
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principalmente às classes populares, mas não na sua totalidade. Seja pelos 

automóveis, ou pelas vestimentas ficou evidente a diversidade econômica daqueles 

que procuram a benzeção. 

O fato de serem mulheres as frequentadoras em sua grande maioria, não 

elimina a presença de clientes masculinos. Como foi abordado no capítulo anterior, 

na maioria dos casos, as mulheres são as responsáveis pelo bem-estar da família, o 

que em parte justifica a sua maior presença. Entre os benzedores entrevistados os 

atendimentos relacionados a problemas de saúde física representa apenas um terço 

dos atendimentos. A outra parcela dos clientes busca solucionar desequilíbrios 

emocionais, financeiros, amorosos, profissionais e espirituais, que tem como causa 

principal a inveja e o ciúme alheio como apontado pelos entrevistados. 

Embora a motivação para procurar uma benzedeira esteja, em parte, 

associada a problemas de desequilíbrios da saúde, o que predomina são os 

problemas de desequilíbrios em outras esferas, nos quais o consulente acredita em 

uma causalidade externa. Isto é, o contexto relacional do indivíduo que não atende 

as suas necessidades, sejam elas as quais forem, ao procurar um benzedor, esse 

encontrará como causa de fundo de todos os seus infortúnios o ciúme e a inveja 

alheia. Como definido por Quintana (1999): 

 

Existe algo que escapa ao controle da pessoa e sobre o qual se desejaria 
poder influenciar: o/a parceiro/a que se afastou, ou que nunca se 
aproximou, um serviço que não se consegue, os negócios que vão mal, 
uma maré de azar que se abateu sobre a pessoa ou a família. A explicação 
desses fatos, a linha que costura essas diferentes situações, aquilo que 
explica a coincidência é o mau-olhado, que teria sua causa, sua origem no 
ciúme e na inveja. Assim, quando o marido abandona a mulher, quando a 
pessoa foi mal num negócio, quando não se consegue concretizar algo 
almejado, quando as coisas estavam indo bem e começaram a piorar, é a 
esse universo que será remetida a explicação. (QUINTANA, 1999, p. 133) 

 

E a demanda por parte dos clientes é significativa. Durante o período da 

pesquisa, foi comum na casa de Dona Carmela e Seu Camargo, eu ter que aguardar 

para ser atendida, devido a grande procura por benzimentos. Por exemplo, num 

feriado de 15 de Novembro, fui ao final da tarde à casa de Dona Carmela e me 

deparei com quatro carros estacionados, mais duas famílias sem carro que estavam 

a espera de atendimento, o que totalizava cerca de 20 pessoas na frente de sua 

casa. Dona Carmela atende uma família de cada vez no seu quarto. A próxima 
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família ou cliente só entra em sua casa quando a que estava em atendimento sai e 

pede para o próximo entrar. Já na casa de Seu Camargo, num domingo pela manhã, 

antes do almoço contei 12 pessoas esperando pelo atendimento, todos na frente da 

casa. Seu Camargo atende na sala com a porta aberta. 

Na casa de Dona Dorva, também há o contato com outros clientes, mas em 

número menor. Quando estava de saída, em três dias diferentes, nesse momento 

chegavam outros clientes. Nas residências de Dona Rosa e Dona Lourdes não 

houve contato com cliente algum. 

 

 

 

 

4.4  DAS RELAÇÕES COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

 

Entre os entrevistados as relações com os representantes da biomedicina 

não acontece de maneira tensa. Isso porque entre os entrevistados não existe a 

relação com os médicos, ou seja, quando procuram o atendimento médico oficial, 

vão como pacientes e não benzedores. 

Os benzedores entrevistados não veem suas práticas de cura como 

concorrentes da biomedicina. Um exemplo disso é o relato de Dona Rosa contando 

que atendeu em determinado momento o neto do diretor de um grande hospital de 

Curitiba. A tia de Dona Rosa trabalhava como doméstica na casa dos avós da 

criança, e presenciou a busca do diagnóstico para os problemas de saúde da 

mesma. Sem obter resultados, e com a criança cada dia mais debilitada, a tia de 

Dona Rosa conversa com a avó do menino contando que sua sobrinha trata de peito 

aberto. A avó não se opõe e convence a filha a levar a criança para Dona Rosa fazer 

a massagem para fechar o peito. As duas mulheres vão sem o conhecimento do avô 

da criança, que é médico. Não queriam que ele soubesse. Dona Rosa conta que 

tratou do bebê e no terceiro dia ele já apresentava melhoras, conseguindo dormir e 

se alimentar.  

Dona Rosa diz que ficou incomodada com a situação. Com o fato da avó e 

da mãe da criança esconder do avô o atendimento, para Dona Rosa era como se 

estivessem fazendo algo ilícito, na sua fala; “não sei por que os médicos xingam a 
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gente, que mal há em benzer ou fazer massagens, se queremos todos o mesmo, 

que a criança melhore”. 

O relato de Dona Rosa exemplifica bem a relação dos benzedores com os 

médicos. Para os benzedores não há concorrência, são esferas diferentes de 

atendimentos. No entanto, para os representantes da biomedicina, a medicina 

tradicional está no conjunto de práticas que caracterizam o charlatanismo. Em 

Curitiba, como já foi abordado, o processo de repressão aos praticantes da medicina 

tradicional foi intenso. E na atualidade, a relação dos médicos para com os 

benzedores não foi alterada. 

Uma relação diferente foi relatada por Dona Dorva e Dona Carmela com os 

enfermeiros. Dona Dorva conta que as enfermeiras do posto de saúde de seu bairro 

a indicam para as mães, para tratar de susto ou ataque de bichas. O mesmo 

acontece com Dona Carmela que além de benzer algumas enfermeiras, como seu 

relato aponta, também é indicada por elas para as mães levarem suas crianças para 

benzer. 

Entre os cinco entrevistados somente as duas benzedeiras apontaram uma 

relação amistosa com os enfermeiros, os outros entrevistados não comentaram 

nada sobre o assunto. Posso apontar para a singularidade deste comportamento 

dos enfermeiros sugerindo que ele se deve ao fato da relação pessoal sobrepujar a 

profissional. Isso porque os cuidados relacionados à puericultura que são 

repassados nas unidades de saúde para os pais excluem a prática da benzeção. 

Como pude evidenciar nas informações recebidas quando fiz meu pré-natal e 

também como exemplificado por Silva (2009) quando relata sua dificuldade no 

campo para conseguir apenas a indicação de uma benzedeira junto as agentes de 

saúde: 

 

Assim iniciou-se o trabalho de campo e também as dificuldades e 
adversidades. Todos os pesquisadores tivemos problemas com as 
autoridades sanitárias das Unidades de Saúde. Ao entrarmos em contato 
com cada unidade, em busca das agentes comunitárias, e anunciarmos os 
objetivos da pesquisa, imediatamente negava-se o acesso à informação. 
Éramos encaminhados às chefias das unidades e estas exigiam todo um 
conjunto de informações e um pedido formal de autorização para a 
pesquisa, envolvendo Conselho de Ética e autoridades regionais das 
Unidades de Saúde. Era irrelevante a explicação de que queríamos apenas 
o acesso às agentes comunitárias para fazer-lhes a simples pergunta: 
conhece alguma benzedeira? E, diante de uma resposta afirmativa, 
pediríamos tão somente uma indicação, como nome ou local de moradia, ou 
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seja, uma referência. Com isso, muitas unidades fecharam as portas para a 
equipe, chegando ao ponto de não permitir que as agentes dessem 
qualquer tipo de informação. (SILVA, 2009, p. 10) 

 

Acredito que essas enfermeiras tenham com Dona Carmela e Dona Dorva 

uma relação mais próxima. Uma relação com a pessoa da benzedeira mais que com 

a sua prática. Dona Dorva como é uma das primeiras moradoras do Jardim Gabineto 

é muito conhecida, assim como sua prática de benzeção. O mesmo acontece com 

Dona Carmela que mora a mais de 40 anos no mesmo local em Piraquara. 

 

 

4.5  DAS RELAÇÕES COM OS EVANGÉLICOS 

 

 

A relação dos benzedores com os protestantes, em especial com as ordens 

evangélicas, é conflituosa em determinados contextos. No entanto não é um conflito 

generalizado, por que da mesma forma que há uma grande diversidade de ordens 

evangélicas, também há uma grande diversidade de preceitos que são orientados 

aos fiéis. O foco gerador de conflitos é a classificação das práticas de benzeção em 

uma ordem dicotômica de divino/demoníaco, na esfera demoníaca. São comuns os 

ataques por parte dos evangélicos, acusando as benzedeiras de realizarem práticas 

maléficas. No entanto, o conflito não passa de acusações verbais. 

Loyola (1984) explica que a partir da conversão, o novo crente deve romper 

com suas práticas anteriores: 

 

Outro traço marcante desse protestantismo reside no fato de o indivíduo 
após sua conversão, ter que romper com sua vida anterior, ou seja, 
renunciar a uma série de hábitos (dançar, frequentar bares, assistir 
televisão, fumar, etc.) e de comportamentos cotidianos que passam a ser 
regulamentados e controlados pela sociedade religiosa. (LOYOLA, p. 68, 
1984) 

 

O rompimento de que fala Loyola (1984) se dá muito mais no discurso do 

que na prática. Como presenciei durante o período da pesquisa com a primeira 

indicação para uma benzedeira que veio de uma senhora, hoje evangélica. Essa 

senhora conta que quando suas filhas eram pequenas frequentava benzedeiras. No 

seu discurso, afirma diversas vezes que hoje não acredita mais em benzimento, mas 
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as conheceu no passado e que poderia me indicar uma. O rompimento com suas 

práticas do período anterior a conversão, está mais no discurso que no seu habitus, 

porque tenta me convencer da necessidade de se levar os bebês para benzer. 

Uma prática diferente daquela contida nos preceitos das religiões 

evangélicas é muito presente entre os clientes de Dona Dorva e Dona Rosa. Elas 

são as benzedeiras que mais atendem evangélicos, pois residem na CIC, bairro 

segundo o IPPUC que contém 25,3% da população evangélica. 

Dona Dorva, atende vários moradores do bairro que mesmo sendo 

evangélicos vão procurá-la. Na entrevista com suas filhas, uma delas que frequenta 

a Assembleia de Deus, começou a contar quantos clientes de sua mãe frequentam a 

mesma igreja e ficou impressionada ao perceber que por seus cálculos que quase 

toda a congregação é cliente de sua mãe. 

Segundo Dona Dorva o pastor da congregação frequentada por seus filhos 

costuma realizar orações8 em sua casa, porém não pede para ser benzido. Ela 

ainda afirma que frequenta o culto evangélico com seus filhos, porém, não pode 

deixar de ser católica por causa da benzeção, como já foi apontado. Um fato 

interessante, relatado por Dona Dorva é que esse pastor em seus cultos não ataca 

nem a benzeção nem as benzedeiras. 

Na casa de Dona Carmela também são atendidos evangélicos de diferentes 

congregações. Ao contrário de Dona Dorva, Dona Carmela atende além dos fiéis os 

pastores de igrejas evangélicas. Em especial três pastores, que segundo 

informações que chegam para ela, durante seus cultos, chamam as benzedeiras e 

suas práticas de atividades demoníacas. 

Quando questionei o motivo da visita dos pastores não foi clara, mas deu a 

entender que eram problemas de saúde. Quando fiz a última entrevista Dona 

Carmela estava indignada com uma pastora que atendeu na semana anterior, e que 

poucos dias depois do atendimento estava chamando as benzedeiras de feiticeiras. 

Dona Carmela prometeu que na próxima visita desta pastora “a colocaria contra a 

parede” exigindo uma explicação para as acusações dirigidas contra as benzedeiras. 

E afirmou com muita segurança que ela iria retornar. 

                                            
8
 Segundo Dona Dorva, as orações são momentos em que o pastor frequenta a casa dos fieis para 

junto com esses rezar pedindo benção e proteção para a residência e seus moradores. 
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Os evangélicos que procuram o Seu Camargo não têm a intenção de serem 

benzidos, nem de o atacar verbalmente, mas sim de convertê-lo ao protestantismo. 

Para isso usam citações da Bíblia para afirmar que a sua prática é demoníaca, e que 

ele precisa se converter. No entanto, Seu Camargo que afirma ter lido a Bíblia cinco 

vezes “do Gênesis ao Apocalipse”, contra-argumenta usando passagens bíblicas 

que comprovam a origem divina de sua prática. 

Quando Seu Camargo me fez o relato dessas visitas para convertê-lo, 

demonstrou se divertir com a situação, e não ficar ofendido, pois segundo ele “deixo 

os crentes de boca aberta com o que sei da Bíblia”. Posso concluir que Seu 

Camargo é abordado de forma insistente com o intuito de convertê-lo, não apenas 

por motivos religiosos, por quererem a sua salvação, mas porque seria uma 

personagem influente na congregação que aderisse, e porque principalmente traria 

novos fiéis. Isso se deve ao fato de Seu Camargo ser uma pessoa bastante 

conhecida não apenas pelos seus benzimentos, mas principalmente por exercer um 

papel de liderança na cooperativa onde trabalha. E esse trabalho na cooperativa tem 

um impacto positivo muito grande na comunidade. 

Para finalizar, Dona Rosa, por não se denominar benzedeira, tem uma 

grande parcela de sua clientela evangélica. Segundo seu relato, as mães 

evangélicas chegam receosas, primeiro pedindo explicações de como é sua prática, 

se realmente é apenas uma massagem. Dona Rosa explica o procedimento, atende 

a criança com a mãe vigiando ao lado. No final, Dona Rosa conta que não resiste e 

pergunta de forma provocativa: “Fiz alguma reza em cima de seu filho? E se 

fizesse? Qual o problema? Se precisar pode trazer a criança de novo”. 

Dona Lourdes não relatou nenhum conflito com evangélicos. Os 

entrevistados estabelecem relações que são tensas, e também relações de 

tolerância com os evangélicos. A doutrina evangélica não comporta as práticas de 

benzimento, e as coloca em uma esfera negativa. Os fiéis ao fazerem adesão a esse 

discurso institucional da igreja, muitas vezes não o levam a prática. Como é o caso 

de Dona Dorva que atende quase a totalidade, segundo sua filha, da congregação 

evangélica de seus filhos e netos. E mesmo com o pastor a relação é amistosa. 

Pode-se sugerir que o que prevalece nos relacionamentos amistosos dos 

clientes evangélicos com os benzedores é a esfera pessoal. E também o trânsito 

religioso dos clientes, no qual a visita aos benzedores contradiz os preceitos de sua 

ordem religiosa, pode ser explicado pela conversão religiosa na vida adulta, quando 
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já fazia parte de seu habitus visitas às benzedeiras. E essa se mantém quando o 

indivíduo sente a necessidade de tal prática, independente do que prega sua atual 

congregação. A explicação de Santos (2007) vai de encontro ao que presenciei no 

campo:  

 

Em princípio, do ponto de vista das doutrinas e dos campos de significados 
envolvidos, seria um caso incompatível. Mas como bem enfatiza Sanchis 
(2001, p. 23), essas diferenças são efetivamente vividas sob formas de 
indecisão, cruzamento, porosidade, pertença dupla, trânsito, contaminação 
mútua e/ou empréstimos reciprocamente criativos. (SANTOS, 2007, p. 139) 

 

 

 

 

 

 

4.6  DOS CONFLITOS COM PARES 

 

 

O número de clientes é um dos motivos de disputa entre os benzedores. O 

outro motivo diz respeito ao domínio das práticas. Em uma entrevista questionei 

Dona Dorva sobre a existência ou não de disputas entre benzedeiras. Ela responde 

que sempre há, “uma quer saber mais que a outra”. Pergunto se já se envolveu em 

alguma disputa e ela afirma que não, “eu digo o que sei fazer, e é só isso”. 

Um exemplo que contradiz a fala de Dona Dorva, é o fato dela e Dona Rosa 

morarem há mais de 30 anos no mesmo lugar, frequentarem a mesma igreja católica 

e suas residências se distanciarem uma da outra cerca de 200 metros. Dona Dorva 

afirma não conhecer Dona Rosa ou seu trabalho. Dona Rosa, ao contrário, diz 

conhecer Dona Dorva e sua prática de benzeção. Porém, em uma das entrevistas 

Dona Rosa me pergunta se Dona Dorva ainda benzia, pois sabe que ela passou a 

frequentar um culto evangélico. Essa pergunta demonstra que Dona Rosa, apesar 

de afirmar conhecer Dona Dorva, de fato não a conhece. 

Entre os entrevistados não existe a troca de informações sobre as práticas 

da benzeção. Santos (2007) encontrou o mesmo fato no seu campo e uma 

justificativa para ele: 
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De acordo com algumas rezadeiras, as rezas de cura só podem ser 
transmitidas entre pessoas de sexos opostos. Um rezador só pode ensinar 
suas rezas para uma mulher e uma rezadeira só poderia ensiná-las a um 
homem. Caso contrário, o transmissor das rezas perde os poderes de curar 
para o receptor. Na verdade, o segredo das rezas consiste justamente 
nessa questão da não transmissão das rezas entre pessoas do mesmo 
sexo. (SANTOS, 2007, p. 62) 

 

Como já foi abordado, cada um desenvolve sua prática a partir do dom e 

com algumas orações e informações passadas por seus antecessores. No entanto, 

há uma grande autonomia para o desenvolvimento de sua prática de benzeção. São 

comuns falas como as de Dona Dorva e Dona Carmela que afirmam tirar “as rezas 

da cabeça”. 

Apesar de não existir uma troca de informação sobre o benzimento em si, 

existe uma troca de informações sobre a situação da benzedeira. A primeira 

benzedeira que me foi indicada estava muito doente para atender. Seu filho que 

também morava na sua casa não permitiu que eu conversasse com ela. E me 

indicou Dona Lourdes, que seria a benzedeira mais próxima. Durante as entrevistas 

com Dona Lourdes, ela relatou o falecimento dessa primeira benzedeira que me foi 

indicada, e também de outra que residia no mesmo bairro. Perguntei se conhecia 

bem essas duas outras benzedeiras e ela responde que não, somente de 

informações que terceiros levavam até ela. 

Dona Carmela, assim como Dona Dorva, afirma que não conhece nenhuma 

outra benzedeira. Insisto perguntando em outra ocasião, mas sua fala demonstra 

mais que falta de conhecimento, uma recusa em reconhecer outra benzedeira, pois 

ela afirma com ênfase “não conheço nenhuma". 

Como relatado no primeiro capítulo à trajetória pessoal de Dona Carmela 

possui vários episódios de conflitos, se não especificamente com outras 

benzedeiras, com participantes da umbanda. Segundo ela, o motivo é a inveja e o 

ciúme. 

A situação mais impactante foi o conflito mágico com outra mulher, 

participante da umbanda, que resultou na interpretação de Dona Carmela, na 

amputação de suas pernas. Como já foi apontado, essa mulher, segundo Dona 

Carmela, motivada pela inveja, a agride de forma mágica com um trabalho. Dona 

Carmela afirma que encontrou dentro de sua casa a prova da agressão, uma galinha 
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preta degolada. Segundo ela o feitiço era para matá-la, mas como descobriu a 

tempo, pode se defender. Porém não o suficiente, pois perdeu suas pernas. 

Seu Camargo também traz em sua trajetória pessoal situações de 

agressões e disputas mágicas. As primeiras acontecem em Londrina, na fazenda 

onde sua família se fixou. No seu relato, seus pais e irmãos foram responsáveis pelo 

fechamento de vários terreiros na região. Quando pergunto o motivo, diz que foi 

porque seus familiares atraíram toda a clientela desses terreiros. No entanto, sua 

fala insinua algo mais, como se o fechamento desses terreiros não fosse causado 

apenas pela falta de clientes. No entanto, suas respostas sobre esse assunto ficam 

restritas a questão do número dos clientes. 

Quando fala da sua última mudança de endereço, ao fechar o terreiro no 

centro e ir para o Sítio Cercado, o relato é outro. Como também já foi descrito no 

primeiro capítulo Seu Camargo é atacado de forma mágica por dois senhores, 

chefes de terreiros no Sítio Cercado. Seus oponentes imaginam que ele iria montar 

seu terreiro novamente, o que não estava e não está em seus planos. Seu Camargo 

avisa aos dois senhores de sua intenção, porém os ataques continuam, e como diz 

“eu não faço mal a ninguém, mas se for atacado vou me defender”. 

Esses relatos de disputas mágicas que tem como desfecho a morte de um 

dos oponentes faz parte dos relatos que envolvem a feitiçaria. Manoela Carneiro da 

Cunha (1990) traz relatos de disputas no período do Brasil Colônia, e o trabalho de 

Porto (2007), também tem relatos de diferentes situações de feitiços que são 

concluídos com a morte de um dos adversários. No relato de Seu Camargo o que 

acontece é uma disputa de território, e também como Dona Carmela uma disputa 

por clientes. 

Para concluir é importante ressaltar que essas informações sobre os 

conflitos com os opositores só me foram feitas ao final do trabalho de campo. Isso é, 

foram quase cinco anos de contato para que práticas pessoais que diferem da 

representação do benzedor, como pertencente a um universo de práticas 

exclusivamente benéficas me fosse relatadas. 
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4.7  DAS REPRESENTAÇÕES DOS BENZEDORES 

 

 

Para encerrar o terceiro capítulo quero abordar a representação criada para 

os benzedores. Nos três primeiros séculos de nossa história essas mulheres e 

homens fizeram parte do cotidiano da cura. Se por um lado eram prestigiados e 

respeitados, por outro, também eram temidos pelos seus conhecimentos. 

A partir do século XIX, profundas transformações acontecem em nossa 

sociedade, que acabam por ressignificar práticas antes tidas como legítimas. 

Também acontecem profundas rupturas nas representações de determinados atores 

sociais. Como aponta Montero (1985) “a hegemonia da medicina como prática 

terapêutica única passa, portanto pela “criação do charlatanismo como desvio””. 

(MONTERO, 1985, p. 36). 

Assim, o questionamento de Montero (1985) exemplifica essa questão: 

 

Que sentido pode ter a cura mágica numa sociedade como a nossa que 
erigiu a razão como critério de verdade e que delegou à ciência e à técnica 
a função de orientar as práticas mais corriqueiras? Duplamente 
estigmatizada, por ser caráter de classe, e por seu distanciamento com 
relação às verdades produzidas pela ciência, a magia não deveria merecer 
a atenção das pessoas preocupadas em investigar a doença e a cura. E, no 
entanto, no momento que a Medicina atinge um grande nível de sofisticação 
tecnológica, vemos proliferar nos centros urbanos do país a procura de 
soluções mágicas para as doenças. (MONTERO, 1985, p. 1) 

 

No caso específico das benzedeiras, isso se reflete no senso comum e em 

determinados autores que anunciam o seu desaparecimento. Os benzedores que 

ainda atuam estão colocados em um tempo/espaço distanciados do sujeito 

moderno. Um exemplo disso são as reportagens da Gazeta do Povo que afirmam: 

 

Se em Campo Largo o número de benzedeiras é cada vez menor, em 
Curitiba elas estão se tornando uma raridade. A reportagem foi a campo e 
conseguiu identificar apenas quatro benzedeiras na capital. Diferentemente 
do município metropolitano, o tema aqui não é tratado com tanta 
naturalidade. Santinha Maria Sotler Martins, de 65 anos, é a única que fala 
sem receio do que faz, mas não se considera uma benzedeira. Ela 
descobriu aos 7 anos que era capaz de fazer uma massagem que ajuda a 
curar crianças com problemas respiratórios. “Eu ‘fecho’ peito aberto. Eles 
chegam aqui com tosse, chiado no peito, dormindo mal e depois da 
massagem e da oração ficam bem melhores”, explica. A habilidade traz 
procura por atendimento de bairros extremos da cidade, além do 
reconhecimento da vizinhança. “Volta e meia eles voltam com as crianças 
crescidas para eu conhecer. Deve ter sido um dom que os anjos me deram, 
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porque eu só atendo criança. Aquele ali, era bebezinho quando eu atendi, 
olha só como está forte”, diz, apontando orgulhosa para um menino do 
vizinho. (KÜNZEL, 02 de julho de 2006)  

 

As representações criadas para os benzedores também promovem uma 

curiosidade que não está relacionada à eficácia de sua prática. Ela está mais 

relacionada com aquilo que é considerado misterioso no universo da benzeção. Por 

exemplo, a entrevista de Dona Lourdes gerou perguntas, segundo seu relato, sobre 

sua capacidade de fazer feitiços, e não a possibilidade de tratar doenças. 

Dona Lourdes conta na última entrevista que recebeu uma jovem que queria 

também entrevistá-la. Como nunca o seu pedido de sigilo foi quebrado de minha 

parte, imaginou que não teria problemas ao conversar com esta outra jovem. 

Conversam durante cerca de 40 minutos sobre benzimentos e Dona Lourdes 

percebe que a jovem manuseia o celular. Terminada a entrevista, Dona Lourdes 

ressalta que não quer o seu trabalho divulgado. Dias depois, ouve em uma rádio 

trechos da sua conversa. Na sequência, começa a receber ligações perguntando se 

ela faz trabalhos, feitiços e outros. Dona Lourdes fica profundamente magoada, pois 

ressaltou que “eu faço o bem, e agora estão me chamando de feiticeira”. Sua mágoa 

era tão grande, que só consegui convencê-la a fazer a última entrevista afirmando 

que não gravaria e nem faria anotação alguma. 

Dona Carmela também conta ter sido entrevistada. No entanto, o resultado 

final da entrevista foi diferente daquele de Dona Lourdes. Certo dia, seu marido 

chega à casa alvoroçado, dizendo que iriam prender Dona Carmela. Toda a família 

fica assustada, ela, no entanto fica tranquila e diz que podem vir, pois não faz nada 

de errado, apenas reza para as pessoas. 

À tarde, chega uma van com uma repórter e um cinegrafista. A visita é 

apenas para entrevistá-la. Dona Carmela me conta entre risadas, que foi muito 

grossa com a repórter e o cinegrafista, mas respondeu as perguntas. Terminada a 

entrevista, quando o cinegrafista pede para ser benzido, ela diz que não irá benzê-

lo, pois ele não precisa de benzimento, e sim ir para casa e ver o que sua mulher 

está aprontando, e assim deixar de ser “corno”. Quando o cinegrafista sai, Dona 

Carmela benze a repórter. Dias depois, assiste a reportagem e diz que “tudo saiu 

direitinho como ela falou”. 
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A consequência da entrevista de Dona Lourdes, apesar de magoá-la 

profundamente, não alterou a sua visão de que a benzeção tem origem em um dom 

divino, e tem como objetivo fazer o bem para as pessoas. Essa visão do benzimento 

não foi alterada para Dona Carmela mesmo com a repercussão positiva de sua 

entrevista. 

O que prevalece para os benzedores é a obrigação na sua função de 

benzer. Isso não está posto nas representações criadas sobre o universo da 

benzeção. Os benzedores continuam a exercer suas funções de cura para uma 

grande parcela da população, que encontra na medicina tradicional uma alternativa 

ao domínio da biomedicina. Em nossa sociedade, como apontado por Laplantine 

(2004) a biomedicina projeta seu domínio para além do que diz respeito à saúde 

física do indivíduo. Controle que hoje pretende abranger diferentes atividades do 

cotidiano e tem na mídia um poderoso veículo para a realização desse controle. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O que é benzer? Segundo o dicionário Houaiss (2001) uma das definições 

para benzer é invocar a graça divina sobre algo ou alguém fazendo o sinal da cruz 

com a mão. Para o termo benzedor a definição é quem pretensamente afasta o mal, 

defende de feitiços, cura doenças com benzeduras, eventualmente também 

prevendo o futuro; benzedor quem é bruxo ou feiticeiro. 

Da definição encontrada no dicionário, aqui transcrevemos apenas uma 

parte, e mesmo que essa fosse completa não daria conta de definir a complexidade 

das práticas da benzeção e das relações em torno dos benzedores que encontrei 

em campo. 

Os benzedores sempre estiveram presentes na história de Curitiba. 

Encontramos registros sobre a atuação dessas mulheres e homens em autores 

como Oliveira (1985), Vaz (2001), Barbosa (2001) e Silva (2009). 

Na cidade de Curitiba há uma praça, a Praça Maria Polenta, que está 

localizada no bairro Água Verde. Ela é uma homenagem à Maria Trevisan Tortato 

(1888-1959), benzedeira conhecida na cidade por seu trabalho e que ainda hoje 

recebe intensa visitação em seu túmulo em datas especiais (02 de novembro, 

feriado nacional de Finados) como divulgado pela Gazeta do Povo edição de 24 de 

outubro de 2010 na sua versão online. 

O fato de que em Curitiba há uma praça em homenagem a uma benzedeira 

é contraditório após a intensa campanha de deslegitimação de toda e qualquer 

prática de cura senão a biomedicina, como apontado por Barbosa (2001). A “guerra 

santa” ocorrida em Curitiba contra os representantes da medicina tradicional, a partir 

da fundação da Faculdade de Medicina se consolida na década de 1950. Esse fato 

evidencia o processo que culminou na biomedicina como única representante 

legítima da prática da cura. 

Na atualidade, o processo de medicalização da sociedade abre um espaço 

para a biomedicina controlar práticas antes tidas como escolhas exclusivamente 
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subjetivas dos indivíduos (LAPLANTINE, 2004). Assim, pode-se apontar para a 

imagem da extinção das benzedeiras presente na mídia, no senso comum, e para 

alguns autores como o resultado do controle exercido pela biomedicina para além da 

esfera da saúde. 

Se por um lado o controle da biomedicina afeta a imagem externa dos 

benzedores, por outro ele não afeta a autoimagem do benzedor. Porque o benzedor 

não tem a sua prática como concorrente da biomedicina. A benzeção pertence a 

esferas diferentes, e compreende outros aspectos além da saúde física. 

Para os entrevistados, a origem da prática da benzeção está em um dom 

sobrenatural, pertencente ao divino. Esse dom traz subjacente a obrigatoriedade da 

transmissão desse conhecimento, tendo como pré-requisito o dom do aprendiz, e 

com isso a perpetuação da prática da benzeção. Dos cinco entrevistados, dois 

afirmam já terem seus sucessores. 

Assim, aceitar o dom da benzeção em sua vida, resulta em determinadas 

obrigações por parte do benzedor. Seu tempo já não lhe pertence, suas atividades 

do cotidiano são interrompidas pela procura dos clientes e como diz Dona Carmela: 

“Não pode ter raiva, nem preguiça, de ajudar os pobrezinhos que vem procurar”. A 

autoimagem do benzedor se constrói em um contexto relacional. Esse contexto é ao 

mesmo tempo motivador e restritivo das práticas da benzeção, e possui nas 

relações familiares seu cerne estrutural. 

 Associar as práticas da benzeção ao catolicismo popular é uma forma de 

legitimá-las, ao mesmo tempo em que proporciona o afastamento das tradições da 

umbanda e do candomblé. No campo foram encontradas muitas semelhanças entre 

os problemas tratados pelos benzedores com aqueles que levam os clientes aos 

terreiros. No entanto, apontar qualquer semelhança entre as práticas dos 

benzedores com as práticas dos terreiros é motivo de grande ressentimento por 

parte do benzedor. Pois todos afirmam serem católicos e projetam de forma intensa 

em seus discursos um distanciamento, um diferencial das práticas realizadas nos 

terreiros. 

Assim, conclui-se que nas práticas de benzimento existe um trânsito 

religioso que não é admitido no discurso do sujeito benzedor. Como já foram 

apontados, os principais problemas tratados pelos benzedores são aqueles 

originados pela inveja e ciúme alheio, problemas que são comuns nas tradições da 

umbanda e candomblé, e não no catolicismo popular. 
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Pode-se concluir ainda que não existe uma rede de contato entre os 

benzedores, porque não há interesse na troca de conhecimento entre eles. No 

campo ficou demonstrado as disputas entre os representantes da medicina 

tradicional são marcadas por sentimentos antagônicos a representação que se tem 

dos benzedores. Esses sentimentos dizem respeito às disputas por clientes, inveja, 

ciúmes e poder. Por exemplo, o não reconhecimento de outros benzedores e os 

conflitos que são resolvidos perpassando a esfera da feitiçaria. 

A permanência dessas práticas no cotidiano das pessoas demonstra a 

complexidade das sociedades modernas. O que promove a busca não é a ausência 

da biomedicina, é mais o reconhecimento de esferas, que são essenciais ao bem- 

estar do indivíduo, nas quais a ciência não tem a possibilidade de acesso. As          

práticas de benzeção permanecem porque há a demanda pelas mesmas.
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