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 INTRODUÇÃO 1

“– Então, tornou o velho, se eu tomar essa erva e por na água, fazendo-a ferver e 
bebe-la depois, curarei os males que sofro? 

– Sim, se a beberes com fé, ela te curará e curará a todos aqueles que assim o 
fizerem e pensarem. 

João Maria de Jesus” 

FREDERICO MARÉS DE SOUZA – Eles Não 

Acreditavam na Morte (1978). 

Benzedura, a cura de diversos males através de rezas e orações, ramos verdes, 

remédios naturais, rituais de cura, entre outras formas, é uma prática que permeia todo 

território brasileiro. Normalmente praticada por mulheres, ligadas às religiões e práticas 

tradicionais de cada região, pode assumir diversas formas, mas todas facilmente reconhecidas 

sob o título de benzeduras. Raro é uma oportunidade onde se falando sobre benzedeiras 

alguém não tenha algum relato sobre as vezes que foi levado até uma dessas mulheres quando 

criança.  

Principalmente para manutenção da saúde infantil, as benzedeiras fazem-se presentes 

na vida das famílias brasileiras; mal de ar, quebrante, cobreiro ou sapinho, são alguns dos 

mais comuns problemas de saúde levados até estas mulheres que sempre atuam junto de suas 

orações e imagens sacras. Porém, seu ofício não se reduz a estas práticas terapêuticas para 

males comumente infantis estendendo-se a diversas doenças e transtornos, desde os mais 

simples até os mais graves. 

Em alguns locais são chamadas de benzedeiras, em outros rezadeiras; em alguns são 

necessariamente católicas, em outros definir sua religiosidade pode ser uma difícil tarefa; 

muitas vezes sincretizam suas práticas com elementos de diversas religiões, algumas vezes 

não; por vezes são especialistas de cura na região, por vezes são conselheiras e educadoras, 

outras vezes, ainda, atuam lideranças políticas ou religiosas; muitas vezes são mulheres, 

algumas vezes homens curadores; algumas aprenderam seu trabalho com um vizinho 

próximo, outras diretamente de Deus. É nesse conjunto de formas e relações, através de 

descrições que nunca dão conta de exprimir a vivência que buscam transmitir, que 

mergulharemos aqui. 
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Meu anseio em estudar estas mulheres e suas práticas como objeto de pesquisa se deu 

em um diálogo onde conversava com um rapaz da cidade de São João do Triunfo - PR. 

Falávamos sobre o ofício das costureiras de rendidura e machucadura, quando ele me trouxe 

um incrível relato: 

“Lá na minha cidade (São João do Triunfo – PR) tem muito disso, tem bastante 
benzedeira, todo mundo conhece costura, benzeção. Teve até uma vez onde um 
padre chegou na cidade, faz poucos anos, e falou que isso não prestava, não podia 
leva as criança nas benzedeira. O povo na hora ficou muito bravo e começou a 
reclamar com o padre no meio da missa! Hoje o padre não tá mais lá, agora tem um 
que não fala nada das benzedeiras.” (Informação Oral, 2011) 

Então me veio o fascínio, ao ouvir o relato sobre um povo que enfrenta a maior 

autoridade sacerdotal local para defender suas práticas religiosas; um lugar onde a benzedura 

seria tão presente que sua ofensa interrompera a missa. Naquele momento tive certeza, 

imediatamente decidi, é isso era algo que gostaria de estudar! Lá! De preferência. Onde a 

prática da benzedura era aparentemente tão presente na vida da população que esta enfrentara 

a autoridade de seu sacerdote. 1 

Quase um ano depois, iniciando uma pesquisa de iniciação científica, comecei a 

buscar realizar este anseio. Então por indicação contatei uma jovem que trabalhava com as 

benzedeiras da região e tomei ciência da luta política que as mesmas vinham travando durante 

os últimos anos. Até o momento eu não tinha a menor suspeita que alguma mobilização 

política pudesse estar ocorrendo. Através desta jovem, Taísa, que segue nos agradecimentos, 

pude conhecer as benzedeiras da região, principalmente do município de Rebouças, onde, 

então, dei andamento a esta pesquisa. 

De modo geral, nesta obra está contida uma visão que construí através dos dias de 

trabalho de campo acompanhando o cotidiano destas mulheres, recolhendo relatos sobre suas 

trajetórias as histórias de seus santos, acompanhando seu trabalho e as dificuldades que nele 

encontram, conhecendo seus medos e como entendem a vida humana nesta terra. 

 O Município de Rebouças e a Benzedura 1.1

Rebouças é uma cidade e município da região Sudeste do Paraná, localizada a 144 km 

da Capital do Estado, Curitiba. Foi fundada em 1930 e segundo o senso de 2010 possuía 

                                                
1 Por diversas vezes, em campo, busquei verificar a veracidade deste relato, mas nunca recebi respostas nem 
afirmativas nem negativas a seu respeito. 
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14.176 habitantes com densidade populacional média de 29 habitantes por quilometro 

quadrado. 

Oficialmente Rebouças tem sua economia baseada na produção rural, em especial a 

produção de fumo para indústria tabagista, a produção de erva-mate, a produção de tubérculos 

e diversos produtos para consumo familiar. Dentro dos relatos locais o cultivo de fumo é 

sempre identificado como principal cultura agrícola da cidade. Esta cultura, porém, na última 

década teria sido evitada e alguns agricultores, detentores de terras mais extensas tentaram 

dedicar-se ao cultivo da soja, porém a maioria destes já retornou para o cultivo do fumo por 

não conseguir o retorno esperado. 

A população local sempre relata o plantio doe fumo como objeto de sofrimento devido 

à dificuldade de seu cultivo e os diversos males de saúde que sofrem seus produtores 

principalmente após o envelhecimento. No entendo, os mesmos discursos acionam implícita 

ou explicitamente a crença de que esta cultura é a alternativa viável no município.  

A colonização local é predominantemente Alemã e Polonesa, havendo inicialmente, 

segundo as histórias populares, ‘bugres’ na região, o que parece deixar vestígio nos traços 

fisionômicos de diversos habitantes. Os ucranianos, também muito presentes na região, não 

marcam, aparentemente, presença significativa na cidade de Rebouças. Em Rebouças metade 

de sua população é residente no meio urbano do município (52.9%), outra metade do meio 

rural (47.1%), havendo aproximadamente (com muitas informações controversas) 23 

comunidades rurais no município.  

Neste contexto a associação das ‘benzedeiras’ locais, MASA2, identificou 133 

‘detentores de ofícios tradicionais de cura’3 no município em 2008, porém esse número já se 

elevou para aproximadamente 150. Mesmo este já sendo um número elevado, mais de 1% da 

população local, tal organização politica só contabiliza como praticantes do ofício da 

                                                
2 O MASA – Movimento Aprendizes da Sabedoria – é uma organização social que empreende lutas políticas 
pelos direitos e a valorização dos detentores de ofícios tradicionais de cura de Rebouças e São João do Triunfo. 
Sua origem e organização tem ligação com a Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais e ao Instituto 
Equipe de Educadores Populares (IEEP). Em diversos momentos neste trabalho abordarei questões ligadas ao 
movimento, mas deixarei para abordá-lo propriamente em uma futura ocasião. 
3 O termo ‘Detentores de Ofícios Tradicionais de Cura’ foi incorporado da terminologia de reconhecimento 
patrimonial imaterial, principalmente das discussões ligadas ao IPHAN. Seu uso foi adotado para abarcar todos 
os ofícios dentro do MASA e simultaneamente dotar o grupo de legitimidade nas discussões oficiais. O termo 
abarca, portanto, Benzedeiras, e Benzedores, Costureiras de Rendidura e Machucadura, Rezadeiras e Rezadores, 
Curadores, Remedieiras, Pomadeiras e Parteiras. 
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benzeção aquelas que se integram ao movimento, o que me faz estimar que este número fosse 

muito maior caso houvesse a contabilidade das benzedeiras não integradas à associação. 

A cultura da benzedura em Rebouças é intimamente ligada ao cotidiano de grande 

parte da população, não apenas pela proporção de benzedeiras em relação à população local, 

mas por uma afinidade cotidiana explícita que emerge em diversas ocasiões de conflito com 

as forças médicas, com as forças da administração pública ou da igreja católica em defesa das 

práticas da benção. Diferentemente do caso de Campo Largo – PR (BRAGA, 2010) a cultura 

da benzeção não é negada, ocultada até o momento de necessidade, em Rebouças ela é 

explicitada e defendida por parte significante da população, mesmo perante instituições de 

grande poder institucional, financeiro ou religioso. Consequentemente este não é um campo 

isento de conflitos e essa aceitação não ocorre entre todos os grupos sociais, alguns deles se 

colocando publicamente como contrários à execução do ofício da benzedura. 

Este panorama não impede a construção, em grande parte da população, da vivência 

de um cotidiano local permeado por relações sociais que subentendem as práticas da benção, 

colocando de forma implícita a benzedura como fenômeno no mundo, sem que possa ser 

negado. Na existência social de males do olhar, de doenças espirituais, de visagens e mesmo 

as relações coletivas com santos e locais sagrados acompanha a existência da prática da 

benzeção, prática mediadora entre os domínios e capaz de intervir sobre tais fenômenos. 

 Problemas de Pesquisa 1.2

A partir deste contexto busco neste trabalho esclarecer algumas questões, que servirão 

de norte para esta investigação e para delimitação de meus recortes temáticos. A questão 

central de onde irradio as demais questões a serem aqui respondidas é como as benzedeiras de 

Rebouças compreendem e interagem com o mundo em que vivem? 

Esta é uma questão ampla e que, aqui, apenas nos direciona para outras questões.  

Primeiramente, devo responder a questão fundamental de quem são estas benzedeiras? 

Qual sua vida atual? Como compreendem sua trajetória e seu ofício? Como estas mulheres 

entendem sua trajetória de aprendizado e se legitimaram perante a comunidade?  Questões 

que pretendo solucionar em meu primeiro capítulo, “As benzedeiras de Rebouças e sua 

Formação”. 
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No segundo capítulo “Benzedura no campo da religiosidade popular” busco responder 

às seguintes questões: Se tratando de benzedeiras, como o que poderíamos inicialmente tratar 

por religiosidade emerge em seu ofício? Como este sagrado não clerical incide sobre a 

benzedura e a compreensão que estas mulheres têm sobre seu ofício? Existe relação entre a 

benzedura e os outros ofícios tradicionais voltados às práticas religiosas? Qual o vínculo entre 

seus praticantes? Em poucas palavras quais as relações entre as benzedeiras e o campo da 

religiosidade popular? 

Essas questões resolvidas, buscarei responder no terceiro capítulo “Os Ambientes da 

Benzedura” buscarei compreender em que condições as benzedeiras empreendem seu ofício? 

Ou seja, existe algum processo de profissionalização deste ofício na Cidade ou do seu espaço 

de execução? Em que locais a benzedura é desenvolvida? Quais as relações que estas 

mulheres mantêm com seu ambiente? 

Seguindo em minha nesta empreitada no quarto capítulo “Agentes Rituais da 

benzedura: Santos, Doenças e Madrinhas” me defronto com as seguintes questões: Quais as 

agências com que a benzedura interage em seus rituais? Como é a interação e a compreensão 

que as benzedeiras têm destes agentes? 

Por fim, no quinto capítulo busco retornar à base da benzedura, desta vez não pela 

vida cotidiana das benzedeiras, mas me questionando como é realizado o benzimento? Quais 

suas constantes e suas variações? Como ocorre a inovação dentro destes processos de cura 

ligados a um sagrado supostamente imutável? O benzimento é sempre eficaz? Em que casos 

ele garante sua eficácia? 

 Justificativa 1.3

Dentre os estudos antropológicos que tratam da benzedura muitos dos problemas que 

busco me debruçar aqui já foram quase exaustivamente tradados. De todo modo, através das 

inúmeras possibilidades que a benzedura detém, em cada contexto ela sempre nos apresenta 

algum elemento novo, novas informações que mudam como entendíamos antigas questões. 

Desta forma, aqui, retomo discussões já desenvolvidas em outras etnografias como a 

profissionalização da benzedura, o ambiente de execução deste ofício, sua relação com o 

campo médico e religioso, a denominação religiosa das benzedeiras e suas formas de 

interação com os santos. Com efeito, as benzedeiras de Rebouças nos mostram um modo 
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muito diferente de entender estas antigas questões se colocadas em paralelo com as já 

existentes pesquisas antropológicas sobre o tema. 

 Objetivos Gerais 1.4

Meu objetivo principal aqui é a presentar a prática da benzedura e da religiosidade de 

cinco benzedeiras de Rebouças destacando a particularidade deste campo dentre os demais 

estudos a respeito do ofício das benzedeiras. A partir disso busco demonstrar como estas 

mulheres compreendem e interagem com o universo que permeia todo seu cotidiano, desde 

suas relações sociais até suas relações com as agências não humanas. 

 Objetivos Específicos 1.5

Pontualmente em cada capítulo deste trabalho apresento algumas questões centrais na 

prática religiosa e na prática do ofício da benzedura entre estas mulheres, da seguinte forma: 

 Apresentar a trajetória de aprendizado e condição atual das minhas principais 

interlocutoras e o processo de reconhecimento social que as legitimou como 

benzedeiras: Dona Aguida, Dona Ana Maria dos Santos, Dona Alzira, Dona Dejanira 

e Dona Maria. (Capítulo 01: As Benzedeiras de Rebouças – Pagina 023) 

 Apresentar a benzedura em seu caráter religioso e em meio o campo da ‘Religião 

Popular’ – que aqui mantenho em aspas dado os problemas que o termo carrega 

consigo. Para tanto, irei apresentar a função do ofício da benzedura na manutenção 

deste campo, algumas de suas relações com outros ofícios religiosos e as obrigações 

que regem este ofício dado seu caráter sacro. (Capítulo 02: Benzedura no Campo da 

Religiosidade Popular – Pagina 056) 

 No terceiro capítulo trago como objetivo apresentar como o ofício da benzedura se 

relaciona com seu ambiente. A partir daí devo discutir a existência de algum processo 

de profissionalização da benzedura no meio urbano da cidade de Rebouças e a sua 

relação com os ambientes domésticos e sagrados. (Capítulo 03: O Ambiente da 

Benzedura – Pagina 081) 

 Apresentar as narrativas cosmológicas que perpassam a prática devocional destas 

mulheres propondo uma forma de compreensão ontológica das agências que se 

manifestam em seus rituais, suas devoções e outros momentos de contato com o 

sagrado ou o sobrenatural. (Capítulo 04: Agentes Rituais da Benzedura – Pagina 094) 
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 Retornando das agências que atuam no benzimento me dedico a apresentar a produção 

da cura da benzedura e os sua eficácia. Para tanto, devo explicar brevemente os 

benzimentos, simpatias e medicamentos naturais. (Capítulo 05: A Cura como Produto 

Artesanal – Pagina 117) 

 Metodologia Aplicada 1.6

Todos os dados aqui contidos foram recolhidos em diversas incursões a campo, onde 

pude acompanhar o cotidiano destas mulheres, realizar entrevistas abertas e reflexivas, 

recolher dados da administração pública e depoimentos sobre diversos documentos 

produzidos por e sobre elas. Segue informações sobre as principais formas de coleta de 

informações e as opções metodológicas tomadas para realização deste trabalho 

Observação participante 

Devo aqui contextualizar as ocasiões em que me encontrei em campo, uma vez que é 

destes momentos em que os dados aqui apresentados foram colhidos, o que pode ser fator 

crucial para sua interpretação posterior. As incursões a campo foram realizadas nos seguintes 

períodos: 

 09/06 a 11/06 (Mesada de Anjo – Comunidade de Rio Bonito – Rebouças-PR) 

Minha primeira ida a campo se fez possível através do contato com uma jovem que há 

alguns anos trabalhava com as benzedeiras e teve papel fundamental na concretização do 

MASA e na construção de seus levantamentos e lutas políticas do Movimento. A partir do 

contato com essa mulher, Taísa Lewitzki, fui convidado a conhecer as benzedeiras de 

Rebouças e São João do Triunfo em um evento que elas promoviam, através do MASA, uma 

mesada de anjo4. 

Neste evento, promovido na comunidade rural de Rio Bonito, em Rebouças, tive meu 

primeiro contato com as benzedeiras da Região. Este evento além do caráter religioso do 

ritual que desenvolvia manteve um caráter celebrativo, pois a realização deste cerimonial era 

                                                
4 A mesada de anjo é uma cerimonia que abordarei mais detalhadamente adiante. Por hora, 
basta explicar que é uma cerimonia voltada às crianças até sete anos, onde estas são vestidas 
como anjos e seguem em procissão culminando num momento celebrativo onde é realizado 
um grande banquete. Na refeição primeiro alimentam-se à vontade as crianças, seguidas de 
suas mães e posteriormente os demais participantes. 
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compreendida como uma importante ação do MASA, uma vez que faziam diversos anos que 

as mesadas de anjo não eram mais realizadas. 

A realização do evento com este caráter proporcionou que ele fosse acompanhado por 

diversos indivíduos estranhos à comunidade, entre eles eu, um representante da Rede Puxirão 

e dois pesquisadores autônomos que o acompanhavam. Foi neste evento que desenvolvi mais 

proximidade com as benzedeiras de Rebouças, fato que me conduziu nas demais incursões a 

campo a seguir para esta cidade e não São João do Triunfo, como planejava inicialmente. 

 08/11 à 10/11 (II Encontro das Benzedeiras de Rebouças – Rebouças-PR) 

Nestes dias foi realizado pelo MASA, com a colaboração de diversas entidades, o 

Segundo Encontro das Benzedeiras de Rebouças, onde foi apresentada a trajetória do 

movimento até então e encaminhadas diretrizes, pautas, para o futuro do Movimento. Neste 

contexto foram recebidos diversos convidados, dentre eles agentes da religiosidade popular de 

toda região, interessados pelo movimento ou pela prática da benzedura, autoridades públicas e 

institucionais, entre outros participantes.  

Neste encontro foi realizado uma espécie de congresso entre representantes do 

movimento e de autoridades representantes de diversas instituições ligadas às suas pautas, 

como, por exemplo, o Ministério Público, Ministério da Cultura e a Secretaria Regional de 

Saúde. 

Nestes dias mantive-me alojado com diversos outros convidados no local do evento 

onde pude conhecer mais do funcionamento e histórico desta movimentação política. Foi ali 

em que pude estreitar laços com diversas benzedeiras de Rebouças, em especial Dona Ana 

Maria e Dona Dejanira que muito me ajudaram nas próximas incursões a campo e que me 

receberam em suas casas durante as demais etapas da pesquisa na cidade. 

 Janeiro/Fevereiro de 2013 (Rebouças-PR) 

Neste período fiquei nas casas de Dona Ana e Dona Dejanira, pude acompanhar um 

pouco do seu cotidiano e fui por elas conduzido a diversas outras benzedeiras da região, olhos 

d’água de São João Maria e diversos outros lugares sagrados. Neste contexto foi produzido 

muito do que constitui a base desta pesquisa, isso porque realizei diversas entrevistas abertas, 

algumas vezes pela própria solicitação de meus interlocutores. Muitas narrativas 
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cosmológicas foram aqui coletadas e foi onde iniciei minha coleta de informações sobre os 

ritos, simpatias e botânicos utilizados pelas benzedeiras locais. 

 Janeiro/Fevereiro de 2014 (Rebouças-PR) 

Em janeiro de 2014 retornei a cidade de Rebouças onde todo meu período em campo 

circundou a temática da retribuição. Nós, eu e as benzedeiras, nos questionávamos sobre 

como meu trabalho poderia também lhes ser útil. Como conclusão, optamos por desenvolver 

juntos um trabalho de pesquisa etnobotânica, para construir uma espécie de catálogo de 

saberes medicinais5 que pudesse ser consultado cotidianamente pelas benzedeiras. Este 

período de campo, portanto, foi especialmente, mas não exclusivamente, dedicado a esta 

coleta das informações sobre as plantas tradicionalmente utilizadas por estas mulheres nos 

tratamentos que receitam, incluindo sua identificação, suas formas de reprodução e cultivo, 

seu modo de preparo, e a etiologia dos males que combatem. Juntamente com isso empreendi 

uma intensa coleta de histórias de santo e de visagens, muitos transcritos aqui. Além disso, 

eventos cotidianos deste período intensificaram fortemente as relações entre mim e as 

benzedeiras, tornando-se um período de suma importância para consolidação desta pesquisa e 

obtenção dos dados que a fundamentam. 

Entrevistas 

Foram realizadas diversas entrevistas durante a produção deste trabalho, todas, sempre 

que possível gravadas e, quando não possível transcritas concomitante à fala do interlocutor. 

A grande maioria das entrevistas realizadas forma entrevistas abertas, sem condução ou 

programação prévia do pesquisador. Num segundo momento, os temas elencados pelos 

sujeitos foi retomado em entrevistas também abertas, mas direcionadas sobre a temática em 

questão para aprofundar as informações ou esclarecer elementos sobre a forma de 

compreensão dos eventos descritos. Ademais, foram também realizadas entrevistas 

semiabertas, conduzidas para o preenchimento de fichas de catalográficas de botânicos, 

doenças, ritos, simpatias e orações.  

                                                
5 Após meu retorno para Curitiba, a realização deste projeto, até então pessoal, chamou a 
atenção do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, através da Professora Laura Pérez 
Gil, responsável pelo setor de Etnologia do Museu. Assim, o MAE se prontificou a realizar a 
unir este projeto com outros projetos que mantinha e publicar este trabalho de coautoria com 
as benzedeiras para ser distribuído não só a estas mulheres como também à comunidade 
científica. 
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Questões Metodológicas 

Opto por uma abordagem de meus dados de campo sob as matrizes da semiologia 

saussuriana. Não a proposta defendida no ‘Curso de Linguística Geral’ (SAUSSURE, 2012), 

mas uma proposta do autor mais propriamente semiológica, aquela que encontramos nos seus 

‘Escritos de Linguística Geral’ (SAUSSURE, 2004). Esta abordagem é uma proposta 

semiológica que compreendo como próxima aos estudos de gramática cultural como proposto 

por Edmund Leach em ‘Cultura e Comunicação’ (LEACH, 1992). 

Através da análise semiológica busco expandir, ou mais especificamente transcriar 

(CAMPOS, 2011), os significados encontrados nos discursos e nas práticas – sejam elas 

políticas ou rituais – das benzedeiras de Rebouças. A partir dessa abordagem realizarei três 

movimentos para consolidar este trabalho, o primeiro com a análise pontual de diversos 

elementos do que poderíamos considerar como várias esferas da vida religiosa e cotidiana 

destas mulheres (capítulos 01 a 03); o segundo, rumo à compreensão dos sujeitos tidos por 

sobrenaturais pelas benzedeiras, que interagem diretamente com seu ofício (capítulo 04); e, 

por fim, um retorno ao mundo prático, explorando o processo terapêutico da benzedura que 

necessariamente se dá através das agências abordadas no capítulo anterior (capítulo 05). 

Uso aqui o termo transcriação, e não tradução ou mesmo o termo vago interpretação, 

pois o considero mais adequado enquanto reflete as tensões entre os sujeitos dentro e fora do 

texto. A realidade cultural vivida pelas benzedeiras nunca poderia ser completamente 

abarcada pela linguagem escrita, independentemente da abordagem metodológica dada aos 

dados. Da mesma forma, a apresentação dos dados nunca sofre uma recepção integral e 

absoluta do leitor. Assim, entendo que a etnografia se coloca em um terreno instável onde se 

defronta com a impossibilidade última da tradução de uma cultura outra. Neste sentido o 

termo transcriação não oculta os sujeitos envolvidos no processo ao denunciar que o 

antropólogo ao buscar transmitir a compreensão de outra realidade acaba por deformá-la 

dadas suas limitações e as limitações das relações que consegue estabelecer com o campo. 

Com esta abordagem, também pretendo revelar caracteres que costumam permanecer 

ocultos na maior parte da literatura antropológica sobre catolicismo. Caracteres que nós, 

antropólogos, tratamos como evidentes por estarmos habituados ao convívio com elas em 

nossa comunidade. Em outras palavras, na literatura antropológica é comum dedicarmo-nos a 

investigar a ontologia dos espíritos ameríndios ou dos orixás, mas não costuma ser visto como 
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necessário a explicação do que é um Santo ou mesmo Deus. Rituais e orações não cristãos 

precisam ser desdobrados, interpretados e compreendidos, mas um batismo ou uma promessa 

é tratada como detendo um significado óbvio, como qualquer palavra que busquemos no 

dicionário. 

Dessa forma, esse ocultamento, assim como os conceitos de Religião ou Religião 

Popular, trás o catolicismo presente na forma de pressupostos, de convicções sobre a 

realidade, em outras palavras, compreende-se sua lógica como a lógica natural, universal, que 

não necessita ser explicada. Essa é uma forma mais sutil e enraizada de etnocentrismo que 

deve ser combatida e superada até que se torne tão evidente quanto o etnocentrismo que era 

desenvolvido pelos Evolucionistas do século XIX, que hoje já nos soa como caricatural e 

ingênuo. 

Em síntese, optando por esta abordagem metodológica, espero que ao fim deste 

trabalho o leitor possa desenvolver com sua própria compreensão um reconhecimento do 

papel da benzedura na vida destes sujeitos, uma vez que compreender em absoluto esta ação 

social seria uma meta inalcançável em sua totalidade. Espero cumprir aqui o que considero o 

papel da etnografia. Uma aproximação do universo e da lógica de um outro que gere o 

reconhecimento da realidade do outro como verdadeira e legitima, dotando o sujeito relatado 

de um valor ímpar e em equidade com qualquer outra forma humana de se viver no mundo. 
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 CAPÍTULO 01 – BENZEDEIRAS DE REBOUÇAS: CONTATO E 2

FORMAÇÃO 

A benzedura como um ofício tradicional possui uma gama de conhecimentos 

desenvolvidos por seus especialistas diariamente. Tais conhecimentos se renovam e se 

mantém a cada caso tratado, a cada visita recebida, a cada remédio produzido ou indicado, a 

cada oração realizada ou mesmo em conversas com vizinhos ou outros benzedores. A 

benzedura se constrói como tal ao longo de uma vasta experiência de educação, sendo seu 

processo de aprendizado balizado pelas interações históricas do sujeito, dia após dia, seja com 

as doenças, com seus pacientes ou com seu ambiente. 

Neste capítulo trato de uma dimensão desta produção e renovação do conhecimento, a 

formação, educação, da benzedeira. É importante ressaltar que este processo passa por 

diversas transformações ao longo das gerações. Isso não implica numa reconstrução constante 

do ofício o tornando um outro e novo ofício de cura a cada geração, mas sim que dentro de 

sua reprodução ocorrem avanços técnicos e simbólicos: novas metodologias são adotadas, 

novos conhecimentos desenvolvidos e muitos saberes são mantidos enquanto alguns são 

transformados. Estas inovações passam por um clivo social rígido para serem realizadas e 

para serem adotadas, garantindo que integrem o corpo de saberes da benzedura apenas 

aquelas que constituam parte de seu modo tradicional de se desenvolver e sejam reconhecidas 

socialmente como o benzimento – ofício tradicional desenvolvido às gerações entre as 

famílias locais. 

Isto posto, para abordar o aprendizado e formação das benzedeiras neste capítulo, 

juntamente, desenvolvo uma breve apresentação das benzedeiras de Rebouças que se 

tornaram minhas principais interlocutoras neste trabalho e especificamente o processo de 

formação destas mulheres como benzedeiras. Assim, através de seus relatos das memórias de 

sua formação conectados à vida atual desenvolvida por estas mulheres, pretendo apresentar 

não só as benzedeiras que tiveram participação fundamental na produção deste trabalho, mas 

também alguns modos de aprendizado tradicional deste ofício na época em que estas minhas 

interlocutoras foram treinadas para serem benzedeiras.6 

                                                
6 Com o passar dos anos, principalmente após o advento do MASA, as formas tradicionais de educação das 
benzedeiras passaram naturalmente por transformações, mantendo, contudo, sua reprodução de forma 
tradicional. Estas transformações e as particularidades do modo de educação das benzedeiras de Rebouças nos 
dias de hoje serão objeto de minha análise em momento mais propício no futuro. 
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Para o etnógrafo que estuda benzedeiras o processo de formação destas profissionais é 

talvez um dos pontos mais complexos e desafiadores. Em geral o processo de formação das 

benzedeiras se prolonga por muitos anos, ocasionalmente décadas; benzedeiras formadas em 

menos de cinco anos constituem exceção à regra. Contudo, o tempo de formação não é o 

único aspecto desafiador, talvez seja este o obstáculo mais fácil de ser contornado. A maior 

parte desta transmissão se dá em trocas de saberes informações, práticas esporádicas durante o 

período de treinamento e em meio conversas cotidianas triviais, sendo muito raros momentos 

formalmente dedicados a esta transmissão. Isso se soma ao fato de que em muitos contextos a 

prática da benzedura é mal vista e sua representação social está envolta em denúncias de 

práticas retrógradas ou charlatanismo7, intensificando ainda mais a dificuldade de acessar 

estes sujeitos e seu cotidiano para poder acompanhar os pequenos e constantes passos do 

treinamento. 

Em Rebouças o Movimento das Benzedeiras me permitiu um acesso mais fácil ao 

cotidiano destas mulheres e uma recepção mais calorosa sem alguns dos véus de ocultamento 

que a benzedeira desenvolve buscando se proteger das acusações de charlatanismo ou 

feitiçaria provenientes dos órgãos públicos, profissionais de saúde e de membros de 

instituições religiosas. Esta facilitação proporcionada pelo contexto de luta política pelas 

benzedeiras da cidade me abriu portas tanto perante as resistências de benzedeiras já 

constituídas em narrar suas memórias ligadas ao ofício quando de acompanhar seu cotidiano e 

assim naturalmente a educação de algumas benzedeiras em formação. 

 Educação da Benzedeira 2.1

Antes de prosseguir algumas questões sobre a educação das benzedeiras devem ser 

postas. Em todos os momentos que neste trabalho utilizo o termo ‘transmissão’ o faço por 

questões políticas e não teóricas. As benzedeiras de Rebouças, como já expus anteriormente, 

estão passando por um momento de intensa luta política e nesta luta posicionam-se à luz das 

políticas patrimoniais, dentre outras políticas. Como efeito disso o cotidiano das benzedeiras 

incorporou diversos termos vindos de tais políticas e que são alheios ao seu vocabulário 

cotidiano, como ‘Detentores de Ofícios Tradicionais de Cura’, ‘Preservação’ e ‘Transmissão 

de Conhecimentos’. Essa incorporação de termos anda lado a lado com a reinvindicação 

                                                
7 Para mais informações à respeito do processo de ocultamento da prática da benzedura recomendo o trabalho de 
Geslline Giovana Braga, ‘Retratos da Benção’, que dos trabalhos de que tenho conhecimento é o que aborda com 
mais consistência este fenômeno dentro dos estudos sobre benzedeiras (BRAGA, 2010). 
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legítima destas mulheres do reconhecimento dos ofícios que desenvolvem diariamente há 

gerações. 

Contudo, no que tange à educação, os termos naturalmente utilizados são “ensinar” e 

“aprender” e estes refletem melhor o desenvolvimento das práticas humanas que os termos 

“preservação” e “transmissão” existente nestas políticas. Em poucas palavras, essa 

terminologia técnica implica num processo de transmissão de representações, inviabilizando a 

compreensão do processo de educação e da transformação cultural. Nesta discussão me 

posiciono ao lago de Ingold e defendo que compreendamos o processo de formação das 

benzedeiras através de uma lógica de ‘educação da atenção’ e não ‘transmissão de 

conhecimentos’. 

O iniciante olha, sente ou ouve os movimentos do especialista e procura, através de 
tentativas repetidas, igualar seus próprios movimentos corporais àqueles de sua 
atenção, a fim de alcançar o tipo de ajuste rítmico de percepção e ação que está na 
essência do desempenho fluente (GATEWOOD, 1985). Como observou Merleau-
Ponty, nós não copiamos tanto outras pessoas quanto copiamos suas ações, e 
‘encontramos outros no ponto de origem dessas ações’ (1964, p. 117). Este copiar, 
como já mostrei, é um processo não de transmissão de informação, mas de 
redescobrimento dirigido. Como tal, ele envolve um misto de imitação e 
improvisação (...) Copiar é imitativo, na medida em que ocorre sob orientação; é 
improvisar, na medida em que o conhecimento que gera é conhecimento que os 
iniciantes descobrem por si mesmos. (...) Aqui, o papel do tutor é criar situações nas 
quais o iniciante é instruído a cuidar especialmente deste ou daquele aspecto do que 
pode ser visto, tocado ou ouvido, para poder assim ‘pegar o jeito’ da coisa. 
Aprender, neste sentido, é equivalente a uma ‘educação da atenção’. (INGOLD, 
2010). 

Essa tese de Educação da Atenção se reflete muito bem no processo de aprendizado da 

benzedura, uma vez que é um processo que se dá cotidianamente, através de diversas 

interações promovidas pela benzedeira a seu aprendiz. Esses momentos, via de regra são 

informais e raramente utilizam de técnicas escritas de assimilação. A educação da aprendiza 

de benzedeira se dá em conversas triviais, observação e também em momentos exclusivos 

para o aprendizado. Além disso, muito desse aprendizado se dá na interação da benzedeira 

com suas ferramentas rituais e os outros sujeitos a agências encontrados na benzeção, como os 

santos, as doenças e mesmo o próprio enfermo. Contudo, neste trabalho utilizarei a palavra 

transmissão para me referir ao processo de educação da atenção, isso para não poder ser mal 

compreendido e prejudicar quaisquer futuros embates políticos das benzedeiras que 

acompanhei nestes anos. 
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 Dona Ana Maria 2.2

Dona Ana é uma das principais lideranças do Movimento Político das Benzedeiras – 

MASA. Meu primeiro contato com esta benzedeira se deu durante uma cerimonia de Mesada 

de Anjo, levada a cabo pelo Movimento na comunidade do Rio Bonito. Naquele momento 

pudemos conversar um pouco sobre o trabalho do antropólogo e a benzedeira me convidou a 

passar alguns dias em sua casa. Assim, Dona Ana foi a primeira benzedeira que comecei a 

acompanhar em campo e quem me abriu as portas para outras benzedeiras da cidade. 

Dona Ana é uma mulher de pouca idade, 42 anos, mas que traz marcas da vida rural 

em suas expressões. Atualmente a benzedeira mora em uma casa no Bairro do Cristo na 

cidade de Rebouças. Este bairro localiza-se a menos de dois quilômetros da região central do 

município e abriga diversas famílias, em geral, de baixa renda. A fama do bairro dentro do 

município costuma ser associada à violência e a pobreza, contudo durante os anos que 

desenvolvi meu trabalho de campo muito desta fama local foi se reduzindo, sendo direcionada 

a outros bairros que passaram a concentrar a população com menos renda na cidade. 

Até meados de 2014, Dona Ana vivia nesta casa com sua irmã Dona Lúcia e em certos 

períodos de 2013 as irmãs viviam também com uma sobrinha, Kelly, filha de sua irmã que 

vive na cidade de Curitiba. Em meados de 2014 sua irmã retornou para casa onde viveram até 

o fim dos anos 2000 com seu pai, na comunidade rural de Rio Bonito, também em Rebouças.  

A casa de Dona Ana foi construída com madeira de outra casa que a família possuía 

no interior do município. Aos poucos Dona Ana e Dona Lúcia expandiram a casa com ajuda 

dos moradores do bairro, sendo que quando comecei o trabalho de campo a casa possuía uma 

pequena sala, uma varanda e dois pequenos quartos, ao lado de uma ampla cozinha. Ao fim de 

minha pesquisa a casa das irmãs já havia se expandido a quase o dobro de sua área inicial, 

com a adição de um amplo quarto e uma extensa varanda voltada para o quintal aos fundos. 

Nesse ponto a casa da benzedeira já se tornara uma das maiores casas do bairro, apesar de 

ainda continuar uma moradia simples e em determinados aspectos até mesmo precária. 

O terreno em torno da casa mantém em seus fundos alguns pequenos depósitos de 

objetos e alimentos para animais, abrigos para seus cães e um banheiro aos moldes buraco no 

chão. A água é retirada de uma torneira na entrada da casa, havendo uma segunda nos fundos 

para lavagem de louças e roupas. Além disso, nas laterais e na área frontal do terreno existe 

um espaço utilizado para cultivo de diversos vegetais medicinais e alimentícios. 
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O interior da casa é repleto de objetos adornando as paredes e as vigas que sustentam o 

telhado da casa. Entre estes objetos destacam-se brinquedos, enfeites de datas comemorativas, 

como o natal e a páscoa, imagens sacras, calendários, fotos antigas, artesanatos reciclados e 

material político. A concentração de imagens sacras em sua casa é de proporção 

surpreendente, mesmo para uma benzedeira. Cada parede da casa, conforme sua limitação de 

espaço comporta o máximo de imagens sacras possíveis, podendo chegar a mais de vinte 

imagens em uma parede e mais de trinta imagens em um cômodo. Nos vários ambientes 

públicos da casa as imagens competem por espaço entre si e com os demais objetos no 

ambiente, não sendo incomum estarem sobrepostas em alguns casos. 

A sala, o ambiente mais íntimo da casa que é aberto às visitas, com relativa frequência 

é utilizada para conversas mais privativas ou o descanso. A cozinha e as duas varandas, por 

sua vez são pontos de encontro coletivos, onde qualquer visita será recebida e convidada para 

uma espécie de ritual no qual as anfitriãs oferecem abundância de chimarrão e tabaco para 

produção de palheiros. Em torno destes objetos as conversas com as visitas podem durar de 

poucos minutos a uma manhã ou tarde completa. Vale dizer ainda que a casa recebe um 

grande número de visitas, raramente menos do que cinco pequenos grupos ou pessoas ao 

longo do dia. 

Essa descrição de ambiente reflete muito do cotidiano de Dona Ana. Duas a três vezes 

por semana, Dona Ana acorda por volta das sete horas da manhã, prepara uma série de 

palheiros que coloca em sua bolsa e segue para seu trabalho, com uma marmita para seu 

almoço. Em seu trabalho a benzedeira é responsável pela limpeza de uma determinada quadra 

da cidade, variando anualmente conforme as determinações da prefeitura. Seu turno costuma 

ser concluído até às três da tarde quando, então, Dona Ana retorna para casa. Para 

complementar a renda, a benzedeira mantém-se inscrita no programa do governo federal 

Bolsa Família e em programas que possibilitam que não tenham gastos com água ou energia 

elétrica. 

Nos dias que não trabalha a rotina da benzedeira costuma começar por volta das nove 

horas da manhã, exceto em dias frios ou chuvosos, quando pode ficar o dia inteiro recolhida 

em sua cama. O primeiro passo da rotina de Dona Ana nestes dias é preparar seu chimarrão e 

recolher-se em algum assento da casa para fumar palheiros até que chegue a hora do preparo 

do almoço ou chegue alguma visita. O mesmo processo acontece após o jantar quando a 
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benzedeira se recolhe nos fundos da casa ou em torno do fogão à lenha, conforme o clima, 

para fumar cigarros de palha até o momento do sono, por volta da meia-noite. 

Já durante o período da tarde é o momento de executar os trabalhos do dia. Neste 

período Dona Ana realiza qualquer limpeza ou reparo da casa que seja necessário, busca 

alimentos a serem colhidos nos terrenos, realiza compras necessárias e dedica-se a realizar e 

receber visitas, tanto casuais, quanto relativas a seu trabalho como benzedeira ou liderança do 

MASA. 

Em sua história de vida, como de todos seus irmãos, seu pai e seu avô emergem como 

figuras familiares de grande destaque. Esse destaque aparece nas narrativas como uma espécie 

de carinho familiar somado a um intenso carisma de suas figuras de autoridade, um carisma 

que dota as descrições destes sujeitos de caracteres quase sobrenaturais. 

O pai de Dona Ana e seu avô paterno, José Filipe, são sempre lembrados com alguma 

idolatria e alinhados a caracteres de poder, autoridade e sobrenatureza. Os relatos sobre essas 

figuras são sempre alinhados a seus feitos miraculosos, como a benzedura de seu pai ou a 

‘intuição’ de José Filipe, seu avô, capaz de saber coisas acontecendo com familiares distantes 

ou em perigo e intervir por eles seja encontrando-os ou através de suas rezas. 

O avô de Dona Ana ainda jovem, ao casar, passou a criar a família nas terras de um 

agricultor local que ao empregar a família cedia também a ela um espaço para moradia e 

produção de sua subsistência, em uma espécie de arrendamento simplificado. A maior parte 

de sua vida de seu pai até a juventude se deu nestas terras e mesmo alguns dos irmãos de 

Dona Ana chegaram a viver nelas. Assim, por ter abrigado três gerações da família, a região é 

sempre lembrada com algum destaque. 

Essas terras região eram constituídas de mata nativa – mata atlântica com araucárias – 

e abrigou a família desde pelo menos 1940. Com a morte do avô paterno de Dona Ana a 

família deixou o local e se dirigiram, em grande maioria, para comunidade de Rio Bonito, 

onde seus pais viveram até falecerem. 

Dona Ana aprendeu a benzer com seu pai, aprendendo rezas complementares com seu 

tio paterno, como veremos adiante. O pai de Dona Ana era um reconhecido curador e 

benzedor da região onde vivia e teria aprendido o ofício através de seu pai e de seus contatos 

pessoais com o domínio do sagrado. 
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Apesar de ser muito respeitado como curador na região onde morava o pai das irmãs 

apresentava momentos de ‘variação’ – ou seja, momento cuja seu comportamento era 

compreendido como surtos de loucura. Nestes períodos de surto o pai de Dona Ana 

peregrinava pelas matas e pelas estradas do interior, retornando vários dias depois para casa 

da família em grande debilidade física. Contudo, este comportamento se alinhava muitas 

vezes a histórias de contato com o sagrado e assim com o próprio ofício de benzedor que o pai 

das irmãs detinha. 

Na literatura, não é inédito o anuncio de pessoas que sofressem de perturbações 

psicológicas ligadas à benzedura assim como existe grande discussão antropológica sobre 

estados similares aos estados psicóticos e as práticas religiosas e mágicas. Contudo, este não 

será meu foco no momento, dado que desenvolver esta vasta discussão de forma satisfatória 

desviaria demais a atenção de meus objetivos. Vale ressaltar, para encerrar esta questão, que o 

pai de Dona Ana não empreendia suas práticas religiosas neste estado de consciência, bem 

como não teria ‘se curado’ destes ‘problemas’ a partir da prática da benzedura. Pelo que pude 

compreender conversando com a benzedeira seu pai apenas enriquecia suas práticas religiosas 

a partir das experiências neste estado. 

Alguns anos antes de morrer, o pai de Dona Ana incumbiu-lhe de aprender seu ofício 

de benzedor, acreditando que este seria fundamental para a vida da filha após sua morte. 

Neste processo, foi exclusivamente através dele que Dona Ana aprendeu o benzimento até ser 

reconhecida como benzedeira por familiares e membros da comunidade. Somente a partir daí, 

de seu reconhecimento como benzedeira plena, é que emergiu a possibilidade de Dona Ana 

desenvolver-se no ofício através de aprendizados em conversas com outras benzedeiras.  

É importante destacar este ponto, pois a educação no ofício da benzedura é 

exclusivamente realizada aos moldes de um tutor e um aprendiz. Qualquer formação fora 

destes padrões nem se quer é vista como uma opção por meus interlocutores. Neste sentido, 

aprendizes do ofício da benzedura até que concluam sua formação ficam vetados da 

possibilidade de procurar aprender com outro benzedor que não seu tutor. Vale citar ainda que 

este formato de tutela foi identificado em todos os estudos sobre benzimento que tive contato. 

Enquanto o treinamento na benzedura era dado por seu pai Dona Ana também 

aprendeu diversos conhecimentos que passou a utilizar em seu benzimento com seu tio 

paterno, Aníbio. Seu tio lhe ensinou diversos conhecimentos sobre cantos, rezas e orações 
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para diversos momentos, diversos santos e diversas finalidades e ao longo de sua vida a 

benzedeira passou a utilizar muitos destes conhecimentos na sua prática como benzedeira. 

Contudo isso não fere o princípio de um tutor único, uma vez que tais conhecimentos não 

eram transmitidos com a finalidade de a formarem dentro do ofício da benzedura e sim como 

conhecimentos religiosos gerais, os quais Dona Ana apropriou-se decidiu por utilizá-los em 

seus benzimentos. Além disso, a tutela oficial era respeitada e tanto privada quanto 

publicamente seu tutor era apenas seu pai para todos e quaisquer momentos. 

Assim, como uma obrigação imposta por seu pai Dona Ana aprendera com ele rezas, 

simpatias e histórias de santo. Seu pai acreditava que seria importante para filha este 

conhecimento e então lhe ordenou que aprendesse seu ofício observando os benzimentos que 

realizava. Com seu tio, por sua vez, Dona Ana aprendera principalmente cantigas e rezas para 

rituais coletivos, como batismos e procissões, além de expandir sua devoção a outros santos. 

Durante seu treinamento Dona Ana realizava benzimentos apenas ocasionalmente e 

somente na ausência de seu pai. Neste período, em 2008, com o início da mobilização política 

das benzedeiras seu pai foi convocado para a primeira reunião na comunidade do Rio Bonito 

que visava verificar a viabilidade de construção do MASA. Desde então, ele engajou-se na 

causa e foi membro ativo do Movimento. 

Pouco tempo depois o pai de da benzedeira veio a falecer. A família de Dona Ana, 

neste contexto, se preocupou muito com a benzedeira e sua irmã, Dona Lúcia, uma vez que as 

duas viveram a vida inteira com seu pai. Todos temiam pelo pior, acreditavam que as irmãs se 

ficassem sós ou na casa onde tinham suas memórias do falecido não viriam a resistir e 

também morreriam. Em pouco tempo, consensualmente, a família decidiu que as irmãs 

deveriam ir morar em um terreno na cidade de Rebouças que havia sido comprado por seu pai 

pouco antes de morrer. O terreno era pequeno e não havia construção nele, mas a família 

acreditava que a vizinhança urbana faria da companhia de outras pessoas uma constante 

impedindo que as irmãs se deixassem levar pela tristeza da perda do pai. 

Decidida esta questão desmontaram algumas construções que haviam em torno da 

antiga casa das irmãs e com aquelas madeiras e o auxílio da prefeitura construíram uma nova 

casa no terreno. Como já foi mencionado, a princípio a casa era pequena e singela, mas aos 

poucos se tornou uma das maiores casas do bairro apesar de manter sua humildade. 
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Nesta fase de reestruturação de toda vida familiar das irmãs Dona Ana também passou 

a dedicar-se ao Movimento das Benzedeiras de que seu pai fazia parte. Sua atuação e 

entusiasmo logo a levaram a condição de liderança. Neste período começou a receber um 

auxílio financeiro pela função no movimento. Este auxílio provinha do IEEP8 e exigia a 

disponibilidade da benzedeira para viagens, encontros e quaisquer funções similares que o 

Movimento demandasse. Apesar de seu valor ser baixo e impedir praticamente qualquer 

vínculo empregatício, Dona Ana aceitou-o por ser valor suficiente para garantir seu estilo de 

vida e sua atuação dentro do movimento. 

A participação constante de Dona Ana no MASA somada a sua auto declaração como 

benzedeira num bairro em que era desconhecida gerou uma predisposição dos moradores em 

aceitar sua legitimidade e recorrerem ao seu benzimento em casos de necessidade. A partir 

daí, em pouco tempo e após a verificação pela população local da eficácia dos tratamentos 

que a benzedeira realizava, Dona Ana começou a desenvolver uma fiel ‘clientela’ e a ser 

prontamente reconhecida no bairro como uma benzedeira legítima. Em pouco tempo sua fama 

cresceu e a benzedeira passou a atender pessoas de Irati e outras cidades vizinhas com alguma 

frequência. 

O reconhecimento de Dona Ana como uma benzedeira e não mais como aprendiz, 

contudo, não indica um fim do seu processo de aprendizado e sim apenas o reconhecimento 

social de que a benzedeira desenvolveu determinadas habilidades que lhe garantem a 

possibilidade de atuar com este ofício. Um dado que exemplifica isso é o desenvolvimento de 

suas devoções ao longo de sua vida e não apenas na tutoria que seu pai lhe concedeu. 

O aprendizado de novas orações e o desenvolvimento de novas devoções a santos 

fazem parte de seu aprendizado da benzedura uma vez que a forma que Dona Ana empreende 

seu tratamento é intimamente ligada à sua devoção: suas rezas são dedicadas a santos que 

considera especialistas no problema enfrentado por aqueles que a procuram. 

Quanto às suas devoções, parte é proveniente das experiências e relatos de sua família, 

como o caso de São Onofre – que aprendera a ser devota com seu tio Aníbio – e São João 

Maria – com quem membros de sua família tem relatos de terem o encontrado direta e 

                                                
8 O IEEP – Instituto Equipe de Educadores Populares – é uma organização que se devota à mobilização e 
organização de povos tradicionais na luta política por seus direitos. Foi ele quem, por meio dos projetos da Nova 
Cartografia Social e da Rede Puxirão de Povos Tradicionais, mobilizou as benzedeiras na sua luta política e 
orientou suas lideranças e sua mobilização até a atualidade. O IEEP é quem se responsabiliza pela parte 
financeira, técnica, administrativa e deliberativa do Movimento 
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indiretamente. Neste sentido, nenhuma destas devoções veio da educação dada por seu pai 

para formá-la como benzedeira, mas estas são fundamentais para sua atuação e expandem sua 

capacidade de atuação.  

Além destas devoções, Dona Ana também desenvolveu suas devoções através de sua 

trajetória e escolhas pessoais, como sua devoção a Nossa Senhora Aparecida que foi 

desenvolvida após a benzedeira aprender seu poder de fazer dores desaparecem quando 

acionada em benzimento. Outro exemplo é São Sebastião, forte devoção de Dona Ana 

desenvolvida a partir dos rituais comunitários em Rio Bonito, comunidade que tem o santo 

como patrono. 

 Dona Alzira 2.3

Dona Alzira é a benzedeira de maior idade do bairro do Cristo, em Rebouças, uma 

senhora de cabelos grisalhos que vive no meio urbano da cidade há vários anos. Juntamente 

com a benzedeira moram sua filha e sua neta e, no início de meu trabalho de campo em 2012, 

também residia ali Seu Moacir, um capelão amigo da família. 

A casa de Dona Alzira é uma casa simples, mas repleta de objetos sacros como 

imagens de santos, calendários com imagens religiosas, cruzes, rosários e plantas utilizadas 

para o benzimento. O terreno onde sua casa foi construída possui um vasto quintal onde, em 

determinados pontos, a benzedeira cultiva hortaliças e plantas medicinais. Em seu terreno 

existe também um poço d’água, mas que atualmente é muito pouco utilizado pela benzedeira 

em seu cotidiano. 

No dia-a-dia é comum encontrar a benzedeira cuidando de seu quintal, realizando suas 

tarefas domésticas ou recebendo visitas em sua varanda. Estas visitas, assim como na casa de 

Dona Ana, são sempre recepcionadas com cigarros de palha e chimarrão.  

Foi neste contexto informal, de conversas na varanda de sua casa, que diversas vezes 

pudemos conversar tranquilamente e onde Dona Alzira me contou sobre como que, ainda 

jovem, se tornou uma benzedeira. 

“Eu aprendi a benzer com uma vizinha, a Dona Delfina, ela benzia todo tipo de 

problema, tudo, tudo. Um dia ela veio me procurar e disse: 

- Alzira! Você tem que aprender a curar porque não vou mais poder. 
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- Mas, eu não quero Dona Delfina! Ensine suas duas meninas (filhas)! (Você) tem 

elas pra aprender. 

- Não dá Dona Alzira, elas são tudo desbocada, só tem você pra aprender! 

- Mas eu não tenho tempo Dona Delfina... 

- Mas vai ter tempo.” 

Aí ela me passou todas as orações que tinha” (Dona Alzira, Informação Oral, 2012) 

Neste relato que de Dona Alzira trata de sua educação como benzedeira é adequado 

que eu destaque quatro pontos para apresentar mais detidamente: 1) Sua tutora; 2) Sua 

convocação e aprendizado mesmo contra a vontade; 3) As filhas de Dona Delfina e; 4) A 

incompatibilidade de estilos de vida de dona Alzira na época e de uma benzedeira. 

A tutora de Dona Alzira: Ainda jovem, Dona Alzira teria se mudado para o meio 

urbano de Rebouças, onde alguns poucos anos depois teria aprendido o ofício da benzedura 

através de uma vizinha, Dona Delfina. Esta vizinha era uma benzedeira de origem polonesa e 

não mantinha qualquer vínculo de proximidade com Dona Alzira ou qualquer outro habitante 

do bairro que não seus parentes. Essa busca em manter o mínimo contato com as pessoas da 

cidade era uma espécie de distancia que buscava manter de pessoas de outras etnias, que 

segundo Dona Alzira a benzedeira teria desenvolvido por ter vivido grande parte de sua vida 

em colônias – comunidades rurais – de imigrantes poloneses. 

Com o passar dos anos, Dona Delfina foi se afastando das poucas pessoas com quem 

mantinha algum convívio, mesmo os membros de sua família, isolando-se num contato 

apenas com seu marido. Neste contexto foi que Dona Delfina convocou Dona Alzira para 

aprender a benzer. 

A Convocação e o Aprendizado de Dona Alzira: Dona Alzira fora convocada a 

aprender o ofício da benzedura contra sua vontade e por uma pessoa que lhe era pouco 

conhecida. É importante destacar esse ponto pois ele revela que Dona Alzira aceitou uma 

obrigação imposta por um desconhecido ao aceitar aprender a benzer. Esta decisão da futura 

benzedeira revela muito do valor e respeito que já detinha por este ofício. Para a benzedeira 

que acompanhei o benzimento é uma profissão sagrada e que, portanto, deve ter sua 

autoridade respeitada. Neste sentido uma convocação começa a desenvolver uma 

responsabilidade para com o aprendizado e a devoção no sujeito religioso que tenha sido 
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convocado. Resistir é possível, mas insistir enfaticamente nesta resistência não seria 

moralmente adequado, dentro da visão desta benzedeira. 

As Filhas de Dona Delfina: O terceiro ponto que quero destacar é que Dona Delfina 

possuía duas filhas. Neste sentido, como a fala de Dona Alzira deixa subentendido, o ensino 

dos filhos é muito comum na transmissão dos ofícios tradicionais, especialmente o da 

benzedura. Contudo, mesmo neste contexto a benzedeira polonesa optou por ensinar sua 

vizinha uma vez que, segundo o relato de Dona Alzira, suas filhas seriam ‘muito desbocadas’. 

Isto, por sua vez reflete um critério de seleção dos aprendizes que pode mover a 

decisão do treinamento de um aprendiz para fora da esfera familiar, no caso a vizinhança. A 

acusação de Dona Delfina reflete claramente a exigência de certa postura moral que não 

especificada, mas que inviabilizava que ensinasse a benzedura para suas filhas. Esta postura 

exigida segundo o que pude verificar com Dona Alzira afirma seria manter uma vida 

comunitária sem se envolver nos conflitos de outras famílias e mantendo o sigilo dos eventos 

que viesse a conhecer da vida privada de outras pessoas. Essa exigência parece coerente a luz 

do fato que a benzedura tem, além do momento do benzimento, um importante momento de 

aconselhamento e assim de conhecimento de eventos da vida privada daqueles que procuram 

pela benzedeira. 

A Incompatibilidade de Estilos de Vida: Dona Alzira ao afirmar que não tem tempo 

para a benzedura está anunciando que seu estilo de vida na época, trabalhadora responsável 

pelo sustento da família, não possibilitava seu treinamento para benzedura nem a execução do 

ofício no seu cotidiano. Em resposta Dona Delfina apenas diz “mas, vai ter tempo”, indicando 

uma certeza na transformação do estilo de vida da aprendiza a partir de seu treinamento. 

Esta afirmação da benzedeira resume em poucas frases algo que foi constantemente 

identificado em outras etnografias sobre benzimento (SANTOS, 2004; BRAGA, 2010): a 

ocorrências de incompatibilidade da execução da benzedura com um estilo de vida que o 

aprendiz deseja manter, mas que é transformado por determinação divina em uma forma de 

vida adequada ao ofício. A afirmação de Dona Delfina subentende uma transformação da vida 

de Dona Alzira, sem indicar explicitamente como ela ocorreria ou sua causa, mas em seu 

contexto de acionamento é claro para o ouvindo que a declaração remete à crença de que o 

sagrado atua de forma soberana sobre o desenvolvimento da vida dos homens e detém 

interesse na formação da benzedeira. 
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Dona Alzira afirma que após inicialmente resistir às convocações de Dona Delfina 

aceitou aprender a benzer, com a condição que não abdicasse de seu trabalho para dedicar-se 

ao ofício. Alzira, então, foi educada no ofício do benzimento e da Costura de Rendidura9 e em 

pouco tempo começou a atender os moradores da região que procuravam por Dona Delfina. 

Pouco a pouco, conforme a benzedeira encaminhava seus solicitantes10 para a aprendiza, 

Dona Alzira passou a ser diretamente procurada e, dada sua eficácia, foi sendo reconhecida. 

Após a morte de sua tutora, Dona Delfina, a benzedeira passou a atender todos os 

moradores da região, uma vez que por muitos anos foi a única benzedeira do bairro. Apenas 

recentemente, já nos anos 2000, Dona Dejanira e Dona Ana mudaram-se para o bairro do 

Cristo, aumentando o número de benzedeiras no local. 

 Dona Dejanira 2.4

Dona Dejanira é outra benzedeira e costureira de rendidura que atualmente vive no 

Bairro do Cristo. Além destes ofícios mantém práticas de leitura de sorte com brasas ou 

baralho e a execução de simpatias para diversos fins.  

Dona Deja, como gosta de ser chamada, nasceu e cresceu na comunidade rural de Rio 

Bonito, uma comunidade rural do município. Sua casa atual, no bairro do Cristo tem grande 

parte de sua edificação feita em alvenaria e possui complexidade arquitetônica e área 

construída em um nível incomum para o bairro. Em seu terreno, além de sua casa, garagem, 

jardim e horta, existem também outras duas casas onde moram duas de suas três filhas.  

Aos fundos, em uma casa pequena, de dois cômodos, mora Dona Maria e seu marido. 

Dona Maria é sua filha mais velha e também realiza benzimentos, apesar de não se considerar 

benzedeira. Na casa ao lado da casa de Dona Dejanira mora sua filha mais nova, recém-

formada educadora. Além destas filhas a benzedeira ainda tem mais uma filha na cidade, que 

atua como professora na rede pública e um filho morando em Curitiba onde tem uma escola 

de dança. 
                                                
9 A ‘Costura de Rendidura e Machucadura’ é um ofício de cura tradicional da região e que é possível de ser 
encontrado – dentro de meus conhecimentos – ao menos, em todo o interior do Estado do Paraná e de Santa 
Catarina. Este ofício caracteriza-se por uma espécie de benzimento que é desenvolvido enquanto se costura um 
pedaço de pano originário da roupa da pessoa doente. Quanto mais grave a situação do doente mais difícil é 
costurar o pano. Ao fim do processo caso o pano tenha sido costurado com sucesso a pessoa está recuperada. Em 
alguns casos, ainda assim, pode-se recomendar algum medicamento natural para complementar o tratamento. 
10 Utilizo neste trabalho o termo solicitante para referir-me às pessoas que procuram as benzedeiras em busca de 
receber ou solicitar o benzimento para alguém. Isso porque o termo cliente cria uma visão da relação entre estes 
sujeitos muito mais informal do que realmente é e o termo paciente remete ao tratamento biomédico; duas 
aproximações que não auxiliariam em nada ou mesmo atrapalhariam a compreensão do processo da benzedura. 
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Em sua casa moram a benzedeira e seu atual marido. A subsistência do casal é 

garantida pela aposentadoria de Dona Dejanira e a renda é complementada por trabalhos 

pontuais, ‘bicos’, realizados esporadicamente por seu marido que desde a mudança para 

Rebouças deixou a profissão de caminhoneiro e encontra-se desempregado. 

O casal é famoso dentro da cidade de Rebouças e na região devido a seus hobbies, 

principalmente a dança e o dominó. O casal mantém a fama local de grandes dançarinos e 

participam de bailes e competições de dança com grande frequência. Ambos aprenderam a 

dançar nos bailes cotidianos em sua juventude, mas desenvolveram suas habilidades de dança 

principalmente depois de casados, quando cursaram várias aulas na escola montada pelo filho 

de Dona Deja na cidade de Curitiba. Deste ponto em diante, passaram a ser reconhecidos 

como destaques da dança nos bailes de Rebouças e região. Assim como na dança o casal 

sempre que pode realiza viagens locais para jogar dominó, principalmente se em competições 

que considerem desafiadoras e sérias. 

Dona Dejanira também realiza com frequência práticas de auxilio a pessoas doentes ou 

pobres do município. A benzedeira encara estas atividades voluntárias como mais um de seus 

hobbies, como uma atividade de lazer, e não como atividades filantrópicas. Dentre estas 

atividades destacam-se a visita de crianças como mamãe Noel e a visita de doentes internados 

no hospital local.  

Apesar de, ao lado de Dona Ana Maria, a benzedeira Dona Dejanira ter sido uma das 

benzedeiras que mantive maior contato e proximidade, muito da trajetória de formação desta 

benzedeira me foi transmitido através de entrevistas abertas. Isso porque, desde o primeiro dia 

que cheguei a sua casa, Dona Deja pedia que eu a entrevistasse e me levava para sua sala de 

estar, proibindo qualquer parente ou visitante de se aproximar para que não nos 

interrompessem. No primeiro dia que a visitei, chegando a sua sala a benzedeira sentou-se à 

mesa e me disse, “vai lá, pode começar a me entrevistar (...) você trouxe gravador, Filmadora 

ou vai anotar no seu bloquinho mesmo?”, e logo começou a relatar diversas histórias de seu 

passado e de sua vida atual que considerava ter alguma relação com benzimentos. Nossa 

relação, apesar de cada dia mais próxima, sempre manteve momentos de ‘entrevista’ onde 

ligava o gravador ou pegava meu bloco de anotações e deixava a benzedeira contar o que 

mais lhe interessasse. As falas a seguir foram coletadas neste contexto e revelam sua narrativa 

sobre sua própria formação como benzedeira. 
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“Eu aprendi a costura com minha mãe e a benze também. Minha mãe ensinou só pra 

mim, sou filha única. Sabe, naquele tempo era muito difícil, muito trabalho na roça, 

até de noite.  

(...) 

Naquele tempo não tinha veneno, não tinha remédio (farmacêutico). Só as vez em 

quando... remédio de gota que os vizinho compravam. Tinha muito Arsênico, Bela 

Dona e remédio caseiro! Era tempo que podia voltar! A gente não tinha brinquedo, 

mas era feliz!  

(...) 

Sou do tempo dos grão de milho na parede e dos castigo no canto da sala e da régua 

como palmatória. Aprendi na base do castigo e isso era bem melhor. A educação 

hoje não faz os jovem nem escutar a gente. A gente era triste, mas era feliz! 

(...) 

Fui homem [trabalhei como homem] toda minha vida e hoje só tenho dor e doença, 

nem dá a aposentadoria... tudo mudou de lá pra cá, só a costura que continua 

igualzinha minha mãe ensinou. Minha mãe ensinou e aprendi a pedido dela e agora 

eu ensino minha filha. 

(...) 

Faço costura de rendidura, mas faço bastante benzimento e simpatia! Até simpatia 

para criança andar. É uma alegria ver logo depois a criança correndo. Então eu faço 

por que eu gosto, porque é uma coisa que Deus me deu.” (Dona Dejanira, 

Informação Oral, 2012) 

Dona Dejanira, como a grande maioria das benzedeiras com que conversei sobre seus 

aprendizados aprendera com um parente próximo, no seu caso a mãe. Sua mãe a ensinou os 

dois ofícios tradicionais de dominava, a benzedura e a costura de rendidura. Contudo é 

importante ressaltarmos que este aprendizado se deu em dois momentos diferentes, separados 

por alguns anos. Num primeiro momento Dona Deja aprendera a benzedura e após já concluir 

sua formação neste ofício passou a ser ensinada na costura de rendidura. 

Em todos os casos que tive conhecimento onde pessoas que dominavam mais de um 

ofício tradicional de cura seus aprendizados se davam separadamente em cada ofício. Apenas 

um ofício era ensinado por vez e mesmo em casos onde o tutor de ambos os ofícios eram a 

mesma pessoa. O ensino de um novo ofício só era iniciado após o primeiro ter sido concluído. 
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Além disso, nestes casos de múltiplos ofícios a serem aprendidos, se um deles for a 

benzedura, ela é aquele que é ensinado primeiro. Isso se faz compreensível uma vez que a 

maioria dos outros ofícios são vistos como técnicos ou incluem algo próximo ao 

benzimento.11  

“Minha mãe ensinou só pra mim, sou filha única. (...) Minha mãe ensinou e aprendi 
a pedido dela e agora eu ensino minha filha.” (Dona Dejanira – Informação Oral – 
2012) 

Dona Dejanira indica que fora convocada a aprender a benzer por sua mãe e que agora 

ensina sua filha. Isso pode ser colocado em paralelo ao discurso de Dona Alzira que no 

primeiro momento em que resiste à convocação de sua tutora, Dona Delfina, afirma que a 

benzedeira tem filhas e deveria ensinar a elas, como é o tradicionalmente feito na transmissão 

da benzedura. Dejanira é um dos casos que seguiu o modo mais comum e tradicional de 

tutela, onde a mãe ou pai ensina a filha ou filho. 

Outra diferença significativa na convocação destas benzedeiras a aprenderem seus 

ofícios foi a resistência ao chamado. Dona Alzira, como mulher responsável pelo sustento da 

família resiste à Dona Delfina afirmando que não tem tempo para dedicar a este aprendizado, 

nem à execução deste ofício. Dona Dejanira que foi convocada ainda jovem, enquanto viva 

com os pais não resistiu ao chamado, pois estes não encontravam oposições nem em seu estilo 

de vida nem em seus desejos quanto ao futuro. 

A naturalidade da frase de Dona Deja sobre seu aprendizado e ensino de sua filha abre 

a possibilidade de apresentar algumas questões no que tange à formação das benzedeiras e 

preservação dos ofícios tradicionais de cura. Em Rebouças, apesar do elevado número de 

benzedeiras, muitas com aprendizes, um dos temas mais reincidentes entre os detentores de 

ofícios tradicionais é a extinção de seus ofícios. Em outras palavras, a dificuldade de manter a 

existência destes ofícios devido a repressão e a pouca adesão de pessoas mais jovens no 

aprendizado destas práticas. 

Nos discursos dos detentores de ofícios tradicionais a extinção de seus ofícios é uma 

realidade vivida a cada dia, uma visão do futuro muito mais que uma previsão do futuro. 

Grande parte daqueles que seriam candidatos privilegiados ao aprendizado destes ofícios 

recusa-se a esta tarefa, a grande maioria que tive contato por terem migrado para o meio 

                                                
11 A costura de rendidura e machucadura incluem as rezas e orações durante seu processo de cura, abarcando 
assim algo próximo ao benzimento. Por sua vez, os ofícios que trabalham com medicamentos tradicionais sem a 
prática religiosa são vistos como importantes, mas detentores de um saber tradicional técnico. 
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urbano ou terem perdido o interesse por práticas religiosas antigas. Assim, o atual contexto 

não reproduz o que sempre me foi narrado quanto ao aprendizado destas mulheres onde, por 

compartilhar de uma perspectiva religiosa similar, havia uma grande pressão contra qualquer 

negativa ao aprendizado da benzedura. Sem os mesmos preceitos e valores religiosos a 

convocação não gera o impacto que pudemos acompanhar no caso de Dona Alzira, por 

exemplo. 

Contudo, a situação não é tão simples. Frases afirmando a inexistência de aprendizes 

são frequentes e atingem não só a benzedura, mas também os demais ofícios tradicionais. 

Estas frases nos revelam uma realidade mais complexa que a mera ‘perda’. Elas demonstram 

que não há apenas a dificuldade de encontrar aprendizes interessados em aprender estes 

ofícios tradicionais, mas também a dificuldade de encontrar aprendizes dispostos ao modo de 

aprendizado que seus tutores exigem.  

O aprendiz de seu Zezão foi visto pelo romeiro como inapto dado que não aceitava as 

prescrições do ensino que seu tutor exigia para a educação do aprendiz no ofício. As 

exigências do romeiro indicavam que além do aprendizado técnico o aprendiz também 

deveria manter dedicação exclusiva e uma determinada postura moral em todas as dimensões 

de sua vida. 

Essa realidade de seu Zezão é similar ao denunciado por Dona Delfina ao afirmar que 

Alzira seria a única pessoa apta para aprender seu ofício. Por sua vez, como veremos mais 

minuciosamente adiante, Dona Dejanira enfrenta um problema similar em sua tutela com sua 

filha mais velha. Apesar de a benzedeira afirmar que ensina sua filha esta nega o aprendizado 

e ainda afirma não ter este interesse dado sua nova filiação religiosa que a pressiona contra a 

atuação como benzedeira explicitamente. 

Outro elemento que devo trazer a esta discussão a partir da frase de Dona Dejanira é a 

necessidade de transmissão do ofício para novas gerações. Em diversas conversas e 

entrevistas que participei e desenvolvi durante meu trabalho de campo era comum ouvir frases 

como “Não pode deixar esse conhecimento morrer” em muitas variações. Este tipo de 

discurso emergia refletindo uma exigência moral de preservar o ofício compreendido como 

importante tanto por sua tradicionalidade quanto por sua função social na área da saúde e da 

religião.  
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Este discurso de perda e preservação, contudo, não é generalizado a todos os ofícios de 

cura, sendo, muito mais intenso nos discursos sobre os ofícios tradicionais religiosos – em 

especial entre os capelães e as benzedeiras. Normalmente esta necessidade em preservar os 

ofícios é justificada no mesmo discurso com histórias cosmológicas, no caso da benzedura 

principalmente as profecias de São João Maria: 

Estas narrativas são reapropriadas nos discursos cotidianos como uma evidência da 

necessidade de manter as práticas tradicionais, uma legitimação destas afirmações. Toda essa 

retórica de perda e preservação da benzedura costuma ser enunciada em um tom que revela 

uma prática religiosa de importância fundamental à manutenção do cosmo em extinção e ao 

mesmo tempo dota tais práticas de um valor significativo. Assim, estes discursos ao mesmo 

tempo em que anunciam um fim buscam mobilizar os ouvintes à valorização e preservação 

destes ofícios, ou seja, ao respeito e incentivo das práticas das benzedeiras e ao 

reconhecimento de uma necessidade de transmissão.  

Eu tenho uma força que é incrível! Tudo o que eu quero eu consigo! 

Consigo também identificar as doenças no olho da pessoa quando vou benzer. 
Benzo de ar, bixas, aperto nenê, faço remédio caseiro, tudo... 

Eu também leio baralho e vejo sorte no copo d’água. Encho o copo e deixo na beira 
do fogão. Ai pego duas brasa, uma grande uma pequena. Cada uma delas é uma 
resposta, aquela que baixar primeiro é a verdade. 

Eu vi o prefeito que ia ganhar na ultima eleição! Fiz três vezes e todas deu o mesmo 
resultado. 

(...) 

Antes vinha bastante gente aqui, mas aqui tenho muita visita e pra rezar tenho que 
ficar de olho fechado, concentrada. Por isso, quero puxar um quartinho separado da 
casa para colocar meu altar e atender as pessoa com calma.” 

(Dona Dejanira, Informação Oral, 2012). 

Como expus anteriormente, as benzedeiras muitas vezes detém o domínio de outros 

ofícios tradicionais. Além disso, muitas vezes dominam técnicas consideradas sagradas, 

místicas, médicas ou sobrenaturais que não são vistas como parte de nenhum ofício 

tradicional por estes sujeitos. No discurso de Dona Dejanira isso fica claro quando falar que 

além de benzer também joga cartas, prevê o futuro e faz simpatias. Contudo, muitas vezes 

essas práticas procuram ser ocultadas pelas benzedeiras e só reveladas para pessoas intimas e 

que confiem na benzedeira. Isso para que não sofram julgamentos e denúncias de que 

praticam atos compreendidos como abomináveis pelas instituições religiosas. 
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Além destas práticas que, por sua natureza, exigem sigilo e privacidade o espaço 

doméstico é comumente criticado pelas benzedeiras pela própria dificuldade de realizar a 

benzeção. Muitas benzedeiras, mas não todas, afirmam precisar de silêncio e privacidade para 

realizar os benzimentos. Contudo, o ambiente doméstico muitas vezes abarca a presença de 

crianças e o cotidiano familiar, o que pode atrapalhar o isolamento exigido pela benzedeira. 

Mas, neste sentido não é qualquer ambiente privado que pode ser adequado. 

Dona Dejanira, por exemplo sempre afirmou querer possuir um quarto separado da 

casa para colocar seus altares e uma cadeira para quem vier procurar benzimento. A 

benzedeira atualmente possui dois altares em sua casa, um no quarto de visitas e um na sua 

sala de estar, mais discreto e compacto. 

O altar em seu quarto foi o que a benzedeira me apresentou primeiro, uma vez que 

falava de Nossa Senhora Aparecida e naquele altar a imagem de maior destaque era uma 

grande imagem desta santa, com mais ou menos 70 cm de altura. Mas, mesmo sendo em um 

ambiente privado, isolado e silencioso a benzedeira não benze neste cômodo: 

“mas aqui não é onde eu benzo, eu benzo lá na sala. Já benzi aqui algumas vezes 

que é mais quieto né?! Mas fica feio uma mulher trazer gente pra benze no quarto 

sozinha. Que aqui no quarto fica tudo fechado e tem uma cama, não fica bem né?! 

Por isso que eu quero faze um puxadinho ali atrás pra poder benzer as pessoas bem 

quietinha, pode me concentra e as pessoa da casa não atrapalhar.” (Dona Dejanira, 

Informação Oral, 2012). 

O altar que foi me apresentado primeiro, como disse, não é o local onde a benzedeira 

costuma exercer seu ofício, contudo é onde estão as maiores imagens sacras da benzedeira e, 

assim, que melhor demonstram sua devoção. Quando fui apresentado ao seu altar na sua sala a 

benzedeira praticamente em nada me falou sobre as imagens ali instaladas, mas sim se 

dedicou a apresentar seus instrumentos de benzeção ali depositados.  

Naquele local as imagens de Jesus e Nossa Senhora Aparecida estavam como 

referências do uso sagrado do local, mas os objetos a que ela dava mais valor e destaque eram 

aqueles utilizados como instrumentos e meios para se efetuar o benzimento – essencialmente 

seus rosários. Os santos seriam acionados principalmente através das orações e pouco através 

das imagens, na concepção da benzedeira. 
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 Dona Maria 2.5

Dona Maria é uma mulher na faixa dos quarenta anos, não se considera benzedeira 

apesar de ocasionalmente realizar benzimentos. Sua renda pessoal vem da venda de acessórios 

femininos de porta em porta pela cidade, além dela seu marido trabalha em ‘empreitadas’, 

edificações com datas determinadas para iniciar a construção e para encerra-la e em que, na 

maioria das vezes, os trabalhadores passam o período de trabalho morando nos alojamentos 

em torno da obra sem voltar para suas casas. Durante seu tempo livre a benzedeira dedica-se 

aos trabalhos domésticos, principalmente a limpeza dos ambientes internos da casa que realiza 

normalmente uma ou duas vezes por dia. 

Dona Maria nasceu na comunidade de Rio Bonito, filha da benzedeira Dona Dejanira. 

Ainda jovem mudou-se para Curitiba em busca de empregos, onde depois de vários anos 

morando na capital do Estado e de uma longa trajetória de empregos desgastantes e acidentes 

de trabalhos veio morar em Rebouças novamente, a convite de sua mãe. Desde então mora 

com seu marido em uma casa construída nos fundos da casa de Dona Dejanira.  

Nas diversas ocasiões onde a benzedeira me contou a respeito de sua história, 

organizava suas memórias através de uma linha de marcos12 e experiências sobrenaturais que 

sofreu em vida: em geral experiências de quase morte, de percepção sobrenatural e de 

intervenção dos santos diretamente sobre seu bem estar físico. 

Dona Maria, desde sua infância até o ano de 2012, pouco antes do período que iniciei 

minhas pesquisas de campo, declarava-se católica, mas para entender esta transformação é 

necessário que apresente um pouco de sua trajetória religiosa. Durante sua vida, Dona Maria 

conheceu diversas religiões e igrejas principalmente quando vivia na cidade de Curitiba, 

porém sempre manteve sua fé no catolicismo. Ao voltar para cidade de Rebouças sofreu um 

grande marco, através da ação de São Bento sobre seu corpo. 

“Quando eu ganhei a medalhinha de São Bento eu estava muito doente, ficando só 

em casa, de cama. Ai eu coloquei ela e todo mundo saiu pra trabalhar. Eu comecei a 

sentir ela no meu peito, queimando. Tentei de todo jeito tirar ela, mas não conseguia. 

Gritei por ajuda um tempão, mas não vinha ninguém em casa. Tentei até pular a 

                                                
12 Marco é um momento, normalmente devocional, onde a pessoa tem um contato intenso com o domínio do 
sagrado ou seus seres, muitas vezes tendo visões ou, ao menos, emoções intensas. Estes momentos são chamados 
Marcos pois a partir deles algo foi intensamente transformado na vida destes sujeitos: os relatos mais comuns 
que encontrei são de superação de vícios, a criação de uma devoção ou a cura de alguma doença grave, mas pode 
ser qualquer resolução de um problema considerado importante pelo sujeito. 
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janela, mas não conseguia girar na cama de tanta dor. Até que, uma hora, passou a 

dor. 

No dia seguinte contei pra mulher que me deu a medalha e ela disse ‘é tinha muita 

coisa pra queimar em você’. 

Sabe, era muita coisa ruim. Coisa de espírita sabe? Tomei muito chá de curandeira, 

mas não é só curandeira, é coisa de espírita. Não é coisa de erva só que nem as 

benzedeira né? 

Desde então sou devota de São Bento. Mando fazer e dou pra quem precisa as 

medalha dele e rezo muito pra ele.” (Dona Maria, informação oral, 2012) 

Naquele mesmo ano passou a frequentar uma igreja que reconhece apenas por ‘Igreja 

Evangélica de Todos os Santos’13. Contudo, nesta época ainda declarava-se católica, mas 

frequentadora de uma igreja evangélica que aceita a devoção aos santos e as outras práticas 

católicas. 

“Eu sou católica, mas eu me sinto bem lá. E lá eles não falam mal do catolicismo e 
nem dos santos, então não tem problema.” (Dona Maria, Informação Oral, 2012) 

Mesmo com esta declaração a frequentação de Dona Maria a uma igreja evangélica 

gerou algumas tensões com sua mãe. Essa tensão se manifestava no espaço público com 

constantes denúncias em tom de incomodo que Dona Dejanira falava perto da filha. 

Denúncias que afirmavam a necessidade de que aqueles que nasceram católicos 

permanecessem nesta religião até o fim de sua vida. Contudo, sempre que questionada sobre a 

razão que frequenta tal igreja Dona Maria explica: 

“Sabe, eu tenho uma coisa que pego tudo que os outros tem, se você tiver doente e 
estiver perto de mim eu sinto certinho o que você tem. (...) Toda vez que entro na 
igreja (católica) ali sinto a palma das minhas mãos queimando por alguma coisa que 
tem lá” (Dona Maria, informação oral, 2012) 14 

Com o passar do tempo Dona Maria foi descolando sua declaração religiosa de uma 

católica que frequenta uma igreja evangélica para uma evangélica ativa na conversão de 

pessoas para sua atual igreja. Neste processo gradualmente passou a perceber que a tolerância 

                                                
13 Infelizmente não pude acompanhar nenhuma vez Dona Maria à sua igreja e todas informações que tenho sobre 
ela reduzem-se a sua relativa tolerância com os católicos – segundo Dona Maria – e o termo pelo qual a 
benzedeira conhece a igreja, ‘Igreja Evangélica de Todos os Santos. A benzedeira não soube definir a 
denominação mais específica da igreja nem quaisquer maiores detalhes. 
14 As questões em torno da percepção de Dona Maria já foram tratados por mim de forma mais minuciosa em 
publicação anterior (MELLO, 2013). Contudo, vale aqui explicar que esta benzedeira é capaz de perceber todas 
dores e aflições de pessoas que estejam próximas dela – desde dores físicas até sofrimentos psicológicos, 
drogadição ou mesmo sensações a partir do estilo de vida levado pela pessoa. 
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com as práticas católicas de sua nova denominação não era tão ampla quanto acreditava, 

principalmente na devoção aos santos. Contudo, esta percepção não abalou sua fé em sua 

nova religião nem em suas devoções aos santos católicos, especialmente São Bento. 

Ao longo deste tempo mãe e filha ainda ocasionalmente tentam convencer uma a outra 

de sua prática religiosa. Dona Maria frequentemente convidando sua mãe a participar dos 

cultos na igreja que passou a frequentar e Dona Dejanira frisando a devoção aos santos e 

defendendo uma importância em se manter católico. 

Antes de entrarmos na discussão a respeito do benzimento de Dona Maria é 

importante que apresente um pouco mais sobre sua percepção da dor e da doença daqueles 

que estejam próximos a ela. Assim como descreveu que na igreja católica – onde há a imagem 

de cristo crucificado – sente as mãos queimando, Dona Maria sente a dor e a doença de 

qualquer pessoa que lhe esteja próxima. Desse modo, manter-se perto de alguém com dor de 

garganta torna a garganta da benzedeira dolorida e assim por diante. 

“Teve uma vez que eu estava perto de uma senhora aqui do bairro, lá na igreja e 
senti muita, muita dor de garganta, mal conseguia falar. Eu não sabia o que era, 
quando fui falar com ela para avisar que estava passando mal ela me disse 
gesticulando e bem rouca, sem voz, que ela tava com muita dor de garganta. Ai eu 
sai de perto dela né, e passou. (...) Sabe, chego até a pegar tudo das pessoas que 
cruzam comigo na rua. Quando cruzei uma vez com a Dona Felícia antes de ela 
operar senti muita dor no joelho, mal conseguia andar, quase não consegui chegar 
em casa. E esses dias cruzei com um rapaz, o menino dos Costa, senti um 
amortecimento na boca e um gosto ruim, tão forte, tão forte, e depois fui saber que 
ele tava usando droga ne?!” [Dona Maria – Informação Oral, 2012] 

Por causa disso (suas percepções das dores dos que estão próximas) eu sempre 
procurei instrução com os outros, mas nunca me deram. Lá em Curitiba pedi pra um 
padre que não soube o que me dizer, pedi para um monte de gente (dando a entender 
‘religiosos profissionais de diversas instituições’). Pedi instrução para pastora (de 
sua atual igreja) também, ela ficou de pesquisar e me da uma resposta, mas não deu. 
Porque eu tenho isso? (tom de maldição) Não sei se é algo bom. [Dona Maria – 
Informação Oral, 2013] 

“Eu já fui atrás de saber disso (suas percepções das dores dos que estão próximas). 
Já fui em médico, falei com padre, pastor, espírita, ninguém sabe o que eu tenho! 
Ninguém consegue me explicar. Nesse tempo que tentava entender fui em muita 
igreja, até em coisa de espírita. Frequentava certinho como pediam, mas depois 
ninguém me explicava o que eu tinha” [Dona Maria – Informação Oral, 2013] 

O transito religioso de Dona Maria, portanto, não se desenvolveu apenas pelas dores 

sentidas na igreja católica, mas também em uma longa busca por compreensão de suas 

sensações; vale ressaltar, compreensão esta que nunca encontrou de forma que considerasse 

satisfatória em nenhuma das religiões que conheceu. 
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Estas sensações que foram uma constante em sua trajetória religiosa também incidiram 

sobre seus benzimentos e determinaram seu modo de interação com a benzedura. Neste 

sentido, anos antes de retornar à Rebouças Dona Maria já realizava benzimentos, contudo 

sempre evitou tal atividade por ser uma prática que aproxima muito sua experiência da pessoa 

que benze e assim de seu sofrimento. Nas palavras da própria benzedeira, ela só realiza o 

benzimento quando “bato o olho na pessoa e sinto que preciso benzer ela”, evitando sempre 

que pode esta atividade. Retornarei este ponto adiante. 

Estas poucas ocasiões onde Dona Maria realiza benzimentos vão de encontro com as 

afirmações de sua mãe que afirma que está ensinando o ofício da benzedura à sua filha:  

“Minha mãe ensinou e aprendi a pedido dela e agora eu ensino minha filha” (Dona 
Dejanira, Informação Oral, 2012).  

Neste contexto, ainda, Dona Maria responde às afirmações de sua mãe negativamente, 

afirmando que não está sendo ensinada, e expõe publicamente que não deseja se desenvolver 

na benzedura, principalmente por sua nova filiação religiosa. 

Alguns pontos, contudo, precisam ser esclarecidos aqui. Primeiro, como Dona Maria 

afirma que não está sendo ensinada enquanto sua mãe afirma o contrário? Segundo, é qual a 

motivação e os efeitos em Dona Maria afirmar que não quer aprender a benzer, mas já realiza 

esta prática há alguns anos? 

Quanto ao primeiro ponto, o ensino da benzedura não se dá em momentos oficiais, 

exclusivos ou qualquer momento separado da vida dos sujeitos. O ensino da benzedura se dá 

cotidianamente, através de diálogos triviais e observações das práticas do dia-a-dia. Essa 

relação cotidiana do ensino da benzedura acaba por formar estas perspectivas contraditórias 

entre mãe e filha.  

Mais do que sobre a relação entre estas mulheres esta discussão nos traz elementos 

interessantes para compreender o próprio aprendizado da benzedura e sua transmissão 

informal que é tão difusa no cotidiano destes sujeitos que permite a emergência de formas 

contraditórias de compreender os eventos vividos por Dona Dejanira e sua filha. 

Por sua vez, as tensões entre mãe e filha e os conflitos religiosos dentro do corpo 

familiar criaram um contexto onde Dona Maria declara que compreende a benzedura como 
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um ofício positivo e importante para manutenção da saúde da população, mas não deseja 

dedicar-se a ele tendo como principal motivo sua nova religião. 

Estas declarações ocultam a prática da benzedura que Dona Maria empreende e assim 

acabam auxiliando-a a manter sua prática restrita a apenas os momentos em que ‘sente’ que 

deve benzer alguém. De certa forma este contexto revela um pouco da soberania do sagrado 

dentro da perspectiva destas mulheres. Assim como a convocação ao aprendizado pressiona o 

aprendiz para que aceite receber o ofício dado suas disposições religiosas o mesmo ocorre 

neste caso, onde o sagrado impõe-se à benzedeira que mesmo tornando-se evangélica e 

negando a formação que a mãe lhe oferece não se recusa a benzer quando ‘sente’ que há uma 

necessidade desta atividade. 

 Dona Aguida 2.6

Dona Aguida assim como Dona Ana é uma das lideranças de base do MASA, 

responsável por manter os vínculos das benzedeiras com o movimento e auxiliar na realização 

dos eventos, como mesadas de anjo e os encontros locais. Dona Aguida também morava na 

comunidade de Rio Bonito e veio para a cidade de Rebouças poucos anos antes do inicio de 

minha pesquisa. Atualmente a benzedeira mora com sua filha, num bairro periférico da cidade 

em uma casa construída por seu falecido marido. Apesar de ter deixado a comunidade de Rio 

Bonito, Aguida não rompeu os vínculos o local onde vivia. A benzedeira normalmente passa, 

ao menos, uma semana por mês em sua antiga casa. 

A casa de Dona Aguida tem um pequeno jardim frontal e um vasto quintal aos fundos, 

onde mantém o cultivo de diversas hortaliças e plantas medicinais. Logo após entrar pelo 

portão o visitante já avista uma pequena varanda e uma espécie de hall que também é 

utilizado como sala de espera para os solicitantes de seu benzimento e como sala de jantar 

para a família. O cômodo não tem divisões até o ambiente da cozinha e também tem vista, 

separado por uma meia parede, para um espaço que Dona Aguida destina a seu trabalho 

profissional. Este espaço é onde ficam as maquinas de costura da benzedeira e onde ela 

armazena seus medicamentos artesanais: emplastos, unguentos, tinturas, pomadas entre outros 

produtos de difícil classificação. Além destes espaços possui uma sala de tv, um banheiro e 

dois quartos, além de outra varanda, voltada para os fundos. 

Dona Aguida sempre viveu dos trabalhos rurais. Inicialmente, trabalhava junto com 

seu pai e depois de casada passou a trabalhar junto com seu marido. Atualmente, sua renda 
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vem da costura de roupas de vizinhos e conhecidos e da pensão que recebe pelo falecimento 

de seu esposo. Além disso, desde pequena, Dona Aguida foi treinada por seu pai para 

substituí-lo como benzedor e terapeuta da comunidade onde vivia. 

Vale destacar, neste ponto, Dona Aguida nunca foi convocada para aprender a benzer, 

em seus relatos apenas diz “Aprendi os conhecimento do meu pai desde menina”. De forma 

espontânea e continua a benzedeira foi aprendendo seu ofício, sem nunca ter sido convocada a 

aprender. 

“Aprendi os conhecimento do meu pai desde menina. Eu que escrevia as receita, 
quantas gota, quando e como pingar, do jeitinho que ele falava. Com doze anos eu já 
aplicava injeção em quem precisasse e como por lá não tinha médico era tudo o pai 
que cuidava.” (Dona Aguida, Informação Oral, 2012) 

“Aprendi muito nos livros do meu pai também. Ele tinha livro de tudo. Tinha de 
homeopatia até de medicina. Deixa eu pegar os livro dele aqui pra você ver” (Dona 
Aguida, Informação Oral, 2014) 

De forma diferente dos casos de formação das benzedeiras que vimos até agora, Dona 

Aguida foi ensinada em um misto de momentos formais de instrução e o aprendizado 

cotidiano. Se por um lado sua enunciação “Nós se criamos a vida todo com remédio caseiro” 

indica a familiaridade cotidiana com os medicamentos por outro esta benzedeira se formou 

também através de momentos de estudo formal e treinamento lendo os livros do pai, 

escrevendo as receitas de medicamentos que ele indicava para seus pacientes ou sendo 

ensinada em atividades práticas como injeções, produção de medicamento homeopáticos e 

farmacológicos, etc. 

Segundo a benzedeira todos seus irmãos sabiam uma ou outra coisa que o pai conhecia 

e utilizava, pela própria convivência. Mas, “Nenhum outro irmão aprendeu, só eu e um 

pouquinho minha irmã”. Isso porque, o que considera um real aprendizado ocorria, em grande 

parte, nos momentos formais onde o pai deliberadamente ensinava suas filhas que 

demonstrassem interesse em aprender mais sobre as práticas do pai. Nestes momentos, 

enquanto o pai ensinava através de explicações, práticas ou recomendações aos pacientes suas 

filhas escreviam o que havia sido dito ou tentavam realizar na prática algum procedimento 

conforme as instruções do pai. 

“meu pai, falecido, Abílio, era benzedor e homeopata. Curava de tudo, mas 
principalmente sarampo, varicela, bronquite, ferida, cobreiro tuberculose e tifo. 

Meu pai estudou na Santa Casa em Curitiba e aprendeu homeopatia com um médico 
lá, mas como ele não era médico só aprendeu, não trabalhou na medicina. 
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Ele cuidava de todo mundo lá na nossa casa. Quando a pessoa tava bem doente 
vinham chamar ele e ele cuidava da pessoa na casa dela até ela melhorar. As vezes 
no dia seguinte já tava boa. 

Aprendi os conhecimento do meu pai desde menina. Eu que escrevia as receita, 
quantas gota, quando e como pingar, do jeitinho que ele falava. Com doze anos eu já 
aplicava injeção em quem precisasse e como por lá não tinha médico era tudo o pai 
que cuidava. Só nós sabia dar injeção e qual remédio tinha que tomar. Quando 
precisava de injeção normalmente era de penicilina, que o pai buscava nas cidades 
grandes, pra depois começar a tratar com homeopatia. (Dona Aguida, Informação 
Oral, 2012) 

A combinação entre medicinas eruditas – tanto a homeopática quanto alopática - 

Formação erudita e os ofícios tradicionais da benzedura e da produção de remédios tornou o 

pai de Dona Aguida uma figura local de grande destaque e seu conhecimento uma forma de 

terapêutica ímpar na cidade de Rebouças até então. Dona Aguida por sua vez, ao se referir aos 

conhecimentos do pai, coloca a sua formação erudita, obtida de modo informal na capital do 

estado, como um ofício secundário, mas signo de legitimidade e conhecimento. Ou seja, 

Aguida, apresenta seu pai como benzedor e homeopata e trata este saber médico não popular 

da mesma forma que uma ‘benzedeira e costureira de rendidura’ trata a costura como seu 

segundo ofício. Contudo, neste discurso que acabamos de ver Dona Aguida frequentemente 

remete a formação e atuação do pai ligada a medicina, construindo através destes 

acionamentos o domínio da medicina como um símbolo de distinção de seu pai e ícone de seu 

conhecimento. 

Quando precisava o pai receitava dieta, banho, vitamina e remédio do mato. Ele 
sempre fala que o importante é cuidar dos remédio do mato daqui pra frente, porque 
o povo não conhece os remédio e tem que ensina as tradição antiga. 

Meu pai sempre ensinava os remédio, até quando tava de cama no fim da vida. Na 
última hora quando não aguentava nem fala ele mandava escrever as receita que não 
conseguia mexer as mãos. (Dona Aguida, Informação Oral, 2012) 

O pai de Dona Aguida também dominava vários saberes tradicionais que aplicava ao 

lado de suas técnicas aprendidas em seu trabalho em Curitiba. Vale citar que além de utilizar 

o pai da benzedeira também valorizava os saberes tradicionais da benzeção e dos 

medicamentos naturais utilizados pelas benzedeiras. Neste sentido, é raro a benzedeira falar 

dos discursos icônicos de seu pai sem citar que ele sempre falava que o mais importante era a 

preservação destes saberes tradicionais. 

Dona Aguida reflete em seu de operar seu ofício este seu treinamento por um benzedor 

que localmente era quase um profissional da saúde erudita. Aguida sempre exibe seus livros 

de homeopatia e medicina natural e orgulha-se do conhecimento que detém destes processos 
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de produção de medicamentos. Contudo, a benzedeira não mais receita remédios 

homeopáticos, nem se utiliza de glóbulos ou tabletes. 

Os conhecimentos utilizados diariamente por Dona Aguida se foca nos saberes 

tradicionais comumente acionados pelas benzedeiras. Assim, a benzedeira trabalha 

especialmente com chás, mas também tinturas, pomadas, unguentos, cozidos, banhos e 

defumações. E vale citar que sobre estes medicamentos naturais tradicionais Aguida é 

reconhecida como a benzedeira que detém maior gama de conhecimentos. A benzedeira ainda 

tem uma gama de remédios artesanais tradicionais que sabe produzir, mas cujo conhecimento 

da produção é guardado do publico a não ser em casos muito excepcionais. Desse modo, além 

dos conhecimentos de seu pai, incluindo alguns conhecimentos sobre medicina erudita e dos 

saberes tradicionais, a benzedeira ainda detém uma série de conhecimentos particulares, muito 

pouco difundidos. 

Seu aprendizado não se reflete só na natureza de seus saberes, mas também no modo 

de aprender da benzedeira. Dona Aguida cultiva um modo de aprendizado raro entre as 

benzedeiras da região, o ato de escrever. Aguida afirma que aprendeu os conhecimentos de 

seu pai pelo fato de observá-los e escrevê-los, principalmente para registrar o indicado para 

cada paciente como numa receita médica. Mesmo hoje, em diversos encontros entre 

benzedeiras é comum vermos em algum momento Dona Aguida buscando seu caderno e 

anotando os conhecimentos compartilhados naquela ocasião. Muitas benzedeiras anotam uma 

ou outra receita de medicamento ou reza, mas esta forma de aprendizado normalmente é 

deixada para momentos de grande importância e dificuldade e não para o aprendizado em 

geral. Já Aguida tem este meio como principal modo de assimilação e visitação do 

conhecimento. 

“Além disso, eu aprendi com o movimento também. Quando a gente reunia esse 
ensinava. Agora eu sou uma das que mais conhece os remédios, tintura, chás e até os 
banhos.” (Dona Aguida, Informação Oral, 2012) 

O ultimo ponto importante que gostaria de destacar é a formação da benzedeira após a 

emergência do MASA e de ter se tornado uma liderança deste Movimento. Dona Aguida, 

como uma liderança, atuava em todas as instâncias onde haviam trocas de conhecimentos 

dentro do Movimento: Reuniões locais (em cada região da cidade com certo número de 

benzedeiras ligadas ao MASA); reuniões Municipais (com as lideranças locais); reuniões com 

outros povos tradicionais mobilizados politicamente para troca de experiências. Assim, a 

benzedeira atuava como um canal de saberes, levando saberes locais para os demais locais e 
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para lideranças também de outros povos, bem como trazendo a nível local conhecimentos 

difundidos em instancias superiores ou encontros com outras populações. 

Neste processo eram trocados conhecimentos terapêuticos (simpatias, produção de 

medicamentos, rezas e devoções), bem como, mudas de plantas medicinais que não existiam 

ou que não eram cultivadas generalizadamente. Dona Aguida, com seu forte ímpeto 

intelectual, anotava em seus cadernos todos os conhecimentos compartilhados e depois os 

reproduzia em sua casa, posteriormente transmitindo sua experiência com eles para as outras 

benzedeiras ou lideranças. 

Segundo muitas benzedeiras e a própria Aguida, foi neste momento em que ela se 

tornou uma das benzedeiras de maior conhecimento sobre benzedura e medicamentos 

tradicionais em toda a região. Muitas benzedeiras, assim, percebem em Dona Aguida um 

enorme corpo de saberes e ao lado disso uma forte devoção aos santos. Esta combinação, por 

sua vez, faz com que todas as benzedeiras ao sofrerem de algum mal procurarem por Dona 

Aguida para serem tratadas. Ou seja, seu saber e sua fé a tornam literalmente a benzedeira das 

benzedeiras. 

 A particularidade do aprendizado em Rebouças 2.7

Em toda literatura antropológica que tematiza benzedeiras ou seu ofício a temática da 

formação da benzedeira é recorrente e juntamente com ela a forma de relacionar-se das 

benzedeiras já constituídas e reconhecidas com suas aprendizas. Na literatura do tema é 

comum que ao abordar a formação da benzedeira seja identificado uma relação de ensino por 

tutoria – Mestre e Aprendiz – onde uma benzedeira que já pratica seu ofício e é socialmente 

reconhecida como tal tutela a formação de uma pessoa, normalmente da família ou com 

algum grau de proximidade, para que aprenda o ofício e se torne também uma benzedeira. 

No interior do Rio Grande do Norte, na cidade de cruzeta, Francimário Vito dos 

Santos (SANTOS, 2004, 2007, 2009) além do processo de tutoria identifica uma outra tutela 

distinta para rezas15 consideradas mais fortes. Neste caso, o processo de tutela ainda pode 

acontecer normalmente, onde uma benzedeira ou benzedor inicia, treina, o aprendiz em seu 

ofício, contudo, para as rezas fortes este processo de tutela deve ser realizado por um 

benzedor do sexo oposto ao que busca aprender. Ou seja, para o aprendizado de rezas fortes o 

aprendiz deve procurar por uma benzedeira e a aprendiza por um benzedor. Caso esta tutela 
                                                
15 Orações que neste contexto são ferramentas rituais para o processo de tratamento e cura de pessoas doentes. 
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por gêneros não seja realizada corre-se o risco de o benzedor ou benzedeira transfira – e assim 

perca – seus ‘poderes’ para seu aprendiz.  

Este elemento traz a forma particular de produzir e transmitir conhecimento no 

contexto estudado por Francimário. Em suas etnografias, grande parte do treinamento e 

educação das benzedeiras segue os padrões descritos em outros trabalhos do tema, a saber a 

identificação do Dom e a tutoria. Contudo, a questão da transmissão de rezas fortes ligadas ao 

gênero é particular de seu contexto de pesquisa. E esta tem sido a característica dos estudos 

sobre o tema, diversas semelhanças são encontradas na benzedura em diversos contextos do 

Brasil, mas cada estudo identifica alguma particularidade própria desta prática na sua região.  

O mesmo ocorre no caso de Rebouças; em alguns aspectos o processo de educação da 

benzedeira em Rebouças em muito se assemelha as descrições etnográficas de outras 

localidades, contudo mantém algumas particularidades próprias de seu modo tradicional de 

realização. Em geral ao apresentar as trajetórias de formação das minhas principais 

interlocutoras já apresentei brevemente os pontos que elencarei aqui, mas acho importante 

neste momento novamente pontuar algumas particularidades de Rebouças frisando, assim, sua 

particularidade. 

Talvez um dos aspectos mais diferentes no processo de educação da benzedeira de 

Rebouças é a inexistência de um equivalente do que nas demais etnografias é o conceito 

nativo de ‘dom’16. Na literatura sobre o tema o dom emerge constantemente e em linhas 

gerais é um caractere fundamental para aquele que deseja ser treinado para o ofício da 

benzedura. Em outras palavras, é uma característica dos sujeitos, sem a qual não se é capaz de 

benzer.  

Como acredito que ficou claro nas narrativas de todas as benzedeiras em Rebouças o 

dom não é uma questão. Na verdade, este termo ou algum equivalente não é se quer acionado 

nas falas destas mulheres sobre sua formação. O mais próximo de um dom que encontramos é 

a postura moral exigida sobre as benzedeiras, como trago de forma bem evidente na história 

de Dona Alzira. 

Os múltiplos ofícios também caracterizam uma particularidade muito significativa na 

transmissão dos ofícios tradicionais de cura em Rebouças. O fato de nesta cidade a benzedura 

                                                
16 A respeito desta discussão já apresentei o contexto de Rebouças e a sua particularidade 
muito mais detidamente em uma ocasião anterior (Mello, 2013). 
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ser intimamente relacionado com outros ofícios, como a costura de rendidura, por exemplo, 

cria algumas particularidades em seu ensino. A tutoria como vimos deve, como em diversos 

outros contextos da benzedura ser exclusiva, ou seja uma benzedeira só pode ser treinada por 

um benzedor especificamente. O transito entre tutores pode ser encarado como um desrespeito 

e uma ofensa a estes, sendo compreendida como uma indicação de que o aprendiz não estaria 

satisfeito com sua formação com um determinado tutor. 

Neste sentido os múltiplos ofícios impõe uma nova limitação. Antes de um aprendiz 

ser reconhecido como formado em algum ofício tradicional este não deve buscar aprender 

qualquer outro ofício que não aquele no qual esteja sendo treinado e com seu próprio tutor. 

Após o seu reconhecimento como um legítimo detentor de um ofício tradicional o aprendiz 

pode dedicar-se a aprender qualquer outro ofício e mesmo vários simultaneamente, bem como 

pode trocar conhecimentos e assim dar continuidade em sua educação dentro do ofício com 

vários outros detentores formados.  

Outra particularidade deste contexto é que, não só nas histórias das benzedeiras que 

apresentei aqui, mas em todas narrativas de formação de benzedeiras que conheci na cidade, 

quando um dos ofícios a ser aprendido era a benzedura este sempre era aprendido primeiro, 

como sendo fundamental para a boa aplicação dos demais. Ao mesmo tempo, dentro do 

próprio MASA, este ofício é visto com alguma distinção que lhe concede um valor acima dos 

demais. Seu saber dialoga com todos os demais ofícios intensamente e nunca se reduz a eles. 

Além disso, pomadeiras, costureiras de rendidura, remedieiras e os demais ofícios costumam 

em suas falas enaltecer a benzedura. Oficialmente, entre os detentores de ofícios tradicionais 

todos os ofícios tem valor similar, uma vez que todos são vistos como de valor inestimável. 

Contudo, o inestimável da benzedura costuma se apresentar como um valor acima dos demais 

ofícios. 

 Observações sobre a Conclusão do Ensino e Reconhecimento Social 2.8

Uma questão que me resta ainda desenvolver neste ponto sobre a tutoria é o momento 

de reconhecimento do aprendiz, ou seja, em qual ponto ele passa a ser reconhecido como um 

detentor de conhecimentos tradicionais? É o mesmo momento em que isso ocorre para seu 

tutor, para os demais detentores e para comunidade? 

Para Oliveira (OLIVEIRA, 1983) este processo ocorre gradualmente sendo que 

primeiro ocorre um reconhecimento pelos familiares ao solicitarem que a pessoa, ainda não 
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benzedeira, benza as crianças da família. Posteriormente a benzedeira seria reconhecida pelos 

vizinhos e amigos próximos da família e, por fim, sua fama seria levada a longas distâncias, 

comunidades ou cidades vizinhas e neste momento esta se tornaria reconhecida plenamente 

como uma benzedeira.  

Para a autora este processo seria intimamente ligado ao reconhecimento do dom, que 

como veremos não ocorre em Rebouças. Neste sentido Oliveira afirma que a população 

identificaria sobre o sujeito da benzedeira em formação a posse de um dom para a cura. Esta 

identificação produziria a legitimidade pessoal e dotaria a pessoa das características de 

eficácia necessárias, sendo essa eficácia para a autora realizada pelo comportamento coletivo 

sobre os sujeitos ao modo ‘O feiticeiro e sua magia’ (LÉVI-STRAUSS, 2008). 

Em meu trabalho de campo em Rebouças pude identificar um processo mais simples 

de reconhecimento das benzedeiras em formação e sua legitimidade. Em linhas gerais a 

benzedeira é treinada pelo seu tutor por longos anos através do convívio cotidiano, um 

perpétuo aprendizado sem perspectiva de ser encerrado. Contudo, em um dado momento 

produz-se uma gradual finalização da hierarquia mestre – aprendiz. Em outras palavras, 

algum evento atua como um poderoso marco, no sentido católico do termo, que determina o 

momento onde esta relação começa a se transformar. 

Reconhecimento por Mudança de Residência 

Dona Ana Maria aprendera o ofício da benzedura com seu pai e passou a executá-lo 

gradualmente conforme seu pai se ausentava da casa da família. Contudo, até o falecimento 

de seu pai Dona Ana era acionada na grande maioria das vezes apenas em sua ausência, sendo 

raras as ocasiões em que algumas pessoas a procuravam especificamente. Com a morte de seu 

pai, Dona Ana mudou-se para cidade de Rebouças, onde passou a integrar mais ativamente o 

MASA. Neste momento, passou a se identificar como benzedeira na sua nova comunidade. 

Dona Ana Maria nos mostra uma dupla situação de reconhecimento, uma que ocorria 

de forma gradual em sua casa na comunidade de Rio Bonito, onde as pessoas ocasionalmente 

a procuravam para benzimentos reconhecendo-a na ausência de seu pai, benzedor oficial da 

residência. Este processo, pelo que conversamos, tendia a se expandir gradualmente, criando a 

situação de uma casa com dois benzedores. Neste caso cada um atenderia seu publico 

específico ou, caso um dos benzedores estivesse ausente, a todos que os procurassem. 
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Ao chegar à cidade de Rebouças Dona Ana era uma agente externa na comunidade do 

Bairro do Cristo, onde se inseria. Contudo, a benzedeira já possuía a prática do ofício da 

benzeção, o capital simbólico de sua atuação no MASA e o capital social de conhecer e 

manter vínculos de amizades com as demais benzedeiras do bairro. Mobilizando o seu 

discurso e estes recursos Dona Ana apresentava-se aos seus vizinhos como uma benzedeira e 

quase que instantaneamente sua legitimidade era reconhecida, potencializada pelo 

desconhecimento que a população tinha de sua trajetória e pela confiança nas benzedeiras da 

região. A partir deste reconhecimento, aos poucos a população foi recorrendo à Dona Ana, 

que obtendo eficácia em seus tratamentos começou a ter seu público próprio e, a partir dele, 

atrair pessoas cada vez mais distantes para seus tratamentos. 

Reconhecimento por Aposentadoria e Indicação 

Dona Alzira foi convocada por sua vizinha, Dona Delfina, a aprender o ofício da 

benzedura para substituí-la, uma vez que a benzedeira acreditava já estar atingindo uma idade 

avançada demais para continuar com as atividades de seu ofício. Após alguns anos de 

treinamento Dona Delfina passou a se recusar a benzer parte de seus clientes afirmando 

dificuldades por sua idade e indicando que procurassem por sua vizinha Dona Alzira como 

benzedeira. Cada dia mais, a antiga benzedeira tratava menos casos e encaminhava mais 

pessoas para sua antiga aprendiz, reconhecendo-a e apresentando-a publicamente a seus 

solicitantes como uma benzedeira. 

Nesse caso é icônico e claro o processo de reconhecimento da recém-formada 

benzedeira. Gradualmente a população que procurava por sua tutora ia aceitando a 

legitimidade e a eficácia de Dona Alzira, uma vez que sempre que buscavam por Delfina 

acabavam sendo encaminhados para a sua aprendiza e ouviam diversos discursos que a 

reconheciam e valorizavam como uma boa benzedeira. Aos poucos os antigos clientes de 

Dona Delfina passaram a procurar diretamente à Alzira e esta também foi conquistando com 

suas amizades um público próprio de solicitantes 

Reconhecimento por Herança 

Dona Aguida desde criança aprendera com o pai princípios da medicina homeopática, 

diversas técnicas alopáticas (uso de medicamentes farmacologicamente ativos ou ações físicas 

– contrariis curantur) e saberes da benzedura. Conforme seu pai adoeceu no fim de sua vida, 

Dona Aguida auxiliava-o em seus atendimentos o que lhe proporcionava conhecer seus 
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pacientes e auxiliar mais proximamente em seus tratamentos. Ocorrido o momento do 

falecimento de seu pai tornou-se uma prática comum aqueles que antes o procuravam 

passarem a procurar pela sua filha, uma vez que esta já auxiliava-o em vida e teria dessa 

forma assimilado parte significativa de seu conhecimento. 

Este processo de reconhecimento de Dona Aguida como benzedeira ocorrera a partir 

do evento marcante que foi o falecimento de seu pai. A partir de então as pessoas que o 

procuravam passaram a procurar pela sua filha que ao intervir com eficácia passava a ser 

reconhecida e recomendá-la como benzedeira. Sua legitimidade inicial vinha de sua herança, 

seu treinamento pelo benzedor que atuava na comunidade até o momento de sua morte. 

Aprendizados posteriores 

A partir do momento em que os benzedores adquirem seu reconhecimento passam a 

deter também de uma grande autonomia na continuidade de seus aprendizados, seu antigo 

tutor pode passar a ensinar-lhe outros ofícios. Contudo, a partir de então, este vínculo não 

mais exige exclusividade podendo o benzedor procurar outros detentores para troca de 

conhecimentos, independente de seus ofícios tradicionais. 

Neste ponto o benzedor passa a ser reconhecido como um igual nas trocas de 

conhecimento, podendo solicitar informações, questionar, dar sugestões ou defender métodos 

alternativos em quaisquer ambientes de troca de conhecimentos, formais ou informais. O 

benzedor ainda pode frequentar mais ativamente as reuniões do Movimento onde as são 

compartilhadas as experiências de saberes tradicionais e ainda procurar outros detentores para 

trocar informações abertamente e a qualquer momentos. 
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 CAPITULO 02 – BENZEDURA NO CAMPO DA RELIGIOSIDADE 3

POPULAR 

Talvez uma das frases mais icônicas da benzedura, não só em Rebouças, mas também 

em toda literatura sobre o tema é as variações da frase “Não sou eu que cura, Deus é quem 

cura” (Dona Ana Maria, benzedeira, 2013) ou “A tua fé te curou” (Dona Aguida, benzedeira, 

2012). Nessa frase encontramos um ponto essencial para compreendermos a benzedura de 

uma forma que respeite minimamente a compreensão destes próprios sujeitos daquilo que 

fazem – e que de alguma forma capturou minha atenção me levando a buscar compreender 

um pouco mais dessa forma de existir no mundo. Nestas frases percebemos a dimensão 

religiosa e a dimensão terapêutica como um continuo e não como divisões do mundo.  

Partindo disto o ponto que pretendo desenvolver é o caráter ambivalente da benzedura 

entre o que costumeiramente dividimos como campo da religiosidade e campo da saúde. Isso 

porque é impossível pensar a benzedura sem considerar sua interação com elementos que 

consideramos destes dois campos; não podemos pensa-la separado da cura, tanto quanto não 

podemos pensa-la separada da reza e da religiosidade. Contudo, na literatura acadêmica, esse 

caráter foi muitas vezes sobrepujado e a benzedura foi pensada unilateralmente sem que 

percebamos – seja restrita ao campo da saúde ou ao campo da religião. 

Como exemplo desta abordagem, colocando a benzedura como uma prática de um 

suposto campo da saúde, gostaria de citar a obra de Elda Rizzo de Oliveira (OLIVEIRA, 

1983, 1984). Oliveira foi uma das principais e pioneiras autoras dedicadas à benzedura no 

campo da antropologia. Seus estudos são tomados como referenciais a todos os trabalhos 

sobre o tema que pude encontrar elaborados após a década de oitenta. 

Seu trabalho foi desenvolvido em Campinas – SP e ditou muitos dos problemas que 

repercutem na bibliografia sobre benzedeiras como a questão do Dom, da profissionalização 

do ofício, da sua realização em ambientes privados (tratado pela autoria como a autonomia da 

benzedura), entre outras discussões. Elda Rizzo de Oliveira não ignora a religiosidade na 

benzedura, afinal sua manifestação é flagrante, com tudo a saúde emerge em seu trabalho 

como campo fundamental desta prática. Sua proposta, claramente influenciada pela teoria 

social de matriz marxista compreende a benzedura como uma prática que emerge do pouco 

acesso da população ao tratamento médico formal e que tem como base e objetivo a 

manutenção da saúde do trabalhador. Ou seja, o próprio espectro saúde-doença era 
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compreendido através da capacidade de exercício do trabalho e a benzedura como uma 

‘filosofia popular’ e uma terapêutica que visavam o tratamento de quaisquer dificuldades na 

manutenção da produtividade do trabalhador. 

Tal abordagem tem suas limitações claras para o antropólogo hoje. A abordagem da 

benzedura com o foco limitado ao campo da saúde, somado à pressuposição de sua existência 

como resposta às condições materiais do mundo capitalista, impedem um acesso à 

compreensão nativa que vá para além de apontamentos que classificam a prática da benzedura 

com conceitos da teoria social – no caso em particular destacam-se os conceitos de opressão, 

filosofia popular, ideologia e alienação. Enfrentar o problema da benzedura desta forma se 

torna autoritário e dificulta a busca em entender como as benzedeiras compreendem o que 

fazem e o mundo em que vivem. 

Por sua vez, como trabalho com a ênfase oposta, ou seja, no campo religioso, um bom 

referencial é o trabalho de Bruna Thayse de Melo (MELO, 2003). A autora se dedicou a 

pesquisar benzedeiras da cidade de Natal, no Rio Grande de Norte se defrontando com o 

problema de suas trajetórias religiosas. Para isso, Melo busca nos rituais, nos ambientes 

domésticos e nos discursos de algumas benzedeiras narrativas e elementos simbólicos e 

materiais incorporados ao longo de suas trajetórias. Em outras palavras, seu objetivo é o de 

traçar o transito das benzedeiras entre diversas instituições religiosas e como cada momento 

de filiação deixa elementos que se tornam fundamentais no benzimento de cada benzedor. 

Esta abordagem, se colocada em comparação com os trabalhos de Oliveira, dá um novo 

alcance a voz e à compreensão que a benzedeira trás de suas práticas e com isso coloca a 

benzedura dentro das análises de religião e afasta-a consideravelmente do campo da saúde.  

Trabalhos que, por sua vez, se destacam conseguindo demonstrar a ambivalência da 

benzedura nestes campos são os de Geslline Giovana Braga (BRAGA, 2010) e de 

Francimário Vito dos Santos (SANTOS, 2004, 2007, 2009). 

Dedicando-se ao estudo da benzeção em Campo Largo – PR, Braga opta por construir 

como foco de seu trabalho os rituais, as fotografias e os altares das benzedeiras, demonstrando 

um contexto onde tanto a terapêutica quanto o cosmológico assumem papel fundamental. Essa 

opção faz com que a religião se apresente ao lado das questões de saúde em sua etnografia de 

forma natural, sem divisões intensas ou bruscas.  
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Tal ênfase colocou a abordagem da antropóloga em um constante diálogo com a 

compreensão dos benzedores sobre suas próprias ações simbólicas e, em outras palavras, 

permitiu a construção de uma abordagem que valorizasse a percepção nativa. Deste modo a 

autora constrói um argumento que nunca se distancia de seus dados de campo e da percepção 

de seus interlocutores e que ao mesmo tempo concede ao leitor uma compreensão de como a 

benzedura oferece uma forma de perceber e interagir com o mundo legítima e eficaz. 

Os trabalhos de Francimário Vito dos Santos (SANTOS, 2004, 2007, 2009), por sua 

vez, dedicaram-se a estudar as benzedeiras de Cruzeta, cidade do interior do Rio Grande do 

Norte. Em seus trabalhos, por meio de uma metodologia que mescla de forma exemplar uma 

grande quantidade de dados quantitativos e qualitativos, o autor consegue apresentar a 

benzedura desde a subjetividade da formação da benzedeira, intimamente religiosa, até a sua 

função social na saúde pública, com o alcance de seus atendimentos e a gama de males 

tratados. Desse modo o autor demonstra com naturalidade a continuidade que há da religião à 

saúde na prática da benzedura. 

Seu trabalho trás de forma rica e profunda velhas discussões na literatura do tema, 

abordados de forma competente na manipulação de seus dados. Neste sentido o autor renova 

as discussões com dados obtidos por uma percepção acurada e sensível ao lado de 

competentes análises estatísticas. Considero que talvez as discussões mais enriquecidas pela 

abordagem do autor sejam as questões em torno das formas de educação das benzedeiras e os 

caminhos de reconhecimento social destas mulheres perante a comunidade local. 

Isto posto, no que tange à divisão entre os campos da saúde e da religião, alinho meu 

trabalho com estes últimos dois trabalhos citados, onde estas supostas dimensões da vida – 

saúde e religião – encontram-se sobrepostas e difusas quanto à natureza da benzedura. Neste 

capítulo, contudo, manterei meu foco no aspecto fundamentalmente religioso da benzedura 

para fins meramente expositivos e, por sua vez, retomarei a discussão do campo da saúde 

posteriormente, em vários pontos dos capítulos posteriores onde o processo de cura será tido 

como tema central. Para isso, cruzo três eixos de análise: O primeiro sendo a presença da 

benzedura no domínio da ‘religião feita pelo povo’, ou seja, nos ambientes rituais religiosos 

desenvolvidos pela população separadamente das instituições religiosas; o segundo eixo 

sendo a própria compreensão do processo de cura através de conceitos que compreendemos 

como inseridos dentro do campo religioso e; por fim, a incumbência existente no ofício da 

benzedura em educar aqueles que lhes procuram na prática da vida religiosa e; por fim,  
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 ‘A Religião feita pelo povo’ 3.1

O termo “Religião Popular” para os antropólogos remete imediatamente a um 

conceito que sempre nos acompanhou nos estudos de religião. Contudo, este conceito 

também já foi profundamente criticado (BRANDÃO, 1986, 1987), principalmente por trazer 

em si, e em sua história, uma oposição de legitimidade entre Erudito e Popular.  

O conceito foi objeto de discussão em diversos trabalhos da antropologia brasileira, 

Welter (WELTER, 2007), por exemplo, elenca doze definições antropológicas para utilização 

da categoria. Uma tarefa que não pretendo realizar aqui, bem como, não pretendo adicionar 

uma nova definição a esta lista que poderia ser facilmente expandida.  

Dentre as definições que Welter nos apresenta uma delas encontrada em Steil (STEIL, 

2004) pode servir de referencial para posicionar a perspectiva que desenvolvo neste trabalho: 

“um catolicismo que atravessa e permeia capilarmente a cultura e a vida social como um todo, 

como um ‘catolicismo difuso’ ou uma ‘religião invisível’”.  

Welter, por sua vez, complementa a definição de Steil afirmando “Livre da igreja, o 

catolicismo popular incorpora crenças, mitos, sagas épicas e narrativas diversas no lugar de 

uma história pronta e canonicamente cristalizada. (...) onde os valores (e práticas) religiosos e 

culturais se misturam e são apropriados para reinterpretar elementos culturais, além de 

destacar a possibilidade de participação ativa, diferenciada e diversificada das pessoas e 

grupos nas práticas religiosas”. Neste sentido, a autora, desenvolve uma perspectiva que se 

abre e admite perceber o caráter criativo e criador da religiosidade popular e dos sujeitos a 

praticam e a criam em seu cotidiano. 

Essa religiosidade, que a discussão acadêmica delimita por ‘popular’, é entendida 

pelos seus agentes como parte da prática de sua devoção, de sua filiação religiosa, que por 

vezes pode ser mais abrangente ao ponto de incorporar elementos criativos, bem como 

elementos sincréticos de outras filiações religiosas. Isso se reflete em meu campo através de 

diversos casos, talvez o mais simples e óbvio sendo os devotos de santos católicos ou mesmo 

de São João Maria, que se declaram espiritas ou evangélicos 
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Contudo, neste item não pretendo abordar a Religião Popular como tradicionalmente o 

fazemos, como algo delimitado ou identificado pelo pesquisador e com longa trajetória de 

discussões ‘eruditas’. Pretendo tratar de como este termo emerge entre as benzedeiras e outros 

detentores de ofícios tradicionais religiosos; como o termo ‘religião popular’ ou ‘religião feita 

pelo povo’  emerge em seus discursos num processo de declaração identitária. 

Não, foi raro em minhas incursões a campo ouvir o termo ‘Religião Popular’ ou sua 

variante ‘Religião feita pelo povo’ em diversas situações, usado tanto por detentores de 

ofícios tradicionais quanto pela população local, principalmente aqueles que mantêm vínculos 

com as benzedeiras ou os romeiros. 

Tal conceito entre as benzedeiras, romeiros e a própria população local mantém, como 

se poderia imaginar, alguns pressupostos similares à discussão erudita que fundamenta o 

conceito como utilizado na acadêmia e nos discursos teológicos. Dentre tais pressupostos 

estão principalmente a oposição fundamental do erudito ante o popular e a distinção clara 

entre as atividades entendidas como religiosas promovidas pela instituição católica e as 

promovidas pela população.  

“Dos Santos a Igreja cuida, mas dos olhinhos d’água não, é uma das coisas que nós 
temos que cuidar para preservar”. (Dona Aguida, Informação Oral, 2012) 

Nesta frase torna-se simples compreender a base do que se compreende por Religião 

Popular no discurso das benzedeiras. Este conceito normalmente é acionado indicando uma 

série de atividades que a população ou ao menos os detentores de ofícios tradicionais 

religiosos consideram necessárias, mas que a igreja como instituição não promove ou realiza. 

Esta estruturação do discurso indicando ações necessárias e apontando a instituição 

religiosa como não competente ou interessada em sua realização traz em si, implicitamente, a 

criação de uma valoração positiva das práticas populares. Ela enunciada apresenta-se a prática 

destes sujeitos como capaz de realizar atos que a religião formal não realiza e assim adiciona-

se um modificador de valor positivo sobre a compreensão destas práticas. 

No caso emblemático que apresentei na fala de Dona Aguida encontramos a proteção 

dos olhos d’água como a ação que não é empreendida pela instituição erudita e sim realizada 

pela população. Também atua como um exemplo icônico a frase de Seu Moacir que 
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transcrevo abaixo indicando a preservação dos rituais que garantem a proteção da população 

local sendo realizada pelas pessoas sem filiação ou treinamento erudito ou institucional. 

“Tem que escrever mesmo isso que to te dizendo, porque um dia vem alguém e 
pergunta ‘como é que era que fazia? E vão dizer: ‘Assim ó! Tenho escrito aqui’. 
Porque tem que manter isso, um dia as pessoa vão se importar. Não tem como viver 
sem Deus e precisa dessas coisa pra manter as benção dele pertinho” (Seu Moacir, 
informação oral, 2012) 

No caso dos rituais populares – batismos em olhos d’água, romarias, recomendação 

das almas – podemos perceber um padrão em sua natureza. Tais rituais são rituais que 

mantém a relação de dádivas com o sagrado, garantindo a saúde, fertilidade e proteção da 

comunidade. 

Observar por estas chaves nos permite compreender a necessidade da manutenção 

destes rituais mesmo com a instituição religiosa negando-os como necessários ou mesmo 

aceitáveis. Eles desenvolvem em si atividades que realimentação um ciclo de dádiva com o 

domínio do sagrado garantindo a manutenção da vida através da presença e do auxílio das 

forças divinas no cotidiano das comunidades que os realizam. Por essa razão a preservação 

destas práticas é visada e explicada com discursos que buscam garantir-lhes legitimidade, da 

mesma forma que – como veremos adiante – o seu abandono é visto como perigoso para 

comunidade ou mesmo para humanidade como um todo. 

Rituais Populares que podem envolver a participação das benzedeiras 

As benzedeiras de Rebouças são intimamente ligadas a esse conceito nativo de 

‘religiosidade popular’ uma vez que é um ofício que se desenvolve a partir da prática 

devocional, do contato com os seres do domínio do sagrado e tem um papel importante na 

educação religiosa da população que procura por seus serviços ou participa de seus rituais 

como o batismo ou as festas de santo. Esse caráter devocional e seu papel na formação torna-a 

um ofício compreendido como importante e necessário na vida religiosa comunitária local. 

Como exemplo destas funções descrevo abaixo, de forma bem breve, alguns destes rituais 

bem como a atuação que as benzedeiras tem ou podem ter neles. 

Batismo em Olhos D’água de São João Maria 

Durante meu período de campo em Rebouças pude acompanhar apenas um batismo 

em um olho d’água de São João Maria. Contudo, a partir desta experiência pude melhor 

compreender os relatos e explicações sobre o ritual. Aqui tentarei apresentá-lo de uma forma 
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genérica, balizado pelos diversos relatos e explicações que recebi e pelo ritual que pude 

acompanhar. 

Para os devotos de São João Maria o batismo deve ocorrer duas vezes, 

independentemente da religião que a família da criança professe. Um dos batismos deve 

ocorrer na igreja onde o fiel professe sua fé, seja ela católica ou pentecostal, e o outro em um 

olho d’água de São João Maria.  

O primeiro é compreendido por estes devotos como uma forma de ‘apresentação’ da 

criança ou adulto aos seres do domínio do sagrado garantindo sua proteção por estes. O 

segundo é compreendido como uma benção – como a benção no sentido católico do termo, 

dada pelo padre aos fiéis ou seus pertences (MOURA, 2011) – especialmente dada pelo Santo 

Monge. Nas palavras da benzedeira Dona Ana Maria “é um tipo de benção né? É pra ter a 

proteção de São João Maria também” (Informação Oral, 2014). 

Neste batismo a benzedeira tem papel fundamental e seu ofício é o único dentre os 

ofícios tradicionais religiosos que pode realizar o ritual. Nele a criança é levada a um olho 

d’água do Monge onde será ritualmente banhado com a água que dele verte através de ramos 

verdes, preferencialmente de Arruda ou Alecrim (duas plantas a que são atribuídas 

capacidades especiais para purificação e contato com o sagrado). 

Durante este processo uma série de rezas, adaptadas conforme a benzedeira que 

conduz o ritual são desenvolvidas. Além delas, frases ritualísticas são ditas para produzir um 

vínculo entre o batizando e o Santo. Estas frases são simplificações das frases utilizadas no 

batismo católico tradicional e sofrem algumas variações conforme a pessoa que conduz o rito. 

Apesar disso, estas frases são consideradas frases que não podem ser modificadas e cada 

benzedeira defende a variação que desenvolve como a oficial e correta. De todo modo, todos 

os batismos realizados nos olhos d’água são entendidos pelas benzedeiras como eficazes e 

legítimos, mesmo que a benzedeira que o realizou utilize alguma variação destas sentenças de 

forma diferente da interlocutora em questão. 

Os devotos do Santo Monge atribuem a este ritual uma importância impar e 

fundamental para o bom desenvolvimento da criança e mesmo os pentecostais, que defendem 

o batismo somente após vários anos do nascimento, empreendem este ritual na tenra infância 

da criança. Muitos devotos do monge mesmo morando há anos fora da cidade retornam para 

que seus filhos possam passar por este batizado. Nestes casos os familiares da criança 
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procuram pelas benzedeiras que já conheciam e recorriam ou benzedeiras que atendem outros 

membros da família que ainda vivem no município.  

Segundo as benzedeiras devotas de São João Maria este ritual, muito mais que o 

batismo realizado na Igreja, é o produtor da Madrinha, categoria importante na vida religiosa 

local como abordarei no Capítulo 04 deste trabalho. Caso a madrinha do batismo no olho 

d’água seja diferente da madrinha que acompanhou a criança na igreja a primeira é que 

adquire mais fortemente os poderes sobrenaturais próprios da categoria ‘madrinha’ sobre o 

infante. 

Abaixo segue uma breve listagem dos olhos d’água de São João Maria mais 

conhecidos pelas benzedeiras que mantive contato e a notação de sua situação atual, 

conservado, abandonado ou restaurado. Conservado indica um olho d’água acessível e em 

bom estado de conservação, mas que não cuidado pelos moradores da região a não ser em 

visitas esporádicas; abandonado indica que o olho d’água está tomado pela mata da região e, 

em geral, não recebe mais visitas a não ser de raros devotos antigos esporadicamente; por fim, 

restaurado indica que algum morado, normalmente o proprietário da terra onde o olho d’água 

se encontra, se responsabiliza por cuidados constantes ao local.  

Olho d’água de São João Maria do Saltinho 

Localização: Comunidade Rural de Saltinho 

Descrição do Olho D’água: Preservado. A família responsável pelo olho d’água construiu nele uma 

gruta de tijolo com a imagem do Santo e água vertendo por um cano. 

Data Celebrativa: 03 de maio (dia da Santa Cruz) 

Observações: Neste olho d’água anualmente também é realizada uma festa comemorativa à São 

João Maria. Segundo minhas interlocutoras é uma festividade que se desenvolve em quatro 

momentos, sendo eles: 1º Momento: Procissão; 2º Momento: Foguetório; 3º Momento: Lavação; 4º 

Momento: Comilança. 

Olho d’água de São João Maria do Poço Bonito 

Localização: Poço Bonito 



63 
 

Descrição: Abandonado 

Olho d’água de São João Maria de Rebouças 

Localização: Meio Urbano de Rebouças 

Descrição: Conservado. 

Olho d’água de São João Maria de Conceição de Baixo 

Localização: Conceição de Baixo 

Descrição: Abandonado 

Olho d’água de São João Maria do Marmeleiro 

Localização: Conceição de Baixo 

Descrição: Preservado. 

Mesadas de Anjo 

A mesada de anjo é um ritual no qual, em seu momento principal acontece um 

banquete voltado aos anjos, crianças de até sete anos da comunidade. Após a refeição dos 

infantes o banquete é, então, estendido a todos os participantes.  

Anteriormente a este banquete é realizado uma curta procissão, normalmente em torno 

da igreja comunitária onde acontecerá a refeição, ou seus arredores. Nesta procissão seguem 

as crianças, vestidas como anjos, à frente apenas tendo as imagens sacras e um capelão ou 

benzedeira. Os pais das crianças seguem imediatamente atrás delas e posteriormente todos os 

demais participantes. 

O capelão ou a benzedeira durante toda a peregrinação segue entoando os cantos e as 

rezas adequados ao ritual. Alguns capelães e benzedeiras como Seu Zezão17 e Dona Aguida 

                                                
17 Seu Zezão é um capelão que há anos mudou-se do interior de Rebouças para seu meio urbano. Este senhor 
lidera um grupo de romeiros que frequentemente é convocado para fazer romarias de São Gonçalo em diversas 
cidades da região. Contudo nos últimos anos diversos integrantes mais velhos faleceram e com isso o grupo se 
considera desfalcado, principalmente pelos poucos membros que dominam os cantos, as rezas e a produção 
musical – a ser desenvolvida no violão – adequados aos rituais. O próprio Seu Zezão nos últimos anos buscou 
por aprendizes, mas afirmou que não encontrara nenhum aprendiz dedicado o suficiente para aprender o ofício. 
Seu último aprendiz deixou o treinamento para capelão pela intensa exigência do seu tutor em uma dedicação 
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acreditam que existem músicas e rezas certas deste ritual e que não devem ser modificadas. Já 

Seu Moacir e Dona Ana Maria, apesar de concordarem acreditam que em caso de 

necessidade, seja por desconhecimento ou esquecimento das palavras corretas, estas músicas e 

rezas podem ser modificadas dentro das limitações daquele que conduz o ritual sem haver, 

assim, qualquer perda. 

Este ritual, segundo relatos das benzedeiras, capelães e romeiros que tive contato, não 

é mais realizado, ao menos em larga medida. Sua prática e realização era considerada comum 

há poucas décadas atrás, mas teria caído em desuso. Contudo, o MASA, passou a 

ocasionalmente empreender estes rituais, mais especificamente uma cerimonia foi realizada 

em 2012 e outra em 2013. 

Dentro do discurso do Movimento a retomada destas atividades tem diversos 

objetivos, sendo os principais: Resgate de práticas religiosas tradicionais; Mobilização e 

fortalecimento dos laços dos participantes do Movimento; Reunião de base, lideranças e 

representantes externos; fortalecimento da adoção à causa de sua luta política. Destes 

objetivos o primeiro é considerado nos discursos das benzedeiras o principal e os demais 

como consequências necessárias, mas adjacentes. 

Neste contexto, pude acompanhar a Mesada de Anjo de 2012. Inclusive, este foi o 

momento que tive meu primeiro contato com as benzedeiras de Rebouças. Nele além da 

cerimonia como descrita acima foi realizado anteriormente uma ‘mística’ – performance de 

cunho político – para valorização das parteiras, troca de mudas e plantas medicinais e diálogo 

com lideranças, representantes do Movimento e convidados externos. Tal empreendimento 

serviu fortemente, segundo minhas interlocutoras, para reavivar a articulação política das 

benzedeiras. Contudo, não impediu que o pouco número de eventos ou reuniões colocasse as 

atividades do MASA em estagnação completa no que tange ao contato com sua base, pouco 

tempo depois. 

Festas de Santo 

As festas de santo em Rebouças são festas feitas anualmente no dia do santo patrono 

da igreja comunitária local e nos dias que o antecedem. Em geral, dias antes, variando entre 

nove e três, é realizado na igreja uma série de novenas destinadas ao Santo, as quais buscam a 

                                                                                                                                                   
exclusiva e rotineira ao aprendizado ritual. Contudo, o jovem muitas vezes optava por participar de festas 
comuns em vez de romarias e a treinar músicas que não as rituais 
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proteção por ele oferecida. No dia da festa em si, realizada no dia do Santo ou um fim de 

semana mais próximo, é produzida uma grande festividade constituída em três momentos, a 

reza do terço, a procissão em torno da igreja ou suas proximidades e a ‘comilança’. As duas 

primeiras podem ocorrer em qualquer ordem, conforme o costume local, porém a comilança 

deve ser sempre deixada ao final. Neste processo em diversos momentos conforme o costume 

da comunidade são também lançados vários fogos de artifício e na comilança – um grande 

banquete – música ao vivo é tocada para a diversão dos participantes e a realização de um 

grande baile. 

Assim como na Mesada de Anjo neste ritual exige-se uma condução especial para a 

procissão. Esta condução com as rezas e os cantos, normalmente hinos do santo 

homenageado, é realizada por um capelão, uma benzedeira ou um membro da família que 

administra a igreja local – normalmente a família que cedeu o terreno e edificou a igreja. 

Um costume antigo que, segundo relatos, tem se desenvolvido novamente em anos 

recentes adiciona mais um momento ao processo deste ritual, a ‘erguida do mastro’. Esse 

momento procede-se a fixação do mastro, um grande tronco de arvore cheio de adornos, em 

frente à igreja. Este mastro deve ficar fixo ao menos todo o ritual, algumas igrejas 

construindo-o para que perdure fixo durante vários anos nos próximos festivais e outras 

fixando um mastro novo a cada festa de santo. 

Estas festas, que são desenvolvidas pela família responsável pela igreja, são 

apresentadas como evento que busca renovar os votos de reciprocidade dos participantes – e 

da comunidade por metonímia – com o sagrado. Segundo meus interlocutores, juntamente 

com a Romaria e outros cerimoniais comunitários, estas festas garantem a proteção e a benção 

para comunidade. Do mesmo modo, sua não realização implica numa ruptura destas dádivas, 

implica no que se pode entender como uma ruptura dos vínculos de reciprocidade com o 

sagrado. 

Além disso, como expõe detalhadamente Galvão (GALVÃO, 1976), estas celebrações 

são momentos privilegiados para o pagamento de promessas18 ao santo homenageado. Estas 

                                                
18As promessas constituem uma das formas mais intensas de contato e negociação com os Santos. Abordaremos 
a questão mais minuciosamente nos capítulos subsequentes, especialmente no capítulo 04. Contudo, 
simplificadamente, a promessa é uma forma de interação com o santo onde o devoto garante o cumprimento de 
algum feito considerado trabalhoso ou desafiador em troca de alguma graça específica. Esta graça seria tornada 
real através do poder divino – sobrenatural – do santo. No ato da promessa, ainda é necessário além de oferecer 
determinado esforço especificar se este pagamento será realizado antes ou apenas depois da graça recebida. 
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promessas normalmente são feitas publicamente no ano anterior à festa e tem como objeto a 

condução de algum momento do evento ou seu financiamento. 

Durante meu período em campo poucas foram as ocasiões que coincidiram com estas 

festas, contudo os relatos e explicações sobre elas sempre foram constantes e fundamentam 

estas descrições. Adiante apresento um breve calendário das festas de Santo e igrejas 

populares em Rebouças que eram de conhecimento das benzedeiras com quem mantive maior 

contato. 

Igreja de São Bom Jesus 

Localização: Comunidade Rural do Rio Bonito. 

Idade: Aproximadamente 100 anos. 

Festividade: Festa de São Bom Jesus e o Divino Espírito Santo 

Data Comemorativa: 06 de Agosto 

Atividades da celebração: 1) Novena nos dias anteriores à comemoração; 2) Erguida do mastro caso 

este tenha caído nas festividades anteriores (o mastro atual foi erguido em 2012); 3) Oração do terço; 

4) Foguetório; 5) Procissão; 6) Refeição e festividade. 

Observações: Esta igreja comunitária é uma das mais antigas do município e sua história 

normalmente é contada por uma benzedeira da região, Inha Donaria. Inha Donaria é uma 

benzedeiras com mais de noventa anos, integrante do MASA e reconhecida pelas benzedeiras 

de todo o município. Sua ligação com a Igreja Comunitária de São Bom Jesus se iniciou com 

seu marido que foi um de seus construtores. Segundo relatos Inha Donaria consegue descrever 

lucida e minuciosamente a história da Igreja desde sua origem. 

Igreja de São Benedito 

Localização: Comunidade Rural do Rio Bonito. 

Idade: Aproximadamente 12 anos. 

                                                                                                                                                   
Normalmente as promessas são dedicadas aos santos considerados maiores (Nossa Senhora Aparecida, 
especialmente), a um santo que o devoto tenha grande ligação ao longo de sua história ou a um santo que tenha 
como especialidade a intervenção em situações do mesmo gênero que a graça solicitada. Todas estas questões 
serão mais detidamente desenvolvidas adiante nos próximos capítulos. 
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Festividade: Festa de São Benedito 

Data Comemorativa: 26 de Dezembro  

Atividades da celebração: 1) Novena realizada dias nos dias que antecedem a festividade; 2) 

Foguetório; 3) Procissão; 4) Reza do Terço; 5) Refeição e festividade.  

Igreja de São Sebastião 

Localização: Comunidade Rural de Salto 

Idade: Aproximadamente 100 anos. 

Festividade: Festa de São Sebastião 

Data Comemorativa: Qualquer data próxima de ata próxima de 20 de janeiro.  

Atividades da celebração: 1) Procissão; 2) Reza do terço; 3) Refeição e festividade; 4) Romaria de 

São Sebastião onde os participantes entoam o hino glorioso mártir. 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

Localização: Comunidade Rural de Pântano Preto 

Idade: Aproximadamente 100 anos. 

Data Comemorativa: 13 de maio  

Atividades da celebração: Desconhecidas. 

Velórios 

A este ritual não me refiro em seus moldes urbanos e comuns em todo território 

nacional, no qual corpo de alguém recentemente falecido é exposto em um local apropriado 

antes de ser sepultado. O velório em Rebouças, no qual a participação de benzedeiras é 

solicitada, se dá em moldes um pouco diferentes deste ritual tão comum no Brasil. 

Este velório é realizado na casa do falecido ou de algum parente próximo que se 

disponha a receber este ritual em sua casa. Ele é desenvolvido ao longo da noite posterior à 
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morte do sujeito em questão, costumeiramente durando toda uma madrugada e encerrando-se, 

no dia seguinte, com o sepultamento do corpo. 

Atualmente, quando este ritual ocorre, foi incorporado o ato de distribuição de 

alimentos àqueles que acompanham o corpo noite adentro, contudo esta prática é muito 

criticada por detentores de ofícios tradicionais religiosos mais conservadores, os quais 

acreditam que isto afasta as pessoas participantes do objetivo do ritual: encaminhar através de 

orações a alma do recém-falecido. 

As rezas são, portanto, o elemento principal desta cerimônia. Perante o corpo do 

falecido os participantes são conduzidos por algum convidado de honra, normalmente um 

parente que domine as rezas adequadas ao ritual, uma benzedeira, um capelão ou romeiro. 

Este convidado, que deve aceitar o encargo voluntariamente, entoa as orações adequadas 

durante toda a noite, estimulando e orientando todos participantes a fazer o mesmo. 

Esta estrutura não impede o participante de deixar o ritual o momento que desejar, seja 

para um descanso temporário e, então, voltar ao ritual, seja para voltar ao seu cotidiano 

encerrando sua participação na cerimonia. Contudo, a presença e oração durante todo o evento 

é considerado importante e o modo apropriado de comportar-se na situação de falecimento de 

um familiar ou ente querido, uma vez que é necessário para a garantia de encaminhamento da 

alma do falecido. 

 Compreensão do processo de Cura 3.2

Os elementos religiosos, como os símbolos sagrados, a fé, os santos ou as orações, 

encontram-se na própria compreensão que estas mulheres tem de seu ofício. Em outras 

palavras, para as benzedeiras, a religiosidade é um elemento constituinte de seu ofício, sem o 

qual ele não poderia existir. Esta pressuposição encontra-se nos discursos sobre a benzedura e 

sobre o processo de cura e pode se torna flagrante em uma das frases mais encontradas nas 

pesquisas sobre benzedeiras, em diversas variantes:  

“A gente não cura, a gente só pede pra Deus e pros santos, eles é quem curam” 
(Dona Ana Maria, Benzedeira, Informação Oral – 2014) 

Como veremos adiante (Capítulo 05 – Mecanismos de Cura), a benzedura de 

Rebouças para ser efetiva necessita de uma série de ações e saberes técnicos muito 

específicos, contudo afirmações como esta de Dona Ana Maria, e que estão presentes nos 
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discursos de todas as benzedeiras que tive contato, nos revelam um outro elemento importante 

da própria compreensão da benzedura por suas próprias praticantes. 

A cura produzida pela benzedura é mobilizada pelo aparato técnico da benzedeira, 

como remédios, rituais, rezas e simpatias. Contudo, estes se encontram como elementos 

acessórios à cura produzida pelo sagrado, mesmo havendo declarações da necessidade deles 

para eficácia da terapêutica. A compreensão da cura como não produzida pela benzedeira, 

mas por Deus ou pelos santos, indica de forma muito intensa a base religiosa do ofício na 

compreensão de suas praticantes.  

A fé 

“Todo mundo pode pedir benzimento, até pra quem ta bem longe. Só que tem que 
ser assim. Se a pessoa que pede o benzimento não tem fé, mas quem recebe tem, não 
tem problema. Agora se a pessoa que pede o benzimento tem fé e a pessoa que 
recebe não, aí não adianta nada. A não ser que a pessoa que pede for mãe ou 
madrinha da criança, ai da certo do mesmo jeito. Ai tem gente que trás foto, tem 
gente que trás roupa, tem gente que só fala o nome, ai a gente benze né?!” (Dona 
Ana Maria dos Santos, Benzedeira, Informação Oral –2013 [verificar]) 

A fé mencionada nesta fala se mostra como um elemento que o sujeito pode ou não 

deter e que tem influência determinante no sucesso do benzimento. Apenas sujeitos com 

características excepcionais, como as mães e madrinhas sobre seus filhos, poderiam mesmo 

sem esta característica possibilitar a eficácia do tratamento sobre seu filho ou afilhado19. Mas 

o que é este elemento chamado pelas benzedeiras de Fé? 

“Ah... Não sei... fé é acreditar que vai dar certo... é ter fé nos santos e em Deus; tem 
que acreditar né?!” (Dona Ana Maria, Informação Oral – 2014) 

Ao abordar benzedeiras e solicitantes sobre a substância da fé encontrei diversas 

respostas muito similares à explicação de Dona Ana que transcrevi acima. Contudo mais 

importante que as enunciações que as benzedeiras acionavam para tentar definir a fé é a forma 

como essa resposta se produzia. A mera pergunta ‘O que é fé?’ criava um contexto particular, 

como uma pergunta inesperada, complexa, chata de ser explicada e, principalmente, que não 

deveria vir de uma pessoa adulta. Esse é um tipo de pergunta esperado no comportamento de 

crianças não de um pesquisador que estivesse estudando com as benzedeiras. Todo 

desconforto em torno dessa questão indica sua importância e sua natureza. Esse desconforto 

se somava a uma forte necessidade de responder ao invés de desviar o assunto. 

                                                
19 Para mais informações sobre o ‘Poder’ das mães e madrinhas dentro das questões religiosas 
como concebidas pelas benzedeiras ver Capítulo 04, pagina 113. 



70 
 

Buscando entender a experiência da fé e uma forma de tentar compreender o 

significado deste termo para meus interlocutores, apenas pude encontrar saída através da 

apropriação que a antropologia recentemente tem feito das teses de Jacques Lacan, mais 

especificamente no trabalho de Mattijs Van de Port (VAN DE PORT, 2005). Port, nos 

esclarece de forma clara o efeito da tese lacaniana de Real como encontro ausente que pode 

ajudar a resolver esta questão. 

“In the Lacanian view, our entrance into the symbolic world of language and social 
relations was the beginning of a life long drama: we have forever lost the enjoyment 
of a state of wholeness, a full and undivided identity. As Žižek puts it, entering the 
symbolic world— with all its division as to what one is and what one is not—
“mortifies, drains off, empties, carves the fullness of the Real of the living body” 
(1989:169). From this moment on, we will find ourselves in an endless and 
impossiblequest to recover this lost state of fullness. (…) The Real is a highly 
paradoxical concept. In its positive nature it is unrepresentable. Logically this makes 
sense: if the agent that destroys our (dreamed-up) realities could be represented, it 
would only signal the triumph of our reality constructions, not their failing. Being 
exterior to all symbolization, the presence of the Real can only be detected through 
its effects, through the ways it intrudes on our lives (which is why I think of it as an 
agent). Žižek describes the Real as “something that persists only as failed, missed, 
in a shadow, and dissolves itself as soon as we try to grasp it in its positive nature” 
(Žižek 1989:169). Yet for all of its ungraspable characteristics, the Real derives its 
solid-sounding name from its unchanging and stonelike nature: it is, as Žižek puts it 
“the rock on which every attempt at symbolization stumbles” and “the hard core 
which remains the same in all possible worlds” (1989:169). 

A partir disto, retornando a questão, podemos notar que a dificuldade em expressar a 

substância da fé e a importância desta ação, denotam seu caráter como um evento ausente – 

no sentido lacaniano. Uma experiência simbólica de encontro ausente que move o sujeito para 

uma cadeia de símbolos inesgotável buscando a significação do objeto, que por sua ausência 

nunca é satisfeita (LACAN, 1983).  

O próprio símbolo conceitual da fé se apresenta como um significante vazio, ou seja, 

apesar de possuir valor na sua relação com o sistema de significação não detém a relação 

entre significantes que chamamos de significado. Contudo, ainda assim, tal significante 

denota uma experiência do sujeito que lhe dota de valor, uma experiência da ordem do Real, 

do inatingível e inesgotável. Ou seja, a experiência que a fé indica não se dá de forma objetiva 

– possivelmente tendo se constituído não em um evento, mas no processo de desenvolvimento 

do sujeito – tornando-se assim um símbolo vazio de significado e por isso inesgotável; onde o 

sujeito poderia enunciar sentenças sem fim, elencando significantes e nunca esgotando ou 

atingindo o objeto. 
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Além disso, a fé como significante move o sujeito e é em si ação. Seu acionamento 

sempre alinhado, mas não esgotado pelo significante acreditar/crer, é dotado de ação. Através 

de sua conexão com o real como experiência inesgotável e inatingível a presença de seu 

significante move o sujeito ao não adicionar um valor delimitado de significação, mas 

adicionar um símbolo ao qual podem ser associadas e sobrepostas significações e experiências 

não significadas da história de vida do sujeito. Assim, a adição do significante fé acaba 

permitindo o contato com o sagrado em sua (não)significação.  

Neste sentido podemos entender a questão da fé do cliente, requisito ao sucesso da 

benzedura, como um sagrado pessoal também dotado de ação uma vez que é requisito da cura. 

Ou seja, a benzedura seria o campo que corta e, portanto, permite a comunicação, entre as 

agências simbolizadas de sagrado interior (fé e seu encontro ausente) e seres sagrados (santos, 

Jesus, Deus, etc). 

Missão 

Em outros trabalhos sobre o tema da benzedura apresenta-se a diferenciação do saber 

das benzedeiras e do saber médico pela oposição Saber de Missão e Saber de Escritura 

(OLIVEIRA, 1983 e 1984). Essa classificação foi incorporada nas etnografias pela própria 

divisão destes saberes empreendida pelas benzedeiras estudadas. Estas benzedeiras 

consideravam estes dois corpus de saberes como conhecimentos de ordens diferentes, o 

primeiro (de missão) é um conhecimento de natureza religiosa e é posto em prática em nome 

da caridade e da vontade divina só podendo ser obtido por algumas pessoas que detenham o 

Dom através da prática do benzimento e da devoção;  o segundo (conhecimento de escritura) 

é um conhecimento de natureza intelectual e que pode ser utilizado da forma que o seu 

detentor desejar, assim como pode ser obtido por qualquer pessoa que se dedicar ao seu 

estudo através dos livros. A fonte destes saberes e aqueles que podem os adquirir são as 

principais distinções entre ambos – o saber de missão adquirido através da prática devocional 

e oriundo do Dom tem o sagrado como receptáculo exclusivo que guarda este conhecimento; 

o saber de escritura adquirido através dos estudos formais e tendo como origem os livros, 

receptáculos públicos e disponíveis para todos que se dedicarem a buscá-lo. Outro elemento 

importante dos discursos que fazem esta distinção é que estes são acionados principalmente 

quando são levantadas questões sobre a legitimidade social da benzedura. Essa separação, 

portanto, é anunciada como uma afirmação que garante a importância destes saberes e dos 

poucos que podem detê-lo.  
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Por sua vez, no contexto de Rebouças ocorre um processo semelhante. Nos momentos 

onde se desenvolvem discussões sobre a legitimidade da benzedura ou seu valor social 

também é comum o acionamento de determinados discursos cosmológicos sobre a natureza 

do benzimento. Estes discursos visam então promover uma valorização positiva da benzedura 

através de um argumento de autoridade religiosa e/ou histórica. 

“Deus da força para a gente, da proteção para a gente curar com oração e os chás. 
Igual Jesus, que dava força para os apóstolos curarem com as mãos.” (Dona 
Aguida, Benzedeira, Informação Oral – 2013) 

Esta é uma frase icônica de uma série de frases que ouvia frequentemente em campo. 

São frases que trazem em si uma analogia entre a ação de seres sagrados em suas histórias e a 

prática da benzedura ou que afirmam que tais sujeitos protejam o processo de benzimento ou 

mesmo atuem através dele. 

Estes discursos acionam alguns elementos que buscam a criação da legitimidade na 

benzedura no campo do discurso. Para isso, neles, constrói-se uma sobreposição a eventos da 

história (oficial ou não) de sujeitos sagrados sobre a benzedura. Esta construção discursiva 

forma um canal simbólico de contágio entre ambos os fatos no discurso, não permitindo na 

discussão uma represália a uma das partes que não atinja a outra. Tendo a frase citada como 

exemplo, ela aciona uma autoridade cosmológica de Jesus, subentendo que o interlocutor 

compartilhe o reconhecimento desta autoridade, e a associa à benzedura como uma garantia 

de que a benzedura é legítima e deve ser positivamente valorada.  

No tempo em que São João Maria andava pelo mundo ele ensinava todos os meninos 

que andavam com ele pra eles ensinar os outros. Ele falava que tinham que fazer o que é 

certo, que é bom.  

Ele dizia pra não usar veneno, que deveríamos plantar e cuidar das sementes e das 

plantinhas. Avisava que iria chegar o dia que não iria mais ter nenhuma planta sobre a terra 

a não ser as plantas guardadas em vidros e as fotos dos livros para ensinar as crianças o que 

já existiu um dia. 

*** 

Haverá um tempo que vai ter muita doença e só vai ter cura nos remédio do mato, por 

isso tem que cuidar deles e ensinar os mais novos. 
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*** 

Haverá um tempo que só dará o que dá em baixo da terra. Só batata, mandioca, 

beterraba... E tudo o que dá em cima da terra não dará mais, as plantas só existirão em vidro 

para mostrar para crianças o que já existiu. Por isso não se pode jogar veneno nas plantas e 

tem de cuidas das sementes, porque um dia não haverá o que dá sobre a terra! 

Esta outra afirmação traz a questão da autoridade religiosa de um santo indicando 

determinadas ações, no caso a preservação de espécies medicinais e seu modo de utilização, 

conhecimentos estes que são típicos da benzedura. Através desta fala de caráter profético 

anuncia-se a ordem, provinda de uma autoridade religiosa, o santo, bem como se anuncia os 

perigos de desobedece-la, deixando claro a necessidade de preservação da benzedura. 

“A gente não cura, a gente só pede pra Deus e pros santos, eles é quem curam” 
(Dona Ana Maria, Informação Oral, 2013) 

Por fim, a frase acima subentende que a ação promovida pelo ato do benzimento não 

realiza a vontade da benzedeira puramente, mas a vontade divina – dotada de uma autoridade 

sagrada e, portanto, valorada como positiva e de modo inquestionável para outro fiel que 

concorde com a afirmação.  

Estas três afirmações por caminhos próximos, mas diferentes buscam que através da 

religiosidade do interlocutor este aceite e reconheça positivamente o ofício das benzedeiras. 

São discursos que revelam parte da compreensão da benzedeira sobre seu ofício e que, ao 

mesmo tempo, tem uma função social de legitimação. 

 Educação Religiosa 3.3

O processo de ser tratado por uma benzedeira não se encerra nos procedimentos de 

cura e na visita pontual a casa da curadora. Grande parte da benzedura de Rebouças, em seus 

aspectos mais mecânicos, é produzida em um procedimento tríplice: a realização do 

benzimento propriamente dito, a realização de simpatias e, por fim, a instrução e indicação de 

remédios naturais utilizados tradicionalmente (Capítulo 05 – mecanismos de cura).  

Contudo, este tripé não esgota a atividade da benzedeira. A prática do benzimento 

envolve, também, um importante processo de aconselhamento, como é bem apresentado, 

principalmente, nas produções de Oliveira (OLIVEIRA, 1983, 1984), Quintana 
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(QUINTANA, 1999) e Santos (SANTOS, 2004, 2007). E este aconselhamento é o ponto que 

devo me deter neste momento. 

Este aconselhamento ocorre constantemente durante o processo terapêutico20, desde o 

momento da chegada do solicitante à casa da benzedeira até o momento de sua partida, em 

conversas de aparência trivial antes de depois o benzimento ou mesmo durante o próprio 

benzimento. Nestes momentos de diálogo se constitui parte do processo de significação da 

doença tão enfatizado por Oliveira (OLIVEIRA, 1983, 1984) e Quintana (QUINTANA, 

1999), mas também nele ocorre uma parte da diagnose e da terapêutica da benzedura, além de 

ser um momento de comunicação de saberes entre a benzedeira e seus solicitantes. 

Em Rebouças o processo de aconselhamento normalmente perpassa diversas 

dimensões da vida pessoal do solicitante e pode durar entre poucos minutos até várias horas21. 

Normalmente levado a cabo na forma de uma conversa amigável e tranquila enquanto 

aguarda-se pelo momento do benzimento este diálogo nem sempre tem como ponto de partida 

ou como foco o estado de doença do paciente, este sendo compreendido gradualmente 

enquanto o solicitante relata seu cotidiano, suas alegrias e aflições. 

Em minhas incursões em campo normalmente estes momentos consistiam em diálogos 

que transitavam entre vários focos temáticos, atravessando as questões da vida familiar, 

profissional, psicológica e religiosa do enfermo. Ao longo desse diálogo normalmente ocorria 

um processo de educação onde a benzedeira explicava a produção de medicamentos naturais 

tradicionais e a realização de outros tratamentos concomitantes recomendados. Contudo, além 

destes saberes propriamente terapêuticos, conforme o estilo de vida ou a queixa do solicitante, 

a benzedeira também se dedicava a um aconselhamento religioso onde ensinava rezas, rituais, 

prescrições para um ‘comportamento moral’ ou mesmo histórias de santos. 

“(A benzedeira) Botava o doente na frente do altar (das casas), ensinava a rezar e 
os remedinho. Aí puxava pra sua devoção.” (Seu Moacir, Capelão, 2012) 

                                                
20 O processo terapêutico das benzedeiras costuma ter duração variável. Raros são os 
tratamentos que duram apenas um dia ou aqueles que duram mais que quinze. A maioria dos 
tratamentos se desenvolve em cinco dias divididos em três momentos de benzimento, 
normalmente com um dia de intervalo entre cada um. Contudo, estas frequências ainda podem 
variar conforme as necessidades e possibilidades da benzedeira ou de quem a procura. 
21 Neste sentido vale citarmos que o processo de diálogo com os solicitantes em Rebouças pode chegar à várias 
horas, ou mesmo uma manhã ou tarde completa, muito tempo a mais que o identificado em outras etnografias. 
Contudo, isso só é possível por não haver um processo de profissionalização da benzedura em Rebouças, e, 
assim, não existem sem longas filas de espera para o benzimento, nem a necessidade de atender um grande 
número de pessoas por parte da benzedeira, uma vez que esta prática não é a fonte de subsistência da benzedeira.  
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Nem sempre tão próximo do momento do benzimento, o aconselhamento religioso às 

vezes pode até mesmo ser realizado num contexto de total informalidade, como uma instrução 

trivial de mudanças de hábitos e comportamentos. Esta atenção especial ao ensino das rezas e 

da devoção no momento do ritual ocorre principalmente no caso do tratamento de crianças, 

sujeitos ainda sendo iniciadas à vida religiosa popular local, ou adultos que estejam com 

graves doenças devido às consequências de comportamentos destrutivos – principalmente 

vícios ou práticas sexuais. 

Esta educação religiosa muitas vezes visa legitimar, desenvolver e reafirmar uma 

determinada postura ética ligada aos preceitos religiosos em que estas benzedeiras foram 

formadas. Para tanto são realizados aconselhamentos mais diretos, ensino de práticas rituais 

como orações ou formas de devoção ou são acionadas histórias de santo que tenham óbvios 

preceitos morais, na maior parte dos casos histórias de São João Maria (Apêndice II; 

Especialmente página 159 e 161 - São João Maria e erva-mate que vira cinza e da galinha 

escondida). 

Desde já vale anunciar que este processo de aconselhamento empreendido pela 

benzedeira também é parte importante no processo de cura. Além da função de educação 

religiosa o aconselhamento é um importante momento para a diagnose e uma reordenação 

simbólica da doença. A bibliografia sobre benzedura é vasta neste ponto. Tocarei nele 

novamente ao tratar do processo de cura desenvolvido pela benzedeira. 

 Benzedura, Empatia e Aconselhamento 3.4

Desde a etnografia de Oliveira (OLIVEIRA, 1983) indica-se que a benzedura contém 

em seu fazer uma dimensão de aconselhamento. Para a autora esta dimensão seria importante 

para manutenção de uma espécie de ideologia, no sentido marxista, que ao significar o 

sofrimento e, assim, tranquilizar o paciente da benzedeira, mantém uma espécie de alienação 

referente às relações de produção, mas que por outro lado formaria uma espécie de filosofia 

popular sobre a saúde.  

Por outro viés, o aconselhamento detém bastante destaque, também, no estudo de 

Quintana (Quintana, 1998), sendo de importância determinante para a eficácia da benzedura. 

Isso porque Quintana entende a benzedura como parte fundamental do processo de 

significação da doença, ou qualquer mal que esteja sendo combatido pela benzedeira. Por sua 

vez para o autor seria esta significação a responsável pelo processo de cura proporcionado por 
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esta terapêutica, no molde eficácia simbólica como proposto por Lévi-Strauss (LÉVI-

STRAUSS, 2008). 

Em Rebouças, durante meu trabalho de campo, o caráter de aconselhamento da 

benzedura emergiu de forma explícita cotidianamente através de conversas triviais mantidas 

pelas benzedeiras com seus solicitantes. Esta conversa costumava acontecer logo antes ou 

após o benzimento e tinha duração variável conforme a intimidade do visitante. Estas 

conversas podiam durar entre alguns minutos e muitas horas e normalmente eram 

desenvolvidas em ambientes da casa que são abertos para os visitantes. Assim, esse processo 

acaba abarcando, em alguns casos, até mesmo a manifestação da opinião de outros visitantes 

ou mesmo dos familiares da benzedeira. 

Nestas conversas a benzedeira aciona duas características fundamentais de seu ofício, 

a empatia e o sigilo. Em casos mais constrangedores envolvendo vínculos conjugais ou 

problemas de saúde de ordem sexual estes diálogos podem acabar sendo conduzidos em um 

ambiente mais privado, como salas de estar ou tv que não estejam sendo usadas. Contudo o 

ambiente preferencialmente privativo – os quartos – nunca é acionado para estas conversas, 

segundo Dona Ana Maria e Dona Dejanira por serem ambientes que não se deve levar visitas 

segundo seus preceitos morais. Muitas vezes o aconselhamento acaba sendo um elemento 

responsável pela satisfação do solicitante com o benzimento e, assim, pode ser determinante 

para o retorno deste em outros momentos de necessidade. 

Este diálogo se inicia desde o momento em que a benzedeira recebe a visita de seu 

solicitante ou atende-o em sua casa nos casos mais graves e inicia um diálogo informal sem 

pretensões, mas já visando saber as dificuldades que a pessoa vem enfrentando. Este diálogo 

vai sendo fala a fala negociado, os elementos de sofrimento, angústia, dúvida ou tensão são 

sentidos e vão sensivelmente sendo tocados e tangenciados neste diálogo. Esta interação vai 

dando à benzedeira, a partir de sua empatia e atenção ao outro, a compreensão22 das aflições 

que seus solicitante enfrenta. Cada fala acionada neste diálogo agirá como um elemento de 

negociação deste problema, como se buscasse por uma lado conceder uma anamnese à 

                                                
22 Neste caso, por mais que a compreensão seja uma forma de identificação do mal que aflige o sujeito, não 
podemos associar este termo a uma identificação patológica como nos modelos biomédicos (LAPLATINE, 
2010)uma vez que essa compreensão da benzedura se dá caso a caso, em suas particularidades, não havendo uma 
generalização completa que leva a definir todo o procedimento de tratamento e aconselhamento. Casos mais 
simples apenas indicam simpatias e medicamentos naturais a serem utilizados, mas isso não abrange a totalidade 
da técnica da benzedura como as resistências que a reza pode encontrar, as sensações durante sua suplica e as 
orientações dadas no aconselhamento. 
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benzedeira e por outro provir o solicitante de algum significado, compreensão e 

direcionamento de como agir quanto a seu problema. 

Assim, estes diálogos, mesmo não premeditados para isso, tem uma função similar à 

anamnese na qual o diálogo e a empatia se somam para compreenderem a doença. Porém, ele 

vai além, ao buscar compreender também os demais problemas que a pessoa venha sofrendo 

conforme a própria percepção do solicitante. Por sua vez o aconselhamento em si inicia-se já 

neste processo de identificação já que ao negociar com o outro a compreensão dos problemas 

sofridos, de certa forma tocando-os com as palavras, já se inicia um processo de ação sobre 

este mal na forma de compreendê-lo por aquele que o sofre. 

Gradualmente conforme a compreensão dos problemas vai se construindo na 

benzedeira e se transformando no sujeito sofredor, a benzedeira passa mais propriamente a 

realizar um aconselhamento. Este é normalmente empreendido de modo informal como todo o 

diálogo que o precede. A diretividade deste processo se dá na forma de comentários de 

opinião ou na forma de sugestões e propostas de como se lidar com os problemas em questão, 

propostas feitas em um dom submisso à liberdade e à compreensão do sujeito aflito que busca 

apenas incluir elementos nas possibilidades identificadas pelo solicitante para lidar com seus 

problemas. 

Durante o processo dialógico a benzedeira empreende uma parte fundamental da 

anamnese de sua terapêutica e ao mesmo tempo define a necessidade de seus 

aconselhamentos, tanto na educação religiosa quanto no aconselhamento psicossocial. Tal 

procedimento é fundamental para o sucesso da benzedura, pois sua prática sem tais 

aconselhamentos é descontextualizada. Pensar a benzedura sem dedicar-se ao aconselhamento 

seria tratar a benzedura como um saber de técnicas mágicas e não um ofício de caráter 

profundamente religioso no qual a cura se procede por uma solicitação da intervenção divina. 

Além disso, este é um momento onde a benzedeira inicia seu procedimento diagnóstico e 

portanto define com que agências (patogênicas ou sociais) irá interagir para reestabelecer o 

bem estar daquele sujeito que a procura. 

Esta espécie de anamnese não é empreendida de forma premeditada e racional, a não 

ser em casos de doenças mais simples e comuns com que as benzedeiras tem extensa 

familiaridade. O procedimento dialógico que possibilita identificação de males e agências a 

serem combatidas e a definição de instruções a serem transmitidas para os enfermos. Com 
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efeito, seu desenvolvimento se dá pela interação quase tátil empreendida através deste 

diálogo.  

Infelizmente não pude gravar tais diálogos para reproduzi-los aqui e demonstrar 

claramente o que venho expondo. E talvez, mesmo caso possuísse tal material muito deste 

diálogo acontece em interações mais sutis que a fala, desde respostas corporais até processos 

de comunicação empática difíceis de serem descritos. Abaixo seguem poucas frases que pude 

coletar das benzedeiras abordando um pouco deste processo tão simples em sua prática e tão 

complexo em seus desdobramentos. 

“Quando a gente conversa com as pessoa (que vem solicitar o benzimento) a gente 
tem que ensinar as devoção pras pessoas e ver o que ta acontecendo de ruim pra 
não continuarem doente.” (Dona Alzira, Informação Oral, Janeiro de 2013) 

“A gente vê o que ta acontecendo com a pessoa. A gente sabe o que ta ruim e que 
tem que resolve. Nem sempre a gente diz por que a pessoa pode ficar brava né?! A 
gente tem que saber o que dizer” (Dona Ana Maria dos Santos, Informação Oral, 
Janeiro de 2014) 

“Eu sei o que a pessoa tem. Minha proteção (dos santos) me ajuda a saber o que 
tem que benzer.” (Dona Dejanira, Informação Oral, Janeiro de 2014) 

A benzedeira ‘sente’ o problema do seu solicitante e no diálogo transmite as 

informações que naturalmente, pelo andamento da fala, acredita ser adequada. É como uma 

simbiose perfeita entre o logos, o empático e o intuitivo. As tensões e caminhos da linguagem 

na fala conduzem a conversação na dimensão da linguagem, mas não se reduzem a ela. Neste 

processo os assuntos e as sentenças proferidas pelas benzedeiras são definidas por sua empatia 

com as resistências e problemas do paciente e por uma ‘intuição’ e ‘força’ – proveniente dos 

santos com quem tem maior afinidade. A identificação dos males se dá a normalmente 

concomitantemente a este processo – quando ocorre antes do benzimento. Contudo, 

ocasionalmente esta ‘intuição’ se dá de forma intensa e direta ou soma-se à diagnose precoce 

feita pelo próprio solicitante da benção. Nestes casos este diálogo normalmente ocorre após o 

benzimento e é voltado principalmente à instrução do paciente. 

 Religião e Ofício 3.5

Espero ter apresentado aqui, suficientemente, que a religiosidade se apresenta como 

forte presença nas significações e motivações da benzedura. Para seus praticantes não há 

forma de compreender a benzedura ou razões para sua existência que não tenham ligação com 

elementos religiosos.  
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Dessa forma o próprio exercício da benzedura através de suas práticas, discursos e 

interações com o mundo propõe uma compreensão dos eventos vividos pelos sujeitos com 

elementos que são compreendidos como religiosos. Similarmente, sua função social e na vida 

dos indivíduos tem um caráter também de intenso pragmatismo, a cura. Ao lado dos seres 

sagrados a cura aparece como grande campo de significações e motivações. Enquanto a 

religião é vista como base fundamental a cura é sua realização no mundo. A benzedura, 

portanto, mantém-se como uma prática que, em sua realização e suas implicações cotidianas, 

conecta e mescla as áreas que normalmente dividimos como religião e saúde. 

Dos aspectos que apresentei neste capítulo o aconselhamento – educação religiosa – e 

a compreensão da cura são os pontos que, com mais força, a religião incide sobre o campo da 

saúde, revelando mais que uma mera sobreposição, mas uma coexistência destes campos 

como não divididos na vida dos sujeitos. A cura é impossível e incompreensível fora do 

religioso, até mesmo na sua mecânica de realização. O aconselhamento importante na 

formação religiosa destes sujeitos também é responsável pela ordenação do estado de doença.  

Em poucas palavras, os dois campos, saúde e religião, se mostram unidos neste ofício 

de forma intima e completa uma vez que todas as práticas e significações da benzedura trazem 

orientações de fundamento religioso e são voltadas para eficácia da cura. 
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  CAPÍTULO 03 – O AMBIENTE DA BENZEDURA 4

Neste capítulo irei apresentar os ambientes de realização da benzedura. Neste sentido, 

não uso ambiente apenas no sentido físico, mas também nas disposições materiais e sociais 

que o possibilitam. Para isso, no primeiro momento me deito sobre a questão da 

Profissionalização da Benzedura. Existe um processo dessa natureza ocorrendo? Existe a 

possibilidade de se utilizar a benzedura como profissão? Após, me questiono sobre os 

ambientes materiais destas pessoas. Onde a benzedura é mais prática e qual os vínculos das 

benzedeiras com este ambiente. 

 (Não) Profissionalização da Benzedura 4.1

Nas principais etnografias sobre benzimento desde a década de oitenta foi constatado 

um processo de profissionalização deste ofício no meio urbano (BRAGA, 2010; OLIVEIRA; 

1983; SANTOS, 2004, 2007). Este fenômeno foi verificado através de duas variáveis prática 

da benzedura: a retribuição ao benzimento e o elevado número de solicitantes a procura das 

benzedeiras e as formas de lidar com esta demanda. Contudo, porque estes fenômenos foram 

compreendidos como indícios de um processo de profissionalização? Antes de responder esta 

pergunta devo apresentar brevemente o sistema de reciprocidade com os santos que se 

estabelece na benzedura. 

“Deus da força para a gente, da proteção para a gente curar com oração e os chás. 
Igual Jesus, que dava força para os apóstolos curarem com as mãos.” (Dona 
Aguida, Benzedeira, Informação Oral –2013) 

Na estrutura relacional proposta pela benzedeira vemos de um lado a benzedeira 

recebendo proteção e força por e para benzer. Do outro lado a benzedeira empreende o 

benzimento, uma obrigação com o sagrado que deve cumprir e por meio da qual o poder dos 

santos ou de Deus se materializa. Contudo, essa reciprocidade mantém o sagrado com um 

valor adicional não sendo uma relação de reciprocidade de soma zero – em outras palavras o 

lado do sagrado sai desta relação recebendo mais que a benzedeira, não sendo uma relação 

equânime de dádivas. Isso ocorre porque a realização do benzimento é, em última instância, 

voluntario e os bens ganhados (força e proteção) são direcionados a esta ação voluntaria de 

benefício aos objetivos do sagrado. 

Expandindo as relações podemos perceber que a partir da execução de seu ofício a 

benzedeira presta um serviço à comunidade e estes podem retribuir a cura recebida 
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presenteando a benzedeira. Este sistema é muito comum em todas etnografias sobre o tema, 

muitas benzedeiras, inclusive, conseguem sua subsistência a partir dessa retribuição. Nestes 

casos a relação com o sagrado fica equilibrada pois o débito que faz o sagrado receber 

duplamente na relação é respondido com a possibilidade de subsistência a partir deste ofício. 

Através desse sistema de retribuição emerge a possibilidade da benzedeira dedicar-se 

exclusivamente a seu ofício como meio de vida; em outras palavras, esse sistema é necessário 

para qualquer possibilidade de subsistência de uma benzedeira com apenas a prática de seu 

ofício. Mas, este tipo de retribuição é raríssimo em Rebouças e remete a bens de pouco valor, 

como panos de prato, meias ou erva mate. 

“Desde que mudei para Rebouças eu ganhei meio pacote de chimarrão, uma meia e 
três panos de prato por realizar benzimento (Dona Ana, Informação Oral, 2012)” 

“Olha essas são as coisas que eu ganhei de gratidão das pessoas pelo meu 
benzimento” (Apontando para três pilhas de pouco menos de um metro de panos de 
prato). [Dona Aguida, Informação Oral, 2012] 

Ocasionalmente na literatura encontramos casos de benzedeiras que através da 

retribuição ao benzimento adquirem bens que chegam a ser incompatíveis com seu estilo de 

vida e as proporções de sua moradia. Nesse sentido, vale citar, o caso icônico apresentado na 

etnografia de Geslline Braga (BRAGA, 2010), no qual um benzedor chegou a ganhar como 

presentes ao longo da vida um grande número de geladeiras em retribuição aos seus 

benzimentos. Um número muito mais elevado que é capaz de dar uso em sua residência e que, 

por serem presentes, mesmo não podendo ser utilizadas também não podem ser passadas à 

frente. 

Por sua vez, o segundo elemento fundamental para identificação de um processo de 

profissionalização da benzedura, o número elevado de pessoas a procura pela benzedeira, 

completa a possibilidade de subsistência indicada pela retribuição ao benzimento, elevando 

naturalmente o número de retribuições.  

É através deste grande número de solicitantes, proporcionado pelo exercício do ofício 

nos meios urbanos, que se compreende mais claramente o processo de profissionalização da 

benzedura. A grande procura pela benzedeira, que ocasiona imensas filas nas casas destas 

mulheres, atua como motivação para uma série de medidas de controle que refletem muito o 

tratamento profissional para com clientes.  
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Dentre estas medidas encontram-se limitação de público (ou seja, limite de 

atendimentos diários), horário de funcionamento, dias de descanso, distribuição de fichas e 

agendamentos. Processo que por um lado garante a subsistência da benzedeira sem outro 

vínculo empregatício e por outro é ordenado de forma similar ao meio profissional urbano. 

‘Benzer demais não presta’ 

“Meu pai sempre dizia pra mim ‘Benzer demais não presta’. Por isso que eu não 
benzo muito, não presta né?! Quando tem aqueles dia que a gente recebe muito 
neném a gente acaba o dia que chega a estar ruim de tanto benzer.” (Dona Ana, 
Informação Oral, Janeiro de 2013 

No fim de ano de 2012 a casa de Dona Ana Maria estava com um hóspede a mais. Um 

hóspede que já havia se tornado um morador, sua sobrinha de 16 anos na época – Celinha. 

Devido a várias intempéries na sua vida sua sobrinha estava decidida que gostaria de ser 

benta. Em diversos momentos, mais ou menos a cada dois dias, ela solicitava para sua tia 

Dona Ana que lhe benzesse. Sua tia então desconversava concordando com o benzimento, 

mas adiando-o para outro momento. Algumas vezes sua justificativa era o cansaço e o número 

de pessoas que já havia benzido no dia, outras vezes era um ‘deixe para mais tarde’ que 

subentendia a avalição do cansaço do dia. 

Naquele dia sua sobrinha havia visitado outra benzedeira, amiga de Dona Ana. Esta 

benzedeira havia sentido certa necessidade em benzer a jovem que aceitou prontamente. Ao 

chegar em casa contou sobre o benzimento para sua tia que ficara feliz e visivelmente aliviada 

da obrigação do benzimento naquele dia – dia o qual havia benzido já três crianças e 

aguardava por mais uma. A breve conversa da tia e sua sobrinha concluiu-se com uma frase 

de Dona Ana que condensava a situação “Que bom que ela benzeu você. Você queria mesmo 

ser benzida não era”. 

*** 

No caso particular da cidade de Rebouças este processo de profissionalização parece 

não ter ocorrido nos últimos anos. Sua benzedura urbana mantém uma proporção elevada de 

benzedores por bairro e a própria área urbana do município é pouco densa de população. Isto 

por si só já reduz as chances do surgimento de uma clientela elevada diariamente. 

Por sua vez, no meio rural essa densidade de benzedeiras perante a população é ainda 

mais elevada. Vale lembrar que a cidade de Rebouças possui mais de uma benzedeira para 
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cada cem habitantes, apenas entre as benzedeiras filiadas ao MASA. Contudo não 

compreendo estes dados demográficos somados à forma como se dá o circuito de dádivas da 

benzedura no município como determinantes para concluir um processo de não-

profissionalização, mas reconheço seu forte impacto sobre a questão, indicando ao menos 

uma dificuldade mais flagrante para emergência deste processo. 

Busquei, então, compreender como as próprias benzedeiras de Rebouças 

compreendem a intensidade de execução de seu ofício. Nesta busca constatei que as 

benzedeiras que mais atendem solicitantes na cidade, não ultrapassam a média de cinco 

pessoas ao dia. Independentemente de quantidade, tanto estas benzedeiras quanto aquelas que 

atendem uma média menor que uma pessoa por dia, consideram que existe uma procura e 

clientela muito elevada.  

Muitas vezes, ao terem atendido duas ou três pessoas algumas benzedeiras recusam-se 

a benzer novamente naquele dia caso não seja nenhum problema grave e o solicitante não 

tenha vindo de algum local muito distante para receber o benzimento. Normalmente, nestes 

casos, as benzedeiras afirmam exaustão e passam algumas horas conversando com o visitante 

apesar de não realizar o benzimento. Desse modo a benzedura se coloca como uma prática 

entre a Missão – e assim a consciência da importância da execução de seu ofício – e  das 

limitações de realiza-lo sempre que solicitado para preservar a própria saúde da benzedeira. 

 O Espaço de Execução da Benzedura 4.2

Quando em nosso cotidiano falamos ou ouvimos sobre uma benzedeira normalmente a 

imagem que é acionada é de uma mulher com idade avançada utilizando ramos verdes em 

uma casa humilde para curar algum enfermo. Muito desta imagem se materializou nas 

pesquisas sobre benzedeiras, sendo um problema comum das etnografias do tema a 

apresentação das casas e ambientes de benzimentos das benzedeiras. Contudo, na cidade de 

Rebouças essa imagem é só uma pequena parcela da imagem típica da benzedeira. 

Nesta cidade o ofício do benzimento é um ofício que se caracteriza em diálogo pleno 

com o campo da saúde e da religião, desenvolvendo tratamentos de saúde, mas também sendo 

incumbido da realização de rituais cerimonias coletivos religiosos e da educação e 

preservação da religiosidade na vida comunitária. Estes cerimoniais em Rebouças, 

contrariamente a nossa imagem icônica de benzedeira, costumam ser realizados em ambientes 
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abertos, rurais e, em alguns casos, até ambientes que poderíamos chamar de ‘naturais’ ou 

‘selvagens’, como mata fechada e fontes d’água nem sempre de fácil acesso. 

Os rituais em torno da devoção do São João Maria, são bons exemplos nesse sentido. 

Eles costumam ocorrer em olhos d’água identificados pelos devotos como fontes criadas pelo 

próprio Monge. Em alguns casos estes olhos se encontram próximos às vilas ou à cidade de 

Rebouças, em outros casos encontram-se em meio à mata nativa e os critérios para sua 

identificação como criados pelo santo monge são: água pura; fonte perene de água e; eficácia 

ritual – ou seja, os rituais que utilizam da água ou o barro do local devem ser eficazes. 

Os olhos encontrados em ambiente urbano ou próximo à criação de gado são vistos 

como olhos d’água a caminho da destruição. Aqueles próximos às plantações extensivas são 

olhados com suspeita pelo risco de contaminação de sua água – contaminação esta que reflete 

para os devotos um risco a saúde, mas também uma profanação e destruição gradual da 

sacralidade do lugar por afastarem tanto a possibilidade de cura quanto romperem com a 

relação do ambiente com o santo monge e sua trajetória de vida. Por sua vez, os rituais em 

torno de igrejas populares são outro exemplo de atividades que envolvem as benzedeiras fora 

do ambiente doméstico. 

Estes dois exemplos demonstram um tipos de ambiente preferencial para atividade da 

benzedeira. Estes ambientes naturais são considerados sagrados e, por isso, privilegiados para 

tais atividades. Ao lado deles o ambiente doméstico também se destaca como preferencial, 

como bem ilustrado pelas etnografias clássicas sobre o tema. De todo modo, nos resta a 

pergunta, porque a preferência por estes dois tipos de ambientes que nos sugerem ser tão 

opostos? Porque a preferência pelo selvagem e pelo doméstico? 

Ambos ambientes preferenciais da benzedura, tanto os rurais quanto os domésticos, 

refletem as devoções, os rituais e as histórias de santo que constroem a concepção religiosa de 

mundo das benzedeiras. Em outras palavras, ambos ambientes refletem uma forma de sagrado 

ligado às devoções destas mulheres. 

O Ambiente Selvagem 

O ambiente selvagem reúne em si uma série de símbolos que atuam como ícones 

materiais do sagrado dentro dos referenciais das benzedeiras de Rebouças. Tais referentes, 

contudo, para nós leigos da ciência da benzedura só podem ser compreendidos como sagrados 
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se conseguirmos colocá-los em relação com outros  elementos que constituem seu campo 

semântico. 

A mata é, por excelência, o local onde nasceram os olhos d’água de São João Maria. 

Ou seja, local por onde o monge santo peregrinou e onde deixou suas principais marcas 

materiais, suas heranças físicas para o homens – os olhos d’água. Tais olhos teriam sido 

criados pelo santo monge com seu poder e para benefício de toda população que ali viesse a 

habitar. Por contágio, metonímia, estes locais são impregnados de sagrado, mais 

especificamente do sagrado de São João Maria. Contudo, esta atribuição de sacralidade não 

pode acontecer sem objetos que cambiem o monge – fonte do poder sagrado – e o olho 

d’água. Ou seja, para compreendermos esta atribuição precisamos encontrar os significantes 

que intermediam esta relação e constituem parte do campo semântico destes símbolos. 

Tais objetos que ligam os significados dos olhos d’água de São João Maria com os do 

Santo Monge e sua sacralidade seguem dois eixos os elementos materiais formadores do Olho 

D’água e os elementos descritivos dos olhos d’água nas histórias do santo. Neste sentido 

temos de um lado a perenidade dos olhos d’água e a função terapêutica e ritual de seus 

produtos: água e barro. Contudo, tais elementos só tem papel ritual por serem associados 

como ícone material da sacralidade e poder de São João Maria conforme as descrições em 

suas histórias nas quais seus olhos d’água nunca secam, sua água é curativa e combate 

intensamente pragas em geral e ainda atua como transmissora de bênçãos (adicionada a poços 

estes não secam, espalhada pela casa protege o local, lançada sobre animais e plantas auxilia o 

crescimento e inibe parasitas e pragas, entre outras funções similares). 

Além dos olhos d’água o ambiente selvagem comporta as diversas espécies vegetais 

utilizadas para a realização da benzedura. Ou seja, comporta os elementos fundamentais para 

realização de atividades que socialmente produzem como efeitos o fortalecimento da devoção 

religiosa, a manutenção das relações com o sagrado e a manutenção da saúde das pessoas 

ligadas a estas práticas. 

Contudo o ponto que considero mais interessante nesta análise está nas implicações da 

destruição destes ambientes. Isto pois nas próprias histórias de São João Maria estão chaves 

que propõe uma compreensão da sacralidade destes locais e da sua destruição. 

“São João Maria ainda falou para aqueles que ouviam suas histórias que deveriam 
contar para seus filhos e assim por diante, para que as novas gerações saibam o que 
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está por vir. Eles deveriam contar essas histórias para o povo e pedir que cuidem dos 
olhos d’água porque enquanto eles forem cuidados muito castigo será evitado.” 

“Terra sem olho d’água de São João Maria é terra amaldiçoada! E as que tem são 
abençoada né?!” (Dona Alzira, Informação Oral, 2012) 

O sagrado do meio selvagem se evidencia nestas histórias em um processo de 

metáfora/metonímia do monge e da cura ao ambiente selvagem (monge : olho d’água : 

ambiente selvagem; cura : planta : ambiente selvagem). Contudo a destruição destas plantas 

ou destes olhos d’água, como indicam as profecias e histórias do santo popular rompem esta 

ligação23. 

A gradual destruição ou modificação deste ambiente originalmente selvagem atua 

como uma destruição – profanação – do sagrado. A proximidade de objetos contaminantes 

como os agrotóxicos, a redução da vasão d’água pela criação e pisoteio do gado, o acúmulo 

de sujeira nas fontes e a escassez de cada espécie medicinal refletem uma ruptura com o 

sagrado através da destruição de seus ícones físicos. Em outras palavras, a transformação dos 

ambientes selvagens – em especial os olhos d’água – implica um distanciamento da imagem 

sacra destes lugares construída nas histórias do santo. Este distanciamento físico, por sua vez 

atua sobre os devotos como um índice material do distanciamento do homem ao sagrado, o 

que é abordado na teologia do monge como eventos que promoverão o fim dos dias e o 

julgamento final da humanidade - uma reaproximação abrupta e completa da sacralidade com 

o homem em um momento de comunhão e simultaneamente destruição do homem. 

O Ambiente Doméstico 

O ambiente doméstico, por sua vez, mantém um caráter de íntimo, privativo e também 

sagrado. Diversos rituais são empreendidos na casa de uma benzedeira para que esta esteja 

protegida pelo sagrado. Esta proteção é um sinal de ligação com o divino, de proximidade e 

contato tornando o ambiente em si um pouco mais próximo do sagrado do que o ambiente de 

trabalho ou os ambientes públicos.  

Ritual de proteção da casa 

Algumas benzedeiras de Rebouças para garantir a proteção de suas casas realizam 

um ritual onde no período de quaresma montam com galhos uma cruz em frente sua casa. 

                                                
23 Histórias de São João Maria: Apêndice II, Pagina 155; Profecias de São João Maria: 
Apêndice III, Pagina 167. 
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Isso remete não só aos símbolos cristãos mas também a uma prática comumente narrada da 

história de São João Maria que abaixo descrevo na versão contada por Dona Ana: 

“No tempo que São João Maria andava pela terra ele montava cruzes com galhos em 

vários lugares. Quando ele via um lugar que precisava ser abençoado ele pegava dois 

galinhos e montava uma cruz com cipó. Com o tempo, essas cruzes viravam arvores né?! 

Elas tavam na terra e eram galinhos então pegava né?!” (Dona Ana, informação oral, 2012) 

Essa prática também é desenvolvida pelos capelães no ritual de recomendação das 

almas, onde peregrinam pela cidade em oração e param de casa em casa. Caso uma casa 

não tenha uma cruz na frente eles montam a cruz de galhos na frente da casa. 

Juntamente com este ritual as benzedeiras também colocam uma cruz comum, 

normalmente comprada na igreja, em suas portas de entrada e enfitam a casa com imagens 

sacras e orações. 

Além disso, este caráter sagrado pode ser cultivado e mantido através da privacidade 

que este ambiente dispõe para realização das devoções e no próprio uso dos ambientes. Neste 

sentido, o uso dos ambientes pressupõe a preservação de certos ambientes para determinadas 

atividades – como o quarto de casal para as relações afetivas, por exemplo – e a construção da 

sacralidade de partes da casa através dos rituais e da instalação de objetos sacros – como 

imagens de santo e instrumentos para oração. Esta privacidade além de contribuir com a 

manutenção do sagrado controlando as pessoas e o destino do uso do local ainda garante a 

liberdade da benzedeira em executar suas ações devocionais sem atrair atenção ou público de 

estranhos ou de pessoas da comunidade que se oponham à execução do ofício.  

Acredito que a principal diferença entre a sacralidade doméstica e selvagem está em 

sua construção. Nos ambientes selvagens existe uma intensa sacralidade provinda por 

contágio principalmente dos olhos d’água, mas também das plantas medicinais e outros locais 

sagrados – ou seja, uma sacralidade provinda em última instância do Santo Monge, uma 

espécie de sacralidade natural, construída pelos elementos do próprio sagrado. Enquanto, de 

forma equivalente, no ambiente doméstico (ou mesmo nas igrejas populares e outros locais 

devocionais construídos pelos habitantes da comunidade em um local sem uma especial fonte 

de sacralidade) o contato com o domínio do sagrado é construído e deve ser mantido 

constantemente para sua preservação. Resumindo a idéia, no meio selvagem há um sagrado 
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natural, original, desenvolvido por entidades santas enquanto no ambiente doméstico sua 

sacralidade é cultivada, construída e mantida para que possa existir. 

“A arruda e o Alecrim são as plantas mais poderosas” (Dona Ana Maria, Informação 
Oral, Janeiro de 2014) 

*** 

Simpatia de Defumação de casa contra Mau-Olhado 

1. Este benzimento só é realizado em uma sexta-feira; 

2. Coloca-se no canto do terreno da casa um pano; 

3. Sobre o pano coloca-se Folhas de Alecrim, Erva-Mate, Arruda e três agulhas. Todos estes ingredientes 

devem ser colocados em Cruz; 

4. Ateia-se fogo sobre a cruz deixando-a queimar e defumar todo ambiente; 

5. Enquanto queima deve-se rezar atravessando toda a casa a oração “Creio em Deus Pai”  

Em três dias a pessoa que lançou o olhado volta à casa da pessoa reclamando de 

intensa dor de cabeça e dor nos olhos. 

Nesta simpatia contra mau olhado torna-se fácil identificar muito do que foi dito 

através de uma simples aplicação dos princípios da magia de Frazer (FRAZER, 1993). As 

plantas utilizadas na simpatia possuem uma característica sagrada (poder) e purificadora 

(como demonstra o objetivo e a forma de realização da simpatia) dentro da compreensão das 

benzedeiras. Sua sacralidade purificadora é através de um processo de contágio transmitida ao 

ambiente doméstico, buscando uma manipulação deste ambiente em suas relações com o 

sagrado – no caso transformando um sagrado compreendido como negativo. 

O mesmo problema pode ser identificado em casas onde tenham ocorrido recente 

falecimento. Nestes casos é comum solicitar aos romeiros e capelães que desenvolvem o ritual 

de Recomendação das Almas24 benzam a casa buscando retirar uma espécie de sagrado 

negativo que possa haver nela, recomendando – conduzindo – a alma do falecido. 

                                                
24Ritual de Recomendação das Almas: O ritual de recomendação das almas é realizado por 
um pequeno grupo (em média quatro pessoas) de capelães e rezadores. O capelão é a figura 
central deste rito. Ele é realizado durante a quaresma e nele o capelão segue puxando o grupo 
com orações e canções sacras. A escolha das canções de cada momento são feitos através de 
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Quando ocorre um falecimento ou existe algum parente muito doente na residência 

onde o grupo que esteja realizando a Recomendação das Almas a família pode chamar o 

grupo para dentro do recinto. Ali são feitas uma série de rezas para a melhora do doente ou 

o encaminhamento da alma do falecido, para que deixe o ambiente e os vivos seguindo seu 

destino pós-morte. Este tipo de momento ritual remete a um sagrado ao qual é atribuído um 

valor negativo pela família, um símbolo de perigo ou problema. A situação exige, então, que 

através da realização de um ritual este sagrado negativo seja transformado, ou, mais 

especificamente, na perspectiva destes sujeitos retirado e encaminhado para o seu adequado 

destino escatológico. 

Neste sentido, começamos a perceber que o espaço doméstico, como um dos espaços 

mais importantes para o empreendimento cotidiano da benzedura, mantém características 

particulares que o tornam um ambiente aquedado ao benzimento (como vimos anteriormente), 

mas também características que impõe dificuldades para as benzedeiras manterem a execução 

de seu ofício. 

O impedimento sobrenatural, ou seja de presenças sagradas entendidas como nocivas e 

negativas constitui uma das categorias de dificuldades impostas neste ambiente. Vimos como 

exemplo destes ritos a possibilidade de obtenção de Olhado sobre o ambiente e as 

dificuldades que podem surgir pelo falecimento de alguém que habitasse a residência. Além 

destes inúmeros eventos, podem afetar o cultivo do sagrado doméstico no cotidiano, mesmo 

eventos muito sutis como as visitas recebidas, os relacionamentos amorosos que ocorrem na 

residência (principalmente se em ambientes com altares), ou mesmo a alteração de humor dos 

moradores gerando conflitos familiares ou algum atrito com os sujeitos sagrados por não 

obtenção de alguma graça ou impaciência com o ofício da benzedura. 

“Esses dias eu até briguei com Nossa Senhora aqui em casa! Eu tava a mais de um 
mês guardando meu dinheirinho para ir num baile com o velho (seu marido). Aí na 
hora de sair ele não quis ir, mas eu ia ir do mesmo jeito né?! Aí fui pegar o 
dinheirinho que tava guardando e ele não tava lá. Fiquei procurando, procurando, 
procurando e não achava. Comecei a pedir pra Nossa Senhora e não achava do 
mesmo jeito. Passei mais de meia hora nisso. Aí fiquei brava e xinguei Nossa 
Senhora que não me ajudava! Mas não pode xingar os santos né?! Depois eu senti 

                                                                                                                                                   
uma sensibilidade do capelão para a situação e o ambiente em que o grupo se encontra a cada 
momento, sendo necessário um vasto domínio das músicas e rezas que podem ser utilizadas 
no ritual. A cada noite o grupo segue pela cidade ou comunidade rural em oração, parando em 
cada casa onde realizam uma oração especial para aqueles que nela habitam. É comum que 
quando o grupo pare em frente uma casa serem chamados para uma pequena refeição ou ao 
menos para realizar uma reza coletiva dentro da residência. 
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que fiz errado e fui fazer minhas oração e pedir desculpa pra nossa senhora porque 
nada mais tava bom aqui em casa, depois que eu xinguei. Pedi desculpa e logo 
depois eu achei o dinheiro e fui pro baile. Não pode xingar os santos né?! ” (Dona 
Dejanira, Informação Oral, 2012) 

O tema da dinâmica doméstica e familiar, ou seja da interação dos familiares com o 

ambiente coletivo da residência, também tem tido sido exaustivamente abordado pela 

literatura sobre benzedura (OLIVEIRA, 1984, BRAGA, 2010). Basicamente, a casa da 

benzedeira é quase sempre ocupada também por familiares e isto impõe uma dinâmica na 

busca pela privacidade que algumas benzedeiras desejam para proceder com suas simpatias e 

súplicas. Neste sentido, muito se fala das questões emocionais e conjugais no ambiente 

doméstico como empecilho à prática da benzedura – principalmente os conflitos familiares, a 

prática sexual e a revolta dos membros da casa contra os santos. 

Contudo, é na privacidade que recai a ênfase das benzedeiras no que tange às 

dificuldades de manter o sagrado do espaço doméstico ou em suas palavras manter a casa 

adequada à prática da benzedura. A atuação em ambientes comuns da casa normalmente 

impõe dificuldades de concentração e de preservação dos altares sendo que em meu trabalho 

de campo era muito recorrente ouvir o desejo de várias benzedeiras em ter um espaço 

separado na casa para realizar seu benzimento. 

“Eu pedi pro prefeito e pum monte de vereador. Levei minha listinha de quanta 
gente atendo por semana e pedi pra eles construírem um puxadinho ali atrás de 
casa que aqui na sala todo mundo fica passando enquanto to benzendo as pessoas. 
É difícil se concentrar né?!” (Dona Dejanira, Informação Oral, Janeiro de 2012).  

O ambiente coletivo em famílias grandes pode ser tumultuado principalmente por 

crianças, uma vez que os adultos costumam respeitar o espaço da benzedeira em exercício. 

Apesar disso, mesmo os adultos acabam por produzir discussões e ações exaltadas em outros 

cômodos ou mesmo do lado de fora da residência acreditando não estarem interferindo na 

benzeção. 

“Sempre recebo alguém, pelo menos uns dois três eu recebo aqui em casa todo dia 
(para benzer). Aí tem que manter a casa limpinha pra receber as pessoas né?! E 
graças a Deus ainda tô forte, mas não tenho mais idade pra isso, tenho meu trabalho 
e canso muito.” (Dona Aguida, Informação Oral, 2013) 

Outra reclamação recorrente é a manutenção da organização e limpeza da casa para 

visitas inesperadas cotidianamente. Nestes casos ainda existe uma necessidade de 

reorganização da casa e seus móveis para manter o altar onde se desenvolverá os benzimentos 

– no caso das benzedeiras que o utilizam para seu ofício – longe das demais atividades 

cotidianas para manter sua separação e assim sua sacralidade. Além disso, esse local tem de 
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ser de convívio comum, evitando-se ao máximo serem locais íntimos como um quarto como 

já apresentei anteriormente. Neste sentido, encontramos uma tensão na organização espacial 

doméstica, de um lado com a busca por privacidade e de outro a proibição dos ambientes mais 

privativos e íntimos da casa. Nesta tensão é que a benzedeira deve desenvolver sua 

organização doméstica para o benzimento a cada cliente que receba. 

Vale dizer, ainda, que nem todas as benzedeiras exigem ambientes ausentes de 

perturbações por pessoas ou animais para realizar seu benzimento. Estas benzedeiras muitas 

vezes benzem voluntariamente em espaços públicos, espaços com grande trânsito de pessoas 

– muitas vezes conversando – ou mesmo animais interrompendo o benzimento, mesmo com 

outros ambientes adequados disponíveis. Contudo esta disposição a ambientes conturbados é 

uma exceção dentre os casos que pude acompanhar. 

Outros Ambientes de Execução da Benzedura 

Em casos de necessidade de seus solicitantes as benzedeiras sempre executaram seus 

ofícios também em outros ambientes que não estes ambientes preferenciais, mas para isso é 

necessário a impossibilidade da benzedeira, de seus solicitante ou o objeto de benzimento em 

questão ir até um local preferencial. 

Quando a criação de gado de algum agricultor sofre de doenças apesar das vacinas é 

comum ser atribuído um caso de Olhado. Nesta situação os agricultores chamam benzedeiras 

para resolver o problema dos animais. Nessas ocasiões é necessário que a benzedeira vá até 

a propriedade do agricultor e os animais doentes para realizar o tratamento. Para o 

tratamento do Olhado deve ser feita uma defumação sobre a criação com arruda e alecrim. 

Após defumar os animais também é necessário que seja defumado o seu alimento e os objetos 

utilizados para trata-los. 

*** 

Em casos de necessidade, como pessoas enfermas é comum as benzedeiras seguirem 

até a casa do enfermo realizar o tratamento. Na minha incursão para Rebouças em 2013 um 

senhor que morava próximo à casa de Dona Ana e Dona Dejanira estava sofrendo por 

ataque de pulgas apenas em seus pés. Contudo a casa não possuía pulgas e sua esposa 

também não era atingida. Com o agravamento da situação ao ponto do senhor não conseguir 

mais colocar os pés nos chão as benzedeiras da vizinhança foram chamadas para tentar 
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ajudar. Neste caso tanto Dona Ana quanto Dona Dejanira foram a casa de seu vizinho para 

benzê-lo e benzer à sua residência. 

Vale ressaltar que após a consolidação do Movimento das benzedeiras os ambientes de 

execução da benzedura se estenderam para muito além dos ambientes privados de seus 

solicitantes. Nesse sentido, após as leis municipais que regulamentam a prática da benzedura, 

já tratadas anteriormente, terem entrado em vigor as benzedeiras passaram a poder atuar em 

ambientes ambulatoriais, hospitalares e ambientes públicos em geral. Ainda a, sempre 

concretizando-se como exceções de grande raridade. 

“Eu tenho que ir lá no hospital hoje ainda. Porque o Seu Zé tá bem doente. Ta 
internado lá e vou lá benzer ele. Agora a gente pode ir benzer até nos hospital e 
ninguém pode falar mal, tem que deixar. E se não deixarem eu brigo lá até me 
deixarem passar!” (Dona Dejanira, Informação Oral, 2014) 
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 CAPÍTULO 04 – AGENTES RITUAIS DA BENZEDURA: SANTOS, 5

DOENÇAS E MADRINHAS 

Não é possível que este empreendimento que busca minimamente seguir rumo ao 

modo de compreender e agir no mundo destas benzedeiras tenha qualquer nível de sucesso 

sem que se dedique também a problematizar a compreensão que estas mulheres tem dos 

sujeitos com que interagem cotidianamente. Por essa razão busquei até o momento apresentar 

a interação destas mulheres com sujeitos que fazem parte de suas vivências cotidianas, sejam 

eles outros detentores de ofícios tradicionais, seja seus solicitantes, ou mesmo seu espaço de 

empreendimento da benzedura. 

Neste item busco problematizar como as benzedeiras de Rebouças compreendem os 

sujeitos com quem interagem dentro das relações rituais e religiosas próprias da benzedura. 

Assim, são incluídos os Santos e Madrinhas, sujeitos de poder sobrenatural sem o qual as 

benzedeiras não poderiam empreender suas intervenções rituais, e as Doenças, sujeitos alvo 

da ação ritual da benzedura. Em outras palavras, aqui busco ter como foco as relações 

mantidas pelas benzedeiras que são compreendidas como relações diferentes das relações 

sociais cotidianas e compreendidas como relações com o sagrado. 

Tal procedimento deve se desenvolver delimitando os sujeitos de interação e buscando 

delimitar sua natureza através da relação entre eles e as benzedeiras. Para tanto, foco-me nas 

compreensões nativas desdobrando-as através de processos da análise semiológica do ritual e 

do discurso das benzedeiras sobre os Santos, as madrinhas e as doenças.  

Ou seja, meu trajeto em busca de delimitar os Santos, as Madrinhas e as Doenças parte 

da interação social que estas mulheres tem com estes sujeitos e os discursos sobre eles. Não 

busco defini-los por suas descrições formais, mas sim dos questionamentos: “Que sujeitos são 

pressupostos nestas interações? O que essas ações rituais indicam da natureza da agência com 

quem estão lidando? Que tipo de vínculo é pressuposto nos discursos que falam sobre estes 

seres? Deste modo, não busco meramente reproduzir uma essência do santo que é descrita nas 

falas das benzedeiras, mas buscar compreender a forma que estas mulheres entendem tais 

entidades partindo das narrativas, das ações rituais e da eficácia de suas interações com tais 

sujeitos. 
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Neste sentido considero fundamental para fugir de um etnocentrismo muito presente 

ainda nos estudos de religião a buscar compreender a ontologia destes seres. Muito foi dito 

sobre a ontologia de seres sagrados de culturas como a afro-brasileira, africana ou indígena, 

dentre tantas outras. Contudo, os católicos tem seus estudos subentendendo a ontologia de 

seus seres sagrados, como se estes não pertencessem a nosso campo de estudo ou não 

merecessem ser explicados, como se fossem universalmente conhecidos. Um ato que 

pressupõe um olhar colonialista ainda existente na antropologia, mesmo feita em países que 

passaram pelo processo colonial em sua história. 

Vale ainda dizer, que apesar de abordar aqui três grupos de sujeitos que interagem 

com as benzedeiras ritualmente – os santos, as doenças e as madrinhas – ainda existem outros 

e talvez o mais expoente dos que não estão sendo abordados aqui são as visagens. As 

visagens25 fazem parte da vida cotidiana das benzedeiras em Rebouças e muitos outros 

moradores. Mesmo assim, deixarei para abordar estes seres em uma futura ocasião. De todo 

modo, nos apêndices incluo as histórias de visagem, por considerar que elas dizem muito 

sobre o mundo em que vivem as benzedeiras e onde suas práticas são possíveis e eficazes. 

 Os Santos 5.1

Os santos são os sujeitos sagrados mais intensa e assiduamente presentes no cotidiano 

das benzedeiras, tanto em seus discursos quanto em suas práticas. Estes sujeitos emergem em 

narrativas de histórias de santo – enredos tradicionalmente narrados que descrevem eventos 

da vida dos santos em tom de lição moral ou prova para crença religiosa – nos rituais de 

súplica e cura, nas preces domésticas, nas celebrações, nas músicas ouvidas no rádio, nas 

conversas oficiais ou triviais, enfim, em diversos momentos da vida cotidiana. 

Os santos são tão presentes na vida destes sujeitos que são compreendidos como dados 

imediatos, fenômenos concretos, como é para nós a existência do Sol no céu ao longo do dia. 

Desse modo, sua compreensão é desenvolvida de forma natural pelas benzedeiras e seus 

clientes na sua vida cotidiana como a compreensão de qualquer objeto ou sujeito com qual 

interajamos cotidianamente. Tal tipo de conhecimento não acontece de forma lexical como 

um dicionário e sim de forma tangencial, a compreensão de algo se dá por uma seres de 

                                                
25 Em um dado momento perguntei a uma benzedeira ‘o que é visagem?’ e ela respondeu ‘ah! É aquilo que a 
gente sabe que não existe, mas acontece’. Esse tipo de eventos incluem encontros com lobisomens, boitatás ou 
pessoas mortas, entre outros seres considerados sobrenaturais. Além disso, apesar de atraente para muitas 
pessoas a visagem é sempre compreendida como algo perigoso e negativo, como um sobrenatural maligno, e por 
isso causador de medo e comoção. 
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interações simbólicas cotidianas, pelas relações que fazemos entre os objetos de nossa 

interação, pelas associações construídas ao longo do nosso cotidiano. Dessa forma essa 

compreensão é desenvolvida e incorporada nas benzedeiras e seus clientes ao longo da vida 

de forma intuitiva e natural como um falante assimila os conceitos de sua língua nativa. 

Assim, essa presença dos Santos se faz de forma tão marcante no cotidiano das 

benzedeiras que dispensam a sua compreensão intelectual objetiva. Em outras palavras, apesar 

das benzedeiras conhecerem de forma prática os santos, elas nunca buscaram definir estes 

sujeitos sagrado de forma abstrata e objetiva dada a natureza óbvia que tais seres tem para 

elas. Perguntar para uma benzedeira o que é um santo é uma forma muito eficaz de deixá-las 

confusas com o que responder e, ao mesmo tempo, extremamente surpresas e desconfiadas 

com a presença de alguém que desconhece a natureza destes seres com quem interagem 

cotidianamente.  

Neste sentido, os discursos que se referem a estes sujeitos e às relações mantidas com 

eles não contêm descrições ou explicações de uma substância deste tipo de ser de forma clara 

e delimitada para pessoas que não estejam familiarizados com sua lógica e pragmática. Com 

efeito, para problematizar estas relações e estes sujeitos devo tentar retirar o implícito dos 

discursos onde são referidos e das práticas que mantém vivas as relações entre eles e as 

benzedeiras e nos explicar o óbvio, percebendo o implícito e o naturalizado por estes sujeitos. 

Acredito que deste modo poderemos ter uma mínima compreensão das relações com os santos 

e um alcance compreensivo que não se reduza à reprodução do nativo, mas respeite sua forma 

de compreender sua prática. 

As relações com os santos mais imediatamente acessíveis ao observador são relações 

de dádiva e reciprocidade entre o devoto e o santo, muitas delas das quais já citei em pontos 

de capítulos anteriores. Portanto, neste momento focarei a apresentação delas através do eixo 

deste capítulo, o sujeito ontológico dos santos, através de elementos que se apresentam nas 

promessas, súplicas e devoções em suas múltiplas formas e contribuem para a compreensão 

dessa categoria. Parto do pressuposto de que a partir destas relações podemos entender vários 

dos caracteres fundamentais desta entidade, mais especificamente da forma que este ser é 

compreendido pelo devoto e como ocorre a interação entre estes sujeitos. 
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Oferta e Prontidão 

“Quando passo ali no Cristo, sempre fico arrumando as plantinhas que a piazada 
quebra ou derruba no chão. Porque ali sempre a gente deixa umas florzinha pros 
santos né?! Tem muita gente que deixa lá pra fazer sua devoção.” (Dona Ana Maria 
dos Santos – Informação Oral – 2014) 

Uma das formas mais comuns de devoção que é realizada pelas benzedeiras e também 

por católicos em geral, mesmo sem vínculos com ofícios tradicionais, é o que podemos 

chamar de Oferta. A oferta é o momento em que o devoto perante uma imagem do santo, em 

ambiente público ou privado, entrega presentes que simbolizam sua devoção e gratidão ao 

Santo. Pode ser feita em cumprimento a uma promessa ou como símbolo de gratidão, sendo 

em cada um dos casos uma ação detentora de características particulares. 

“Quando tem essas festa de santo as pessoa paga muita promessa né?! Tem gente 
que faz promessa pra no outro ano levar flores, os fogos pro foguetório ou comida 
pra comilança.” (Dona Ana Maria dos Santos, Informação Oral, 2012) 

Quando está em função de uma promessa, a Oferta é feita como um pagamento à graça 

desejada – seja um pagamento adiantado ou posterior ao recebimento da graça solicitada ao 

Santo, conforme o fiel especifica no próprio acordo da promessa no momento em que é 

realizada. Este acordo se dá em prece, de forma verbal, podendo ser feito em silêncio – em 

uma ação de comportamentos verbais privados – ou em voz alta e normalmente é realizado 

em frente ao altar ou à imagem do santo. Neste caso a oferta funciona como elemento do 

circuito de dádivas onde o fiel solicita pela intervenção do sujeito sagrado concedendo-lhe 

alguma graça, ou seja, lhe garantindo a obtenção de algo desejado – uma cura, uma aquisição 

material, superação de vícios, transformação pessoal ou de outras pessoas sofrendo de algo 

considerado como algum mal, a resolução de algum problema na interação com outras 

pessoas, dentre diversas outras possibilidades. Neste momento de súplica o devoto especifica 

o pagamento pela graça – que deve ser de alguma forma proporcional ou simbólico à graça 

solicitada. Este pagamento, por sua vez, é especificado se será feito antes da graça exigindo 

assim a ação do Santo ou em sua retribuição após a graça ter sido concedida e esta ação, 

segundo os devotos, deve ser realizada sob pena de aflição maior caso a graça tenha sido 

recebida e não retribuída. 

O Avô paterno de Dona Ana tinha uma imagem de São Onofre, recebida de São João 

Maria em um dia que caminhava pela mata, em uma rota onde havia um olho d’água do 

Santo Monge (Apêndice II, Pagina 162). Após este evento, uma vez que era alcóolatra, 

tornou-se devoto de São Onofre tanto por ser compreendido por ele como santo protetor 
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daqueles que bebem, quanto pela gratidão ao presente de São João Maria. Desde então o avô 

de Dona Ana passou colocar um copo de cachaça em frente a imagem do santo e enchê-lo 

sempre que a bebida secava “porque ele (o santo) tinha bebido”. Segundo a benzedeira, 

houve várias ocasiões dali em diante onde seu avô foi protegido e deixou de sofrer vários 

acidentes pela intervenção de São Onofre. 

A oferta como símbolo de devoção se dá de forma um pouco diferente que a relação 

de negociação com o sagrado que apresentei quanto às promessas. Neste caso ela não precisa 

ser dedicada como pagamento de uma solicitação pela graça negociada com o Santo e sim 

atua como um presente isento da necessidade de retribuição. 

Contudo, este presente tem efeitos dentro das relações entre o santo e o devoto. O 

primeiro deles é que se ele não impõe a necessidade de retribuição ele acaba por criar um 

outro elemento às relações de reciprocidade entre o Santo e o Devoto. Esta forma de oferta 

age de forma mais sutil sobre as relações de dádiva formando no devoto um enlaçamento 

emocional, adicionando significantes mais subjetivos a esta relação do que uma retribuição no 

circuito de trocas estabelecido pela promessa. 

Em outras palavras, apesar de não impor a necessidade de retribuição na relação de 

reciprocidade entre santos e devotos este tipo de oferta adiciona um elemento sutil que 

aproxima Santo e Devoto. Este tipo de presente os tornam mais íntimos, adiciona elementos 

significativos nas relações simbólicas entre estes sujeitos, construindo uma espécie de 

intensificação da afinidade e da simpatia entre os sujeitos da relação. 

Além dessa aproximação subjetiva entre santo e devoto, como efeito pragmático esta 

oferta cria uma relação de maior proteção e intervenção do santo sobre a vida do fiel. Ou seja 

o sistema de dádivas que obrigam a retribuição se estabelece separadamente de um sistema de 

dádivas espontâneas. 

Esta situação é icônica para problematizar as relações entre os santos e os devotos para 

além do que abordei até o momento. Tais relações não se reduzem ou restringem às 

‘negociações’ rituais e diversas outras modalidades de comunicação podem ocorrer de 

maneira mais subjetiva e alheia a obrigações explicitas. Na situação que descrevi para abrir o 

capítulo, por exemplo, ainda havia um suporte material para além dos relatos e das expressões 

emocionais. Contudo, as comunicações cotidianas entre os devotos e os santos ocorrem 
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também de maneiras mais sutis, através de uma construção emocional do sujeito para com o 

Santo.  

A oferta atua de forma a construir uma nova forma de relação. Mais especificamente, 

atua de forma a auxiliar a construir uma relação que está em constante manutenção e 

transformação, como toda relação social. Isso é empreendido pela oferta ao adicionar um 

símbolo ao vínculo entre estes sujeitos, modificando a forma com que a relação é 

compreendida, adicionando elementos aos quais ela é associada. 

Outra relação fundamental com os santos se dá através da prece26. A prece diária que 

estas mulheres realizam para os santos atua de forma similar à oferta espontânea. A prece 

pode incluir diversos elementos em si, alguns como os que abordamos como súplicas e 

orações – todos desenvolvidos através do comportamento verbal seja ele oralizado ou privado. 

Contudo, ela também pode ser um momento no qual, através de uma ação ritual, o sujeito 

retoma os significantes que circundam sua relação com este santo e os atualizam em sua 

sensibilidade cotidiana.  

Atuam similarmente sobre as relações entre estes sujeitos – santos e devotos – as 

conversas triviais e cotidianas que tenham como assunto o santo, os momentos também 

triviais onde a memória recorra a lembrança deste santo ou a lembranças a ele associadas. Ou 

seja, a rememoração da relação com o santo, mesmo fora do momento ritual ou de 

introspecção na forma de prece, renova os vínculos entre o devoto e o santo, fortalecendo a 

relação entre eles. 

Em síntese, tanto os momentos rituais, quanto os momentos cotidianos atuam na 

construção da relação entre o devoto e o santo. Este tipo de relação estabelecida 

cotidianamente – muitas vezes de formas sutis, ou seja, que se fazem concretas apenas no 

comportamento interno do devoto – produz um constructo emocional que será intensamente 

acionado nos momentos de devoção ritual e farão parte do processo de construção de eficácia 

da benzeção ou da prece27. Este construto é a própria relação com o Santo, e através dele e de 

                                                
26 Oração que mescla conteúdos espontâneos e orações estabelecidas pela instituição religiosa católica feitas de 
forma verbal e na maioria das vezes em silêncio. Normalmente as benzedeiras afirmam que é uma forma de 
comunicação com os Santos e Deus que deve ser realizada todos os dias, ao menos antes de dormir e após 
acordar. 
27Talvez esta compreensão seja o elo básico que nos permite compreender como a história social constrói sobre a 
benzedura em outros lugares a necessidade de ser executada apenas por pessoas aptas ao ofício – detentoras de 
um Dom – e aqui generalizada como possibilidade a todo sujeito que queira aprendê-la.  
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toda sua formação ao longo da trajetória de vida da benzedeira é que ela contata o sagrado em 

seu ofício. Para compreendermos a ontologia dos santos, além do discurso oral e dos rituais é 

necessário compreender que a subjetividade envolvida na forma de relacionar-se com esses 

sujeitos, se expressa subliminarmente e visível apenas através do intenso convívio com as 

benzedeiras e da empatia do antropólogo. 

O santo, portanto, é um sujeito que em sua intangibilidade28 constitui-se como 

presente e como dotado de agência social na vida cotidiana do devoto. Isso vai muito além das 

práticas rituais exclusivamente, seguindo através das relações íntimas e sutis que eles mantém 

entre si nos mais diversos momentos da vida do devoto. Sua própria existência se dá através 

deste vínculo e é este vínculo que o torna inquestionavelmente presente e real para o sujeito 

devoto ao ponto de sua natureza ontológica ser de difícil explicação, tratada como dada e 

óbvia mesmo para uma criança da comunidade. 

 “[as crianças] derrubam tudo as plantinha que deixamos lá pro Cristo, quebram os 
vasinhos, bagunçam tudo. Ai eu fico arrumando né?! As pessoa fala que não 
adianta arruma, que tá quebrado e que as criança ficam ofendendo o Cristo, mas eu 
não acho. Eu arrumo pra fica bonitinho e não tem problema das criança quebra os 
vasinho, aquele vasinho já não é mais o que deu pro santo. Aquele que a pessoa deu 
ele já recebeu. Ali é só o vasinho agora.” (Dona Ana Maria dos Santos, Informação 
Oral – 2014) 

Nesta explicação de Dona Ana é possível perceber outros aspectos dessa característica 

dos santos, como a própria recepção do presente ofertado. Este objeto dedicado ao santo, 

segundo a compreensão de Dona Ana Maria não é obtido por esse ser em sua forma física e 

material no sentido mais comum destas palavras, mas sim em seu caráter simbólico e 

emocional. Pelo que a benzedeira afirma, o que é recebido é o sentimento de oferta e o 

símbolo deste na ação de entrega, de sacrifício voluntário. Isso não quer dizer que o objeto da 

                                                                                                                                                   
Compreendo que essa construção subjetiva de vínculos com os seres sagrados é fundamental para comunicação e 
eficácia da benzedura e sua construção exige determinadas posturas e ações internas do sujeito que dependem de 
disposições construídas na sua história de vida. 
Assim, da mesma forma que o ofício pode ser aprendido por qualquer um a construção deste vínculo com o 
sagrado não é atraente, e portanto não será executada, por uma ampla gama de sujeitos. Pensar o requisito ao 
dom desta forma pode coincidir ambas visões nativas e indica a possibilidade de uma compreensão maior deste 
fenômeno por parte da antropologia  
Vale ainda citar que isto não se opõe a proposta que outrora defendi e, inclusive, apresentei neste texto (MELLO, 
2013), onde compreendo o Dom como Modos Somáticos de Atenção (CSORDAS, 2008). Isto porque tais modos 
de atenção podem ser compreendidos como elementos que elevam drasticamente a possibilidade da disposição 
em construir tais vínculos emocionais com o sagrado, uma vez que o cotidiano é como mais intensamente 
povoado pelos elementos desta ordem. 
28 Opto aqui pelo termo intangibilidade para definir o fato do santo não possuir realidade física da mesma 
natureza dos homens. Isso não quer dizer que a relação santo-devoto – e assim, dentro da compreensão que 
proponho dos santos o próprio santo – não tenha materialidade. Dentro da forma de compreensão do mundo das 
benzedeiras o santo não é considerado de ordem física, mesmo tendo parte de sua realidade composta na vida 
material. 
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oferta não possui valor, pelo contrário, ele é o símbolo adicionado nas relações, mas na fala da 

benzedeira demonstra-se que oferecido este objeto cumpriu sua função simbólica. Isso impõe, 

também, que a quebra dos objetos não firam a devoção, contanto que feitas sem a intenção de 

um ataque ao sagrado, ou seja, sem significação simbólica ligada ao ato devocional. 

Neste sentido, o objeto entregue ainda deve ser compreendido como fundamental, 

mesmo não sendo ele o ponto de maior importância da relação. O objeto ofertado atua como 

base material que possibilita a ação simbólica de sacrifício voluntário e uma certa 

demonstração de afinidade emocional profunda. Em outras palavras, o objeto cria o 

significante da oferta e o faz de forma considerada mais intensa e marcante que o mero 

comportamento privado do devoto, uma vez que implica em um sacrifício. 

Assim, a intangibilidade dos santos em sua ontologia compreendida como ligada com 

os próprios devotos e suas atividades pode ser compreendida como uma ligação simbólica e 

afetiva com aqueles que lhe prestam devoção. Esta ligação - que é o próprio corpo, o próprio 

ser agente, do santo contatável pelo devoto – é construída e transformada cotidianamente 

através da recepção de novos significantes pelas intenções do devoto em seus atos 

comunicativos com o santo ou que o tenham como referência, seja na forma de uma oferta, 

uma prece, uma doutrinação, ou um diálogo trivial. Dessa forma, por mais que possa ter bases 

na forma de significantes materiais a comunicação com este ser incorpóreo só pode se dar 

também de ação simbólica e das disposições afetivas. Isso é demonstrado na prontidão do 

santo em receber a súplica, a prece ou a oferta no mesmo instante que ela é realizada, uma vez 

que neste exato instante ela já incide sobre a relação entre ele e o devoto. 

Neste sentido, podemos entender que a ação dos jovens que ao brincar na área em 

torno do Cristo de Rebouças e quebrar os vasos ofertados não é compreendida como uma 

espécie de profanação ou destruição de uma propriedade do santo. Não há nesta ação 

disposição emocional ou simbólica que tenha esta intenção e o presente que o devoto entregou 

o fez em sua disposição emocional e sua ação simbólica, tendo sido realizado e concluído 

naquele momento de entrega. A única forma que esta ação seria compreendida como 

realmente ofensiva seria se tivesse por intenção agir a relação da devoção, buscando atingir o 

fiel e o santo num ato intencional, simbólico e afetivo de mesma natureza que a oferta, mas 

com intensão destrutiva. 
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Até aqui pudemos verificar, pelo exemplo da oferta, alguns elementos que constituem 

o ser santo e o modo de relacionar-se com ele pelas benzedeiras. Primeiramente os santos 

mantém um caráter cotidiano de intangibilidade e assim as relações com ele também são 

relações simbólicas e de caráter comportamental, podendo ter sua materialidade tanto nos 

objetos quanto diálogos ou mesmo em comportamentos privados. Da mesma forma, esta 

relação garante a característica da prontidão dos santos, uma vez que no exato momento que o 

devoto comunica-se com ele um novo elemento é adicionado nesta relação e assim incide 

sobre ambos os sujeitos envolvidos. Por fim, as ações que poderiam ser tratadas como uma 

profanação por não tratarem o sagrado com os inúmeros cuidados que são prescritos podem 

ser compreendidas, nestas chaves, como ações ingênuas e insignificantes, uma vez que não 

possuindo intenção – disposição emocional – ou caráter simbólico não estão atingindo aquilo 

que constitui a relação dos homens com os santos. 

Por fim, vale citar que as promessas, ofertas e as súplicas – dentro destas últimas 

incluindo as realizadas em benzimentos – compõem os ciclos de reciprocidade mais simples e 

flagrantes a qualquer observador. De forma simples, uma promessa se compõe da solicitação 

de uma determinada intervenção do Santo – realizando o pedido do devoto – e como 

retribuição o fiel faz o que se prontificou em fazer, sendo sempre algo que simbolicamente 

tem valor próximo à graça recebida dentro de suas possibilidades. Por sua vez, a oferta se 

constrói através da entrega de um objeto ao santo como um símbolo que age sobre uma 

relação de reciprocidade espontânea entre os sujeitos. E, por fim, as súplicas trazem a 

solicitação por intervenção em nome da devoção que este fiel demonstra constantemente para 

o santo em questão, uma espécie de símbolo que tenta incluir um momento na relação de 

reciprocidade espontânea entre os sujeitos para uma relação conduzida, ainda que se 

mantenha de caráter espontâneo em última instância. Ou seja, pede-se pela intervenção, mas 

não paga-se por ela, e ela será realizada da forma e se o sujeito sagrado assim acreditar ser 

conveniente.  

Como é claro neste momento, estas relações muitas vezes não estão sozinhas, por 

exemplo: uma oferta pode agir como pagamento de uma promessa e uma súplica pode 

culminar, após um longo de um período sem resolução do problema, em uma promessa.  

Dona Ana, quando fala das festas de santo afirma que muitas pessoas pagam 

promessas nestes eventos. Muitas vezes esse pagamento ocorre financiando ou atuando na 

organização do ritual, mas também que há pessoas que levam flores para o Santo no dia de 
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sua festa. Neste sentido, a benzedeira afirma “Quando tem essas festa de santo as pessoa 

paga muita promessa né?! Tem gente que faz promessa pra no outro ano levar flores, os 

fogos pro foguetório ou comida pra comilança”. 

Dona Deja, quando morava em Curitiba passou por diversas igrejas de denominações 

diferentes do catolicismo. Este trânsito aconteceu ao longo de poucos meses, num período em 

que seu marido não conseguia se reestabelecer de uma doença que desenvolveu. A 

benzedeira conta que pediu diversas vezes para vários santos e apenas foi atendida quando 

ao acabou fazendo uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. 

Mesmo havendo estes casos de sobreposição a separação destas categorias de 

interação com os santos nos foi útil para explicar um pouco de como são realizadas e alguns 

elementos da natureza dos Santos. Ou seja, essa separação foi útil aqui para uma finalidade 

didática, uma vez que são ações que podemos compreender como distintas, mas que por vezes 

se sobrepõe. 

O Poder como divisão ontológica entre os santos e os homens 

Estas formas de relação com os santos nos torna flagrante um dos atributos mais 

fundamentais deste ser e que até agora passou adjacente em minha análise – O Poder. Neste 

sentido, como o leitor poderá verificar no desenvolvimento deste argumento (e em formato 

bruto nos Apêndices II e IV) o termo Poder não foi selecionado por mim para nomeação desta 

característica dos santos e sim pelas próprias narrativas dos devotos de Rebouças. Não me 

refiro com o termo poder a nenhuma definição erudita do termo, mas ao próprio termo 

utilizado pelas benzedeiras ao falar sobre santos e ao narrarem suas histórias para outras 

pessoas. 

De forma simples, podemos concluir que o Poder é evidenciado ao fiel através da ação 

do santo no circuito de dádivas e consolida-se de uma característica sobrenatural que permite 

ao santo interferir no andamento comum dos eventos na vida material. Ou seja, é capacidade 

sobrenatural de retribuir intercedendo e de agir no mundo através de ‘milagres’ ou ‘graças’. 

O Poder emerge nas enunciações dos devotos de Rebouças, de forma geral, em dois 

momentos. O primeiro é nas narrativas das Histórias de Santo, histórias que contam a vida 

dos santos entre os homens ou após ter se tornado santo entre os demais seres sagrados. Todos 

os eventos miraculosos por eles produzidos são indicados com frases como “mas, ele tinha 
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poder e então fez isso”. Entrarei mais minuciosamente nestes exemplos mais a frente. O 

segundo momento são as declarações de devoção a determinado santo. Declarações estas que 

são normalmente apresentadas em momentos nos quais o devoto expõe um problema que vem 

enfrentando e sua crença de superá-lo com ajuda do santo e seu poder. 

Esse atributo, o poder, é a capacidade de realizar feitos considerados pelos meus 

interlocutores como sobrenaturais – milagres e intervenções no mundo e na vida das pessoas. 

Em diversas histórias de santo este termo é enfatizado, e variam entre capacidades diversas, 

desde a possibilidade de saber coisas ocultas por outras pessoas, conhecer os fatos futuros, 

abençoar ou amaldiçoar pessoas ou lugares, realizar curas, imortalidade, transformar objetos, 

realizar metamorfoses, dentre diversos outros feitos. 

Quando São João Maria era seguido, ou buscado e não queria que lhe encontrassem 

ele deixava que as pessoas o seguissem. Então, sem que vissem, pulava no mato! Lá ele, com 

seu poder, se transformava em um animal normal e ficava fazendo coisas de animal. 

A pessoa que o buscava quando passava por ele via um animal normal e seguia em 

frente. Via um carneirinho, um boizinho, qualquer animalzinho. E quando a pessoa já estava 

longe, bem longe, ele voltava desvirava animal. 

São João Maria só proziava com quem ele queria. 

(História narrada em 2013 por Dona Ana Maria dos Santos) 

*** 

Quando São João Maria peregrinava, sempre que cansava ele procurava um lugar 

pra descansar. Ele sempre procurava por uma minazinha de água e ficava por ali um tempo, 

pertinho. 

Como ele tinha poder e sabia que o povo precisava de água ele benzia a água da mina 

para nunca mais secar! 

(História narrada em 2012 por Seu Zezão e Dona Ana, Romeiro de São Gonçalo e 

Benzedeira) 

O Santo Monge, protagonistas nestas narrativas, é o santo com maior número de 

histórias entre estas mulheres e também aquele com uma variedade maior de formas de uso de 
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seu poder. Isso implica no fato de que os santos deterem este atributo não quer dizer que todos 

os santos detenham todas as formas de seu uso, ou pelo menos que o utilizem de tão múltiplas 

formas nas suas histórias. Muitos santos, pelo que pude compreender, destinam seu poder 

apenas para curas, promessas, proteção de seus fiéis (benção), ou para males que são 

especialistas em curar – normalmente males vinculados à sua história ainda vivos entre os 

homens. Neste sentido podemos elencar como exemplos icônicos Santa Luzia (ligada a 

problemas de visão) e Nossa Senhora da Cabeça (ligada a males que afligem esta região do 

corpo). 

Santa Isabel vivia junto com um rei e gostava muito dos pobres. Por isso, Santa Isabel 

sempre levava comida pra eles. Quando o rei soube ele ficou muito bravo, porque ele não 

gostava dos pobres. Então, ele proibiu Santa Isabel de levar comida pra eles. 

Daquele dia em diante ela levava comidinhas escondidas no avental e quando o rei 

perguntava o que ela tinha levado ela respondia que não tinha levado nada. Mas, o rei não 

era bobo e retrucava que viu alguma coisa no avental e a santa respondia “era só flores”. 

O rei sabia que ela tava levando comida, então ele de vez em quando ao percebê-la 

levando coisas no avental a mandava parar e mostrar o que tinha. Santa Isabel, que sempre 

levava comida, sempre ficava com muito medo disso, mas como ela já tinha poder ela 

levantava o avental e caiam só flores. Caíam só pétalas de rosas das mais lindas. Assim ela 

fazia todo dia, e quando o rei parava ela choviam as flores do seu avental. (História narrada 

por Dona Ana Maria dos Santos em 2012) 

A história de Santa Isabel é representativa para entendermos como os santos surgem e 

como adquirem seu poder. A história nos mostra que o poder divino de Santa Isabel surgiu 

muito antes de sua morte. Os primeiros milagres aconteciam em sua própria vida, como nas 

histórias de São João Maria. Ou seja, este atributo dos seres santos lhes foi entregue por Deus, 

em alguns casos, antes da morte do santo como ser humano. Contudo, como a própria 

narrativa demonstra nestes momentos estes sujeitos já são compreendidos por estas mulheres 

como santos. O poder, entregue diretamente por Deus, é no discurso das benzedeiras a 

separação ontológica entre os homens e os santos. 

Os atributos dos santos que apresentei no subitem anterior, são constituintes do santo 

em seu estado mais tradicional, ou seja, nas palavras das benzedeiras “quando estão junto de 

Deus”. Contudo, esta história adiciona mais um elemento em minha análise revelando o que 
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considero como o principal elemento constituinte do santo e que constitui a divisão ontológica 

entre estes seres e os homens, o poder. 

Por fim, pudemos ver na história de Santa Isabel e na história que segue abaixo de São 

João Maria, este poder é obtido pelos santos ao praticarem atos de sacrifício em defesa de 

Deus ou dos ideais cristãos. 

São João Maria não é brasileiro, você sabia? 

São João Maria é da Terra Santa! Sua bíblia só ele consegue ler. Ela está escrita em 

hebraico. 

Ele lá era um menino que fazia muita coisa ruim. Ele pecou muito, mas se arrependeu. 

Arrependido ele veio para o Brasil, porque sabia que aqui tem muito bicho e as matas 

são muito perigosas. Ele queria ser devorado pelos animais para pagar por seus pecados, 

mas como ele estava arrependido e teve coragem de vir se entregar pros animais Deus 

perdoou ele e mandou-o sair por ai, caminhar por tudo para ensinar o povo a viver e para 

contar o que ainda está por vir. 

(História Narrada em 2012 por Dona Ana Maria) 

Poder e Hierarquia do Sagrado 

Em suas análises a respeito de rituais Maus (MAUSS, 2005) e Van Gennep 

(GENNEP, 2013) identificam gradações e intensidades da sacralidade. Para estes autores 

apesar do sagrado sempre realizar-se completamente ele também pode ter uma manifestação 

mais ou menos intensa conforme o contexto ritual. Uma gradação similar pode ser facilmente 

identificada na cosmologia católica popular das benzedeiras de Rebouças. Seus santos e 

outros sujeitos cosmológicos são dotados de poder, sua capacidade de agência sobrenatural, 

contudo determinados seres detém mais poder que os demais conforme sua posição na 

hierarquia entre Deus e os homens. Por vezes, esta hierarquia pode ser verificada nos 

discursos das benzedeiras que denotam estas diferenças de poder. 

 “Primeiro é Jesus, São João Maria e São Pedro, que são os que tem mais poder 
né?” (Dona Ana Maria – informação oral – 2013) 

 “Tem os santos maiores né, que são Jesus, Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e 
São João Maria também.” (Dona Aguida – informação oral – 2014) 
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“Nas história sempre aparece Jesus e São João Maria... É que eles junto com Nossa 
Senhora e São Pedro tão mais perto de Deus.” (Dona Ana, benzedeira – Informação 
Oral – 2013) 

Mais implicitamente, como se pode perceber pelas histórias de santo transcritas nos 

Apêndices. Neste sentido, essa hierarquia apresenta-se nas atribuições de cada santo, como 

São Pedro guardando a porta dos céus, São João Maria disseminando as profecias. Jesus 

trazendo a mensagem de Deus, etc. Outro elemento flagrante é a frequência com que estas 

personagens participam das histórias de outros personagens e o número de histórias destes 

ícones, como vemos claramente no caso de São João Maria (Apêndice II, Pagina 155). 

“Rezo pra tudo os santos, mas primeiro vem Jesus e Nossa Senhora” (Dona 
Dejanira – informação oral – 2014) 

Na devoção estes santos também são reivindicados como mais poderosos ou acionados 

mesmo quando se pede a outros santos vistos como menores. Como exemplo disso posso citar 

benzimentos nos quais se pede pelo santo especialista para tratar o mal combatido e, também, 

a Jesus ou Maria seja nas súplicas ou nas orações utilizadas. Neste sentido, estes seres ainda 

possuem a capacidade de intervir por males que não são considerados suas especialidades 

com grande eficácia. Isso pois possuem um mais intenso poder sagrado e assim poder para 

destiná-los para súplicas em geral. 

Ao serem questionadas sobre essa hierarquia todas as benzedeiras anunciam que no 

topo existe a figura de Jesus, seguida diretamente por Nossa Senhora Aparecida. Contudo, nas 

suplicas de todas as benzedeiras que mantive maior contato Maria é mais invocada que Jesus 

Cristo como explica de forma simples Dona Ana “Em primeiro lugar sempre vem Jesus e 

depois Nossa Senhora, mas quando a gente vai benze ou pedir por alguma coisa a gente pede 

pra Nossa Senhora que como viu seu filho morrer entende mais nosso sofrimento” 

(Informação Oral – 2014). 

Já ingressando nas devoções rituais, nas práticas cotidianas ligadas aos remédios 

naturais tradicionalmente utilizados e nas narrativas das histórias de Santo, São Pedro e São 

João Maria emergem como figuras também de elevada hierarquia no sagrado. Isso “porque 

eles viveram no céu29 também e são amigos de Jesus” (Dona Ana Maria – Informação Oral – 

2014). 

                                                
29O céu, paraíso sem mal na doutrina católica e destino último dos bons homens, é apontado como um local onde 
encontram-se os Santos Maiores por sua intima proximidade a Deus. Neste sentido a figura de Jesus que 
teologicamente não é alinhada à figura de um santo aparece como um santo de grande poder no discurso popular, 
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Vale ressaltar ainda, que a devoção ao Santo Monge, por mais disseminada que seja, 

não atinge todas as benzedeiras, sendo que apenas suas devotas o colocam neste patamar 

hierárquico. Contudo, as demais benzedeiras reconhecem o santo popular, mas o 

compreendem como de hierarquia menor, similar aos demais santos católicos.  

 Doenças 5.2

As doenças, assim como os Santos, são e agências do mundo destas benzedeiras e de 

seus clientes. Mais que isso, são sujeitos dotados de intencionalidade com quem se deve 

negociar, dialogar e combater através de duros embates. A própria compreensão de grande 

parte das doenças de benzedeira se dá de dentro dos meios lógicos e gramaticais do ser, dos 

sujeitos, dentro do campo ontológico. As enfermidades tem ação, objetivo e forma, além de 

muitas vezes indicarem ações atuais e passadas de outros sujeitos que mantêm relações com 

elas.  

No contexto da benzedura, como demonstram as demais etnografias do tema, a 

compreensão do espectro de saúde-doença é intensamente diferente da detida pelo saber 

biomédico. Além disso, vemos com a superação de paradigmas conceituais na história destes 

estudos uma considerável expansão também da nossa percepção deste espectro. Enquanto nos 

estudos de Oliveira (Oliveira 1983, 1984) a doença é apresentada como sendo compreendida 

pelos seus interlocutores como essencialmente aquilo que interfere na execução de suas 

obrigações sociais, em estudos mais recentes, principalmente nas etnografias de Francimário 

Vito dos Santos (SANTOS, 2004, 2007), este espectro vai sendo compreendido como menos 

funcional e muito mais fluído e sensível às compreensões nativas. 

Apesar deste grande avanço, a etiologia das doenças pouco é abordada se não na 

discussão das doenças de médico (doenças de diagnóstico e tratamento pelo campo da 

biomedicina) e doenças de benzedeira (doenças que só podem ser diagnosticadas e 

eficazmente tratadas pelas benzedeiras, como o cobreiro, olhado, mal de simioto, susto, ar, 

entre tantos outros). Porém, é o problema da etiologia que pretendo me deter mais 

                                                                                                                                                   
um santo que detém imenso poder dada sua trajetória que reflete a doutrina de Deus e sua filiação como filho de 
Deus (metáfora e metonímia). Maria detém igualmente imenso poder e proximidade à Deus por ter sido por ele 
escolhida como aquela que dará luz à seu filho (metonímia). São Pedro e São João Maria aparecem nas histórias 
populares como habitantes do céu e consequentemente próximos de Deus, contudo não apenas por sua trajetória 
em vida que doutou-lhes de Poder e garantiu a eles a existência ontológica como santos, mas também por seu 
poder ter lhes incumbido a tarefa de ‘cuidar da porta do céu’, no caso de São Pedro, ou a necessidade de retirar-
se desse mundo, exigência que data sua natureza como santo determinou que este habitasse no céu, no caso de 
São João Maria. 
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intensamente aqui, buscando os elementos ontológicos das doenças através de seu tratamento 

e os discursos sobre elas. 

As doenças e tratamentos tem uma lógica e correspondência própria através da 

etiologia de cada mal, conforme compreendidos pelas benzedeiras. Aqui segue uma breve 

apresentação dos males considerados ‘doenças de benzedeira’ mais comuns. Sua divisão 

segue as próprias categorias utilizadas pelas benzedeiras, que em geral são fundamentadas na 

origem destas enfermidades. 

Doenças por contato com outras espécies 

Estas doenças são em geral males que tem sua origem na interação inadequada entre 

homens e animais ou vegetais. Seus exemplares mais comuns são o Cobreiro e o Bugreiro. 

Estes dois males são aflições de pele onde os sintomas envolvem vermelhidão, coceira e 

muitas vezes feridas na região atingida. A região que demonstra os sintomas costuma 

expandir-se rapidamente avançando algo próximo a meio centímetro ao dia. 

O cobreiro e o bugreiro são associados como males similares, sendo o segundo uma 

variação muito mais grave que assola mais intensa e extensamente o corpo. Isso ocorre 

através da compreensão dada à natureza de seus sintomas, mesmo sendo estes males 

associados a causas distintas. 

O cobreiro é causado por vestígios animais sobre pele – normalmente baratas, 

lagartixas, sapos, lesmas, aranhas ou insetos – sendo que cada animal provoca sintomas 

diferentes e também a doença manifesta-se com níveis diferentes de intensidade. Ao olhar 

especialista das benzedeiras a origem do cobreiro é clara através do sintoma, enquanto para os 

leigos normalmente não é percebida nenhuma diferença. A identificação da origem animal 

deste mal impacta sobre a forma e intensidade dos benzimentos e simpatias utilizados para 

combatê-lo, sendo as terapêuticas escolhidas em proporção similar à intensidade do mal 

combatido, definida por sua origem. 

O bugreiro tem sua origem na arvore de bugreiro, que algumas benzedeiras 

identificam ser uma Aroeira. A interação com sua madeira ou o repouso e a passagem sob a 

arvore sem cumprimentá-la com alguma saudação pode levar ao desenvolvimento da doença. 

Por essa razão é recomendado que se peça licença para a planta ao lidar com a madeira dela 

ou deseje-lhe um bom dia ao cruzar com ela pela manhã. 
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Ambas as doenças são causadas por resíduos de seus agentes originais, como ferpas, 

pelugens ou dejetos. Seu tratamento deve ser realizado prontamente para preservar a vida do 

doente. Acredita-se que caso o bugreiro ou cobreiro fechem um circulo em torno do doente 

este se torne intratável e que não tratado tem chances de gradualmente levar o enfermo à 

morte. Em outras palavras, caso a mancha produzida pela doença ao se expandir circunde um 

braço, o quadril, o pescoço ou a pena (normalmente braço ou perna) a doença torna-se crônica 

e intratável podendo um dado momento tornar-se uma infecção que pode levar o sujeito à 

morte. 

O agente patogênico como vimos anteriormente é compreendido como um ser material 

e que detém em sua constituição uma cabeça e uma cauda que devem ambos serem cortados 

para que a doença cesse em se alastrar. Neste sentido, podemos compreender a lógica aplicada 

no tratamento – com corte [da cabeça ou cauda] e lavagem [retirada dos vestígios materiais 

causadores] – e o risco caso o sintoma circunde o doente, pois sem extremidades, tornado 

circunferência o agente patogênico une sua cabeça e cauda como um oroboro, não podendo 

mais ser cortado.  

Doenças de Origem Física 

Outras doenças comuns na literatura sobre o tema e em Rebouças são o Ar e o Susto. 

Estas duas doenças podem ser consideradas doenças de origem física, pois são, de modo 

geral, causadas por eventos no ambiente. 

O susto é uma doença comum em crianças, mas por vezes ocorre também entre 

adultos. Sua causa é normalmente um evento que assuste a pessoa, normalmente sons altos e 

repentinos. Contudo, desde já vale explicar que nem todo susto causa esta patologia e sim 

apenas situações excepcionais, mas arbitrárias.  

Seus sintomas incluem agitação, dificuldade para dormir, extrema atenção aos eventos 

do ambiente e facilidade em se assustar. Dessa forma, o diagnóstico costuma ser difícil de ser 

realizado pela família ou mesmo pelo enfermo que podem facilmente atribuir estes sintomas a 

desordens momentâneas e desprezíveis. Em geral o diagnóstico de recém-nascidos é mais 

fácil uma vez que a mãe acaba por saber que a criança não consegue dormir e chora em 

demasia a qualquer evento no ambiente. 
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O ar é contraído de forma similar ao susto, sendo fruto de eventos ambientais. 

Contudo a forma de contração deste mal varia tanto quanto seus sintomas e por isso costuma 

ser identificado apenas pelas benzedeiras. Os modos mais comuns de contrair ar são com 

ferimentos, acidentes, reflexos e impactos, em todo caso o desenvolvimento da patologia é 

similar ao susto, ocorrendo apenas em situações excepcionais, mas arbitrárias. No caso de 

ferimentos, qualquer corte pode no momento em que ocorre contrair ar do ambiente e tornar-

se assim um ferimento de difícil ou mesmo impossível cicatrização sem o tratamento das 

benzedeiras. Os acidentes e impactos podem fazer com que no momento do evento a pessoa 

contraia ar através do órgão atingido ou mesmo pela respiração, criando dores locais com 

duração muito maior que o normal ou mesmo permanentemente e movimentos musculares 

arbitrários similares à epilepsia. No caso de reflexos, a pessoa pode contrair ar ao cruzar com 

espelhos ou outras superfícies refletoras que estejam refletindo alguma forte fonte de luz, 

como o Sol. Esta última forma pode gerar problemas de visão e reações musculares, 

normalmente faciais, mas não exclusivamente. 

Em todo caso estes males possuem na compreensão de sua causa a incorporação de um 

objeto externo ao sujeito que lhe causa reações à permanência dele no corpo. Por essa razão, 

também, que seus tratamentos são similares de retirada do susto e do ar (este último que 

muitas benzedeiras tratam por um corte, como no caso do cobreiro e do bugreiro, mas um 

corte não para atingir o objeto, mas para retirá-lo do enfermo). 

Doenças de Origem Social 

As doenças mais comuns de origem social são o quebrante e o mau-olhado. Alguns 

autores da ciência da religião tratam tais males como de origem espiritual (GOMES, 2009; 

SENA, 2011), um termo que não utilizo por considerar mistificante e vago, além de que 

nunca ouvi sendo utilizado pelas benzedeiras de Rebouças. 

Estas doenças tem sua origem em interações sociais e nos desejos, na maioria das 

vezes, contido das pessoas em relação. Via de regra o quebrante costuma atingir crianças e 

jovens, mas também pode acometer adultos. Seus sintomas incluem falta de disposição, sono 

e cansaço físico constante e é originário normalmente pelo olhar de admiração de outras 

pessoas. Em outras palavras sempre que a pessoa for alvo da atenção de outra em admiração 

por beleza, inteligência, agilidade ou qualquer outro atributo está sujeita ao desenvolvimento 

do quebrante. Assim como as doenças anteriormente citadas seu desenvolvimento se dá em 
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momentos excepcionais e arbitrários, contudo existem sujeitos que tem a capacidade de 

causa-la naqueles que admiram de forma muito mais intensa que os demais. Estes sujeitos, 

segundos as benzedeiras, seriam aqueles que quando crianças foram desmamados e após 

reclamarem receberam novamente aleitamento materno. 

O mau-olhado normalmente é causado de forma similar, mas pelo lance de olhar de 

sujeitos que tenham inveja das conquistas de alguém. Esta pessoa pode, então, desenvolver 

olhado restrito ao objeto de inveja ou em casos mais graves generalizadamente por todas as 

esferas de sua vida. Os sintomas do olhado se resumem à expressão “não vai pra frente”. As 

criações de animais adoecem, a casa começa a apresentar problemas, o emprego acaba ou 

nunca é encontrado, o carro começa a ser constantemente levado ao conserto, entre todo tipo 

de desventura. 

Estes males normalmente não são identificados pelos doentes ou seus próximos, sendo 

o diagnóstico na maioria das vezes desenvolvido pelas benzedeiras. Normalmente as pessoas 

procuram a benzedeira, nestes casos, com reclamações genéricas e a benzedeira, normalmente 

através da reza no benzimento, identifica o mal combatido. Apesar de haverem simpatias e 

remédios adequados para combater estas doenças a reza é central sendo a responsável pela 

retirada ou transformação do elemento patogênico. 

Doenças de Origem Sobrenatural 

As doenças que teriam sido causadas por males sobrenaturais, de forma geral, não são 

compreendidas como simples doenças e sim como eventos visagentos ocorrendo sobre uma 

pessoa, família ou lugar. Normalmente a causa destes males são consideradas ações 

extremamente imorais e profanadoras ou atos de feitiçaria30, por vezes o doente sendo 

compreendido como alvo de feitiçaria e por vezes como praticante. Os sintomas podem variar 

extensamente e não seguir qualquer ordem lógica, mas devem ser extremamente intensos, 

agressivos e pontuais sobre seu alvo. Exemplos disso são criações inteiras adoecendo e 

                                                
30Sobre a Feitiçaria em Rebouças: A feitiçaria é um extenso e complexo circuito de práticas na cidade de 
Rebouças que não poderia ser tratado satisfatoriamente em um pequeno texto de rodapé, mas aqui pretendo 
resumir suas questões centrais dentro da forma de compreensão das benzedeiras. Segundo minhas interlocutoras 
a origem da feitiçaria se encontra na prática de ações imorais ou visando o mal. Muitas vezes pude perceber que 
essa acusação se voltava para mulheres que cobravam por curas ou para realizarem rituais que visavam obtenção 
de bens materiais, controle da vontade alheia (como em questões de amor ou convívio familiar) ou  alguma 
aflição a outros sujeitos. Em geral tocar no assunto da feitiçaria com benzedeiras por si só é delicado uma vez 
que existe uma grande inimizade entre estas mulheres (que acusam e que são acusadas) e o termo é carregado 
com grande carga emocional negativa. Tocar nesse assunto normalmente deve ser feito em sussurros e durante 
um período muito curto de tempo, inferior a um minuto, sob pena de criar um grande mal estar. 
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morrendo em poucos dias com o adoecimento do seu dono, ataque constante por animais ou 

insetos sem que aqueles que lhe são próximos sejam afetados, ‘variação’ (surtos psicóticos) 

seguida de eventos extremamente nocivos para o sujeito enfermo, dentre outras formas tão 

agressivas quanto. 

O combate a tais sofrimentos envolve o intenso benzimento e o profundo 

arrependimento daquele que sofre deste mal. Contudo, este tipo de benzimento é considerado 

não só difícil como muito agressivo e repulsivo para a benzedeira, a qual muitas vezes ao 

identificar este tipo de mal simplesmente se afasta do sujeito após realizar o benzimento, 

mesmo que o enfermo ainda não esteja curado. 

 Mãe e Madrinha 5.3

O sagrado e o religioso que equivocadamente por muito tempo foram tratados como 

um campo definido e separado – apesar de por vezes sobreposto – aos que seriam outras 

dimensões da vida cotidiana, quando observado de perto começa não só a participar, mas 

também constituir como elemento fundamental diversas formas de relações sociais 

consideradas de outra ordem. Neste sentido, as figuras de mãe e madrinha que para nós são 

ligadas ao parentesco e filiação familiar de natureza religiosa institucional para as benzedeiras 

são intimamente ligadas ao domínio do sagrado e são compreendidas pelas mesmas chaves de 

religiosidade e a sobre-natureza acionadas na compreensão dos santos.  

Estes sujeitos seriam dotados de poderes sobrenaturais sobre seus filhos e afilhados 

sendo desta relação, sua formação e poder que me deterei neste ponto. Assim como os santos 

as mães e as madrinhas são compreendidas como seres de poderes estranhos ao mundo 

pragmático e material, da ação dos homens. Somada à existência dos santos a existência das 

madrinhas é de fundamental importância para interação com a criança no ritual de benzedura 

e na sua educação religiosa. Estes dois seres, santos e madrinhas, são os elementos 

sobrenaturais mais fundamentais para realização do batismo e a partir deste ritual a madrinha 

ganha um caráter de sobre-natureza e um poder, similar ao dos santos, mas restrito à seu 

afilhado. 

Em uma tarde, enquanto conversava com Dona Dejanira e Dona Ana Maria em torno 

de uma cuida de chimarrão, as benzedeiras me contaram um relato sobre um caso que 

ocorreu ainda na juventude dessas mulheres, numa comunidade rural do município de 

Rebouças. Segundo seus relatos uma criança havia morrido ‘ainda pagã’, ou seja, sem 



113 
 

receber o ritual de batismo na igreja. Em seu velório a criança teria colocado a mão para 

fora de seu caixão causando desespero e angústia em todos os presentes, principalmente aos 

familiares. 

A situação desconfortável levou vários dos presentes, principalmente os homens da 

família a tentarem colocar a mão da criança dentro do caixão novamente. Todos falharam. A 

cada tentativa frustrada a família ficava em um desespero maior, principalmente a mãe da 

criança. Após vários minutos a mãe foi pedir ao filho que colocasse a mão de volta no caixão 

e tentar movê-la, sem qualquer sucesso. O desespero então ficou ainda maior entre todos os 

presentes. 

Em meio o desespero dos familiares chegou ao velório a madrinha da criança que 

havia o batizado num olho d’água de São João Maria. Vendo a situação e a aflição causada 

por ela a madrinha se aproximou do caixão e pediu que o afilhado colocasse novamente a 

mão em seu leito. E, então, a mão delicadamente voltou a repousar ao lado do corpo do 

recém-nascido. 

Segundo as benzedeiras isso teria ocorrido porque a mãe e a madrinha tem poder 

sobre seus filhos e afilhados, mas em situações extremas a madrinha é quem detém maior 

poder sobre a criança. Teria sido, então, o poder da madrinha que foi capaz de fazer a mão 

da criança voltar a repousar para dar continuidade ao ritual de velório e ao enterro da 

criança. 

Esta história, dentre as que pude ouvir em minhas incursões à campo, foi uma das que 

aqueles que narravam e ouviam a narrativa demonstravam maior impacto emocional. No 

desenvolvimento desta narrativa diversas expressões de dor, aversão e tristeza extrema 

tomavam as pessoas no ambiente. Isso por envolver em um relato um evento considerado 

visagento, que por si só já é impactante àqueles que se envolvem na narrativa, somado ao fato 

de desenvolver-se sobre a figura de uma criança em contexto fúnebre. Estes dois elementos, a 

infância e a morte, já tornam qualquer narrativa mais sensível e tocante àquelas minhas  

interlocutoras. 

Nesta narrativa encontramos um exemplo ímpar de como o sobrenatural religioso – o 

poder da madrinha – e o visagento – a persistência do braço da criança – apresentam-se nos 

eventos cotidianos destas pessoas como uma possibilidade e um fenômeno concreto. São 

nestes momentos em que a população tem a interação com estes eventos e agências de forma 
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concreta e aciona sua lógica de compreensão do mundo para lidar e interagir com os 

fenômenos. 

É a compreensão nativa dos seres sagrados e do sobrenatural é o que permite a 

constituição de uma relação entre santos e homens e a criação de humanos dotados de certa 

sobrenatureza para interação e intervenção com estes fenômenos se assim for necessário. De 

certa maneira, este exemplo nos mostra como esta compreensão de mundo e suas formas de 

interagir com o que compreende por sagrado é fundamental para o desenvolvimento da vida 

comunitária num mundo povoado por tais agências. 

A partir dos elementos dessa história pude levantar várias perguntas para Dona Ana e 

Dona Dejanira sobre a compreensão das mães e madrinhas. Como a história deixa claro, a 

madrinha detém um poder maior do que o da mãe sobre seu filho, isso pois ela foi colocada 

ritualmente como protetora deste sujeito no momento do batismo e neste processo adquiriu 

um poder oriundo de Deus, similar aos dos santos. 

Este poder, suas capacidades e limitações, foi um ponto que discutimos muito e 

durante diversos dias para que pudessem me fazer compreender minimamente a forma como 

entendem esta questão. O poder da madrinha, segundo essas duas benzedeiras, seria similar 

aos dos santos, mas por não ser fruto de um merecimento e uma vida de resignação e sim 

transmitido através de um processo ritual. Contudo esse poder se vê restrito e limitado a agir 

apenas sobre os objetos que participaram do rito, no caso a criança, enquanto o poder dos 

santos os dota de capacidades de ação sobre qualquer elemento no mundo. 

Outra questão é que muitas crianças são em Rebouças batizadas mais de uma vez, 

normalmente duas vezes, uma em uma igreja onde a família professe sua fé, outra em algum 

olho d’água de São João Maria – cada batismo com uma madrinha diferente. Neste caso, 

ambas as madrinhas possuem o caráter de sobrenatureza e detém o poder sobre a criança, no 

sentido sobrenatural da frase. Contudo, casos extremos, que exijam realmente a ação de uma 

grande força sagrada, como a história que transcrevi anteriormente, seriam perceptíveis 

diferenças entre os poderes das madrinhas. Nestes casos, segundo as benzedeiras, a madrinha 

que foi chamada para o ritual no Olho D’água de São João Maria deteria mais poder do que 

aquela que fora chamada para o ritual na igreja, isso porque “foi ela quem recebeu direto de 

São João Maria o poder, sem passar pela igreja”. 
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“Todo mundo pode pedir benzimento, até pra quem ta bem longe. Só que tem que 
ser assim. Se a pessoa que pede o benzimento não tem fé, mas quem recebe tem, não 
tem problema. Agora se a pessoa que pede o benzimento tem fé e a pessoa que 
recebe não, aí não adianta nada. A não ser que a pessoa que pede for mãe ou 
madrinha da criança, ai da certo do mesmo jeito. Ai tem gente que trás foto, tem 
gente que trás roupa, tem gente que só fala o nome, ai a gente benze né?!”(Dona 
Ana Maria dos Santos, Informação Oral, 2013) 

Na benzedura, por sua vez, a madrinha e a mãe também tem papel fundamental. O 

vínculo e o poder sobrenatural destas figuras sobre a criança as fariam capazes de, em 

qualquer situação, servir de mediadoras entre o benzimento e o receptor da cura, caso este 

receptor seja a criança. Assim, caso uma madrinha procure uma benzedeira para auxiliar seu 

afilhado, mesmo sem o atributo da fé em ambos os sujeitos – madrinha e afilhado – e sem a 

presença da criança, a benzeção é capaz de agir de forma eficaz. 
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 CAPÍTULO 05 – A CURA COMO PRODUTO ARTESANAL 6

Neste trabalho empreendi um movimento onde partimos, no primeiro capítulo de 

eventos mais concretos e históricos com a formação das benzedeiras e sua apresentação e 

gradualmente avançamos em abstração. Logo após seguimos para as relações sociais 

estabelecidas pelas benzedeiras primeiramente dentro da religiosidade popular e após entre os 

sujeitos que atuam em seus rituais. Por fim, retornando ao terreno mais firma vou apresentar 

neste capítulo como é realizada a benzedura e, assim, como os sujeitos estudados no capítulo 

anterior se realizam no mundo concreto do ritual. 

 Mecanismos de Cura 6.1

Neste capítulo apresentarei e desenvolverei a parte mais  imediata ao processo da 

terapêutica da benzedura, seus mecanismo imediatos. Os mecanismos de cura que 

apresentarei aqui seguem a divisão do tratamento que as próprias benzedeiras desenvolvem 

para explicar seu ofício ao leigo, Benzimento, Simpatia e Remédio. Ou seja, abordarei aqui a 

parte técnica e mecânica da terapêutica da benzedura em cada um de seus momentos, o 

benzimento em si, a realização da simpatia e a produção/indicação do remédio, buscando 

segregar o mínimo possível estas classificações que cotidianamente são fluídas e muitas vezes 

sobrepostas, com divisas nada claras para o nativo que as aciona em seu discurso. 

Benzimentos 

O primeiro elemento que apresentarei da tríade da benzedura é o benzimento. Ele é o 

momento central da terapêutica da benzedura, sendo o momento em que são realizadas as 

orações e súplicas dedicadas aos santos, Jesus ou Deus. Contudo, ele possui diversas formas 

de ser realizado, variando conforme a benzedeira que o realiza.  

Além disso, muitas vezes tal evento no ritual terapêutico o benzimento é sobreposto ao 

momento da simpatia, ambos tornando-se uma coisa só. Como no caso de combate ao mau 

olhado. 

Benzimento contra Mau Olhado (Simpatia e Benzimento concomitantes): 

O benzimento contra mau-olhado é realizado em uma sexta-feira. Num primeiro 

momento mistura-se folhas de Alecrim, Erva-mate, Arruda e três agulhas sobre um pano 

formando o sinal da cruz. Isto feito, o pano deve ser colocado em um dos cantos do terreno 
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onde a pessoa com Olhado viva. Então, ateia-se fogo à cruz deixando a fumaça das ervas 

defumar o ambiente. Enquanto a cruz queima a benzedeira deve rezar a oração ‘Credo’ 

atravessando toda a casa. Essa simpatia não só retira o olhado como faz com quem tenha o 

lançado volte a casa da pessoa em três dias reclamando de dor de cabeça e dor nos olhos. 

*** 

Oração - Credo 

Creio em Deus-Pai, todo poderoso, 

criador do céu e da terra 

e em Jesus cristo seu único filho, Nosso Senhor 

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo 

nasceu da Virgem Maria 

Padeceu sob Poncio Pílatos 

Foi crucificado, morto e sepultado 

desceu a mansão dos mortos 

ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus 

está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso 

de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos 

Creio no Espírito Santo, 

na Santa Igreja Católica 

na comunhão dos Santos 

Na remissão dos pecados 

na ressurreição da carne 

na vida eterna 
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Amém. 

Outras vezes o benzimento é totalmente separado do momento de realização das 

simpatias. Nestes casos ele pode ser o único momento da terapêutica ou um momento 

separado que pode ser seguido ou antecedido por simpatias e indicações do uso de 

medicamentos tradicionais. O primeiro caso acontece quando os solicitantes buscam por uma 

benção sem mal específico a ser combatido ou algum mal que não seja tratado por simpatias e 

remédios. O segundo em ocasiões onde a simpatia não inclua o benzimento dentro de si, como 

por exemplo o benzimento para fazer crianças caminharem de Dona Dejanira. 

Benzimento para criança caminhar (Simpatia e benzimento separadamente): 

Com certa frequência Dona Dejanira é chamada por mães preocupadas com a 

demora de seus filhos começarem a caminhar. Sempre que chamada Dona Deja procede do 

mesmo modo, num primeiro momento benzendo a criança contra qualquer mal e medo que 

possa ter. Após a benzedeira constrói um caminho de areia ou cinza de fogão de mais ou 

menos dois metros. A mãe ou quem estiver acompanhando a criança deve, segurando-a, fazê-

la ir de uma ponta a outra do rastro de areia ou cinza, caminhando. A cada passo a 

benzedeira corta, com um machado, a pegada deixada pela criança três vezes. Após uma 

semana a criança começa, então, a andar, por conta própria. 

Meu critério para sua separação foi o mesmo que é adotado pelas benzedeiras em 

campo, ou seja, fluido e contextual, impossível de ser reduzido a uma lei classificatória, ao 

menos dentro da amostragem que possuo. Apesar de ser o ponto central da prática da 

benzeção, segundo as minhas principais interlocutoras, em muitos casos o benzimento 

sozinho não gera resultados efetivos e outros momentos da terapêutica podem ganhar maior 

destaque, como no corte do cobreiro onde a simpatia se torna fortemente mais central que o 

benzimento. 

Corte de Cobreiro 

O corte de Cobreiro é um tratamento que implica o benzimento e a aplicação de 

remédios, mas que tem seu ponto auge e mais determinante quanto a eficácia da cura na 

produção da simpatia de corte. Segundo as benzedeiras de Rebouças esta simpatia é a 

responsável pela morte e eliminação do agente patogênico de forma efetiva. 

Simpatia de Corte Do Cobreiro 



119 
 

A simpatia de corte do cobreiro tem algumas prescrições, primeiramente devendo ser 

feita na presença do doente e de quem lhe acompanhou para o benzimento, caso haja 

alguém; em segundo lugar ser realizada no fim da tarde antes do pôr-do-sol. 

Inicialmente a benzedeira fica de posse de uma faca de bom fio e uma folha verde, 

recém colhida, de alguma planta com folhas largas e grandes (pelo menos dois palmos) ou 

um maço de folhas pequenas. De posse destes objetos a benzedeira divide a folha ou o maço 

em três partes similares, cada uma a ser utilizada em um momento diferente da simpatia. 

Enquanto faz isso a benzedeira explica para o doente ou quem o acompanha para que sempre 

que perguntar ‘O que eu corto?’ a pessoa responder ‘Cobreiro’. 

A benzedeira, então, inicia a simpatia perguntando ‘o que eu corto’ e ao receber a 

resposta começa suas orações em voz baixa e passa a cortar repetitivamente uma das partes 

das folhas em tiras finas, até que fiquem picadas ao ponto do corte surtir pouco efeito. Esse 

processo, da pergunta ao corte se repete três vezes, cada vez com uma das partes das folhas. 

Após estas três vezes a benzedeira une as três partes das folhas picotadas e realiza 

uma quarta sessão de cortes após realizar novamente sua pergunta. Ao terminar a benzedeira 

oferece suas orações em súplica pelo doente e joga as folhas picadas por cima da pessoa com 

cobreiro na direção do pôr-do-Sol e pede que o cobreiro seja levado para fora daquele 

sujeito. 

A simpatia é realizada três vezes em uma semana para o tratamento completo. 

Em linhas gerais, como apresentei anteriormente, o evento do benzimento é muito 

particular conforme cada benzedeira e conforme o mal combatido. Uma ciência completa se 

forma ai onde o equivalente de pesquisadores experimentais de ponta negociam metodologias 

e significações para a máxima efetividade do processo de cura, mantendo o espaço para 

experimentação e autonomia de cada benzedeira. Neste sentido, não foi raro encontrar 

benzedeiras que reunidas apresentam seus métodos de tratar determinado mal e avaliando a 

efetividade das tentativas que empreenderam com a metodologia de outras benzedeiras.  

Apesar dessa heterogeneidade de práticas encontrei entre minhas principais 

interlocutoras três modelos de realização do benzimento que podem nos revelar algumas 

constantes no benzimento local. Neste contexto, existem algumas benzedeiras que se dedicam 
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a atuar com um único modelo, outras os mesclam, alternam e experimentam em sua 

realização.  

Tais modelos, como essa metodologia classificatória propõe naturalmente, não são 

sempre encontrados em sua completude ou total distinção dos demais. Como apresento 

adiante, na verdade uma considerável parte das práticas mesclam estas metodologias ou 

transitam entre elas. Contudo essa classificação é útil para revelar elementos que de outra 

forma seriam por demais fugazes para serem percebidos ou apresentados satisfatoriamente em 

meio a complexidade do fenômeno vivido. 

Modelo de Benzimento por Moléstia 

Este modelo é o que encontrei de forma mais abundante na literatura antropológica 

sobre benzedeiras e mais rara na cidade de Rebouças. Caracterizo-o como um benzimento que 

faz uso de orações especificas para cada mal combatido como fórmulas acionadas que 

permitem a cura. Neste sentido seria um modo de empreender o benzimento materialmente 

mais próximo da realização de simpatias. 

Em Rebouças estas orações eram retiradas de antigos livros litúrgicos ou doutrinários, 

muitos vindos de distribuições nas missas, nos rituais e nas catequeses de décadas atrás. Essa 

origem erudita e ancestral é o elemento acionado quando necessário para legitimação de seu 

conteúdo como verdadeiro, autêntico e eficaz.  

Da mesma forma, tais conhecimentos são elencados como saberes necessários a todos 

ofícios ligados a religião e atuam também como critério para reconhecimento de um bom 

capelão, um bom benzedor ou mesmo um bom padre ou diácono. 

“As novena de capelão tão se terminando, os capelão tão morrendo ou ficando fraco 
e ninguém quer aprender. Até os padre que tem agora reza só o pai nosso e umas 
musiquinhas, mas nem eles sabe mais as música e as rezas antigas que nós sabe.” 
(Dona Aguida – Informação Oral – 2012) 

Modelo de Benzimento por Especialidade da Figura Sagrada 

Algumas benzedeiras consideram que grande parte da eficácia da benzedura se 

encontra em realizar o benzimento dedicando-o a um determinado santo. Dessa forma, como 

no modelo anterior, o que determina a dedicação da reza a cada santo é o mal que está sendo 

combatido, devendo a benzedeira entregá-lo ao santo especialista naquele tipo de aflição. 

Nessa percepção, seria muito mais difícil, por exemplo, realizar a cura de males da visão 
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dedicando as orações a São Sebastião do que a Santa Luzia, esta última reconhecida como 

santa que trata predominantemente de males da visão. 

Santo Especialidade 

Nossa Senhora 
Aparecida Faz coisas desaparecerem (em geral dores e doenças) 

Nossa Senhora 

da Cabeça Auxilia em problemas ligados à Cabeça 

Nossa Senhora 

de Fátima Auxilia em questões envolvendo alimentos, flores e jardins 

Sagrado 

Coração Problemas do Coração 

Santa Barbara Proteção contra Tempestades 

Santa Luzia Auxilia em problemas ligados à Visão 

Santas Chagas 
de Cristo Dores pelo corpo 

Santa Rita de 

Cássia Protege os doentes e as mães 

São João Batista Jovens mortos com pouca idade 

Santo Antônio Auxilia em problemas amorosos, crianças com bicha e Protege os casais 
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São Roque Auxilia cura de feridas 

São Lazaro  Auxilia cura de feridas 

Santo Expedito Auxilia em causas que tem de ser resolvidas de forma Imediatas 

São Bento Protege contra o mal em geral e protege os estudantes 

São Cristóvão Proteção dos motoristas 

São Francisco 

de Assis Proteção dos Animais 

São Gonçalo 
Proteção dos Violeiros; Auxilia questões de casamentos como Santo Antônio; 

Realiza desejos e promessas 

São João Maria 

Proteção dos animais, das hortas, dos remédios e contra animais perigosos, 

proteção das matas, auxilia em questões ligadas à alimentação e a curas por 

plantas e pela água. 

Nossa Senhora 
do Rossil Protege barcos e navios 

São Judas 

Tadeu Auxilia em causas difíceis 

São Onofre Proteção dos Alcóolatras 

São Pedro 

Proteção contra Tempestades e Proteção dos Estudantes. Auxilia quando é 

necessário algum tipo de perdão. 
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São Brás Auxilia em problemas de garganta e afogamentos 

São Sebastião 

Auxilia em questões de Fé, Devoção e protege da guerra, da fome e da miséria 

além de proteger os Militares 

Ainda dentro deste modelo existem múltiplas variações que aproximam o Modelo de 

Benzimento por Especialidade da Figura Sagrada, ora do Modelo de Benzimento por Força – 

que apresentarei logo adiante, ora do Modelo de Benzimento por Moléstia. Neste sentido o 

uso de orações próprias de cada santo muitas vezes sobrepõe o Modelo por Especialidade e o 

Modelo por Moléstia, ao se tratar de uma oração devotada a um santo especialista no 

tratamento de terminado mal e ser também uma oração de combate à moléstia em questão. 

Casos icônicos deste tipo de oração são as orações de Santo Antônio, de Santa Luzia, de 

Nossa Senhora da Cabeça. 

Oração de Santo Antônio 

Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua! 

Vosso amor a Deus e ao próximo, 

vosso exemplo de vida cristã, 

fizeram de Vós um dos maiores Santos da Igreja. 

Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa 

minhas ocupações, empreendimentos, e toda a minha vida. 

Estou persuadido de que nenhum mal poderá atingir-me 

enquanto estiver sob vossa proteção. 

Protegei-me e defendei-me: sou um pobre pecador. 

Recomendai minhas necessidades 

e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. 
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Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade, 

console-me nos sofrimentos, 

livre-me de todo mal e não me deixe sucumbir na tentação. 

Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. 

Auxiliado continuamente por Vós, 

possa viver cristãmente e santamente morrer. 

Amém. 

Oração de Santa Luzia 

Oh! Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e 

arrancados antes de negar a fé e conspurcar vossa alma; e Deus, com um milagre 

extraordinário, vos devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa 

virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos, eu recorro a vós 

para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Oh! Santa Luzia, 

conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai 

também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os 

seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me 

conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. 

Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. 

Oração de Nossa Senhora da Cabeça 

Eis-me aqui, prostrado aos vossos pés,  

ó mãe do céu e Senhora Nossa!  

Tocai o meu coração  

a fim de que deteste sempre o pecado  

e ame a vida austera e cristã  
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que exiges dos vossos devotos.  

Tende piedade das minhas misérias espirituais!  

E, ó Mãe terníssima,  

não vos esqueçais também das misérias  

que afligem o meu corpo  

e enchem de amargura a minha vida terrena.  

Dai-me saúde e forças  

para vencer todas as dificuldades que me opõe o mundo.  

Não permitais que a minha pobre cabeça  

seja atormentada por males  

que me perturbem a tranquilidade da vida.  

Pelos merecimentos do vosso divino Filho,  

Jesus Cristo,  

e pelo amor a que Ele consagrais,  

alcançai-me a graça que agora vos peço  

(pede-se a graça que se deseja obter). 

Aí tendes, ó Mãe poderosa, a minha humilde súplica.  

Se quiserdes, ela será atendida.  

Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. 

Já mais próximo do Modelo de Benzimento por Força de Devoção encontram-se os 

benzimentos nos quais orações espontâneas, não poéticas e dialógicas são dedicadas a um 

determinado santo para o tratamento de sua especialidade. Neste caso a benzedeira abre 

diálogo com o santo em questão suplicando por sua intervenção. Similarmente, outras formas 
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de benzimentos, que se encontram no ponto intermediário do espectro deste modelo, seriam 

aquelas em que as benzedeiras dedicam a oração do Terço, do Rosário, do Pai-Nosso, do 

Credo, ou de qualquer outra oração a um santo responsável pelo tratamento do mal 

combatido. 

Modelo de Benzimento por Força de Devoção 

Assim como nos modelos que apresentei anteriormente neste existem suas 

sobreposições e tangências aos demais, porém esta sobreposição aqui respeita normas 

diferentes. Contrariamente aos casos anteriores onde uma benzedeira poderia exercer o 

benzimento de diversas formas e transitar entre os modelos, aquelas benzedeiras que 

compreendem a prática de seu ofício através do modo de benzimento por força de devoção 

não realizam benzimentos de outros moldes, apesar de poderem integrá-los no formato de 

suas práticas. 

O aspecto mais fundamental deste modelo gira em torno da eficácia. Assim, tendo 

como ponto central um aspecto tão fundamental da terapêutica é compreensível que as 

benzedeiras que realizam benzimentos dentro deste modelo possam integrar as formas de 

benzimento dos modelos anteriores, mas não transitar para eles afastando-se deste modelo.  

Para as benzedeiras que realizam os benzimento através da compreensão que 

compreende este modelo a fé, a devoção, a força da reza, ou algo similar é o elemento sem o 

qual a eficácia não poderá ser atingida. Apesar de a eficácia ainda ser construída por todo um 

corpo de elementos que constituem a terapêutica da benzedura (incluindo a reza, as simpatias, 

os remédios e também elementos subjetivos e de ordem ‘sobrenatural’) dentro deste modelo a 

reza com ‘força de devoção’ é determinante para que haja eficácia no processo terapêutico. 

Ou seja, é necessariamente através dela que a eficácia pode ser criada, solicitada, através da 

súplica aos santos; ou, nas palavras nativas, ‘o que importa é a fé’. 

Estas benzedeiras durante o momento do benzimento dedicam suas orações àqueles 

santos de sua maior afinidade e todos aqueles à quem “sentir de rezar”; rezam para o sujeito 

sagrado e com as palavras que lhe vêm ao momento. A maioria delas utilizam a forma de 

diálogo para estabelecer a comunicação e desenvolver sua súplica, outras benzedeiras utilizam 

apenas as rezas consideradas maiores31. Além disso, ainda existem aquelas benzedeiras que 

realizam o benzimento no molde de um dos modelos anterior colocando o tom de súplica e 

                                                
31 Rezas Maiores: Pai Nosso; Credo; Ave-Maria; Orações do Rosário. 
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devoção a suas orações e considerando sua disposição emocional na fé como foco de atenção 

e importância para garantia da sua eficácia. 

Simpatias 

Quando comecei a tomar consciência da importância das simpatias para o benzimento 

em Rebouças comecei a me indagar sobre qual a definição e qual o papel atribuído às 

simpatias segundo as próprias benzedeiras. Em um dado momento perguntei a Dona Ana 

Maria o que era uma simpatia e sua resposta veio em um tom de quem não sabe explicar ao 

certo por ser algo extremamente cotidiano e simples, mas respondeu “é algo que a gente faz e 

dá certo”. Mesmo entrando em longas conversas sobre o assunto com várias benzedeiras esta 

frase é a que mais sintetiza todo o conteúdo discutido de forma simples e objetiva. Acredito 

que levando essa resposta a sério podemos nos defrontar com o cerne do evento simpatia. 

As simpatias são ações simbólicas, normalmente tendo uma relação de metáfora e 

metonímia simples e intuitiva, mas nem sempre. Tais ações, como sugere a frase de Dona 

Ana, ao serem realizadas da forma correta implicam em determinados efeitos no mundo de 

forma similar que o nosso corpo ao mover-se contra objetos afeta à eles.  

Podemos aproximar a simpatia e muitos dos benzimentos do Modelo por Moléstia a 

fórmulas mágicas, a modos de ação que agem sobre o mundo por si próprios. Se por um lado, 

alguns podem ver isso como superstição, por outro lado, estes podem ser tachados como 

incapazes de perceber relações entre o objeto de ação e o objeto a ser afetado. Neste sentido, a 

simpatia pode ser compreendida de uma forma mais próxima a compreensão dos sujeitos que 

a realizam se a entendermos como uma ação simbólica e interativa com o mundo gerando 

seus efeitos objetivamente, como diversas outras ações cotidianas.  

Nesse sentido o sujeito cético que propus imaginarmos afirmando ‘isso é superstição’ 

identifica um lapso entre as ações daquele que realiza a simpatia e seus efeitos. O que esse 

lapso revela não é uma não conexão entre os eventos, mas uma não percepção dos efeitos de 

determinadas ações para aqueles que não aprenderam a percebê-las. Neste sentido a existência 

última de uma relação é de ordem inatingível e só pode ser confirmada ou não dentro de 

paradigmas particulares relativos a determinadas formas de ver e interagir com o mundo e 

esse esforço nos mostra que na compreensão e percepção do mundo destas mulheres é clara 

uma relação entre as ações pela própria natureza de serem simpatias. Por isso a total confiança 

em seu sucesso mesmo sem uma compreensão das vias pelas quais ocorre a eficácia. 
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Em uma tarde de segunda feira, 07 de janeiro de 2013, Dona Ana enquanto 

descansava em sua varanda recebeu uma visita que não aguardava. Era uma mãe 

que pedia para que benzesse seu filho. A mãe era uma jovem menina, dezesseis 

anos que morava em Irati – PR e estava de passagem por Rebouças visitando uma 

amiga. Conversando com sua amiga sobre as dificuldades de criar seu filho recém-

nascido resolveu levar a criança para benzer. Dona Ana ao olhar a criança elogiou-a 

e afirmou que a criança sofria de Ar. A mãe concordou e, então, a benzedeira e 

perguntou se a mãe já havia levado a criança no médico. Em resposta a mãe afirmou 

que não, mas que havia feito simpatia. A reação de Dona Ana foi uma expressão de 

estranhamento e depois de uma longa conversa com a mãe e sua amiga levou a 

criança para benzer. 

O processo do benzimento incluiu Simpatia para tirar Ar, Benzimento e indicação de 

remédios e o procedimento deveria se repetir mais duas vezes naquela semana. 

Ao fim da tarde Dona Ana e Dona Alzira conversavam sobre o dia quando ocorreu a 

seguinte conversa: 

Dona Ana: Foi uma moça lá em casa pra benze o filho dela tadinho. O menino tinha 

oito meses e parecia ter oito semanas de tão pequenininho. Tava todo fraquinho, na 

hora deu de ver que tava com Ar. 

Dona Alzira: Nossa mas com essa idade e desse jeito, a mãe não fez nada? 

Dona Ana: ah! Ela disse que fez simpatia... 

Dona Alzira: É, mas e saber se ela fez com fé né?! Se não faz com fé não adianta! 

Isso se propõe que a simpatia como compreendida pelas benzedeiras acompanha um 

comportamento alheio a sua ação mecânica, mas que se dá ao mesmo tempo nela e a partir 

dela. Junto da ação da simpatia em si, que deve ser realizada minuciosamente para possuir 

eficácia, aquele que a executa necessita realizar um determinado movimento de outra ordem 

que seria ‘ter fé’, ‘acreditar’, para garantir sua eficácia. Ou seja, a simpatia, na perspectiva das 
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benzedeiras, caracteriza-se como uma ação que tem em si o evento mecânico de sua 

realização e necessariamente um evento sobreposto à simpatia, um evento de disposições não 

materiais, que caso desenvolvidos de forma adequada simpatia produzem determinado efeito 

sobre o mundo. 

“Simpatia todo mundo pode fazer que dá certo (...) As mães podem fazer as 
simpatias para os filhos, é até bom, mas depende da simpatia tem que trazer numa 
benzedeira, tem simpatia que é muito difícil, se outra pessoa fizer é fácil de errar.” 
(Dona Ana Maria dos Santos – Informação Oral – 2014) 

Como vimos, as simpatias possuem sua característica mecânica e uma característica 

também de natureza subjetiva, a fé. Somadas a execução das simpatias permite a qualquer 

sujeito reproduzi-las visando seus efeitos sobre o mundo. Contudo, segundo Dona Ana, 

algumas simpatias devem ser reproduzidas apenas por benzedeiras, isso porque para serem 

bem sucedidas teriam uma grande complexidade técnica – tanto em sua dimensão material 

quanto imaterial. 

Remédios 

Os remédios são o terceiro ponto da tríade material do benzimento. Todas as plantas 

medicinais e seus produtos – chás, sucos, cozidos, banhos, defumações, pomadas, unguentos e 

tinturas – são tratados através do termo ‘remédio’ pelas benzedeiras, uma vez que são 

utilizadas para reestabelecer a saúde daqueles que as procuram. 

Os remédios são o ponto de ligação do ofício da benzedura com os demais ofícios 

tradicionais de cura. Neste campo de saberes que se encontram as benzedeiras, as remedieiras, 

as pomadeiras e também, mas mais raramente, as parteiras e as costureiras de rendidura e 

machucadura. 

Relação com os Remédios 

Os remédios – plantas medicinais em seu estado natural ou trabalhadas como 

pomadas, unguentos, tinturas, chás, cozidos, defumações, etc. - são tratados por este termo 

genérico pelas benzedeiras independentemente da sua forma. Contudo é clara a distinção entre 

os remédios em estado natural e preparados para os detentores de ofícios de cura de 

Rebouças. O termo comum para referir-se a ambos não pode se confundir com uma 

indistinção entre as diversas formas que o remédio assume ao longo de sua manufatura. Neste 

sentido, o que indica se o termo está sendo utilizado em referencia à um remédio natural ou 

artesanalmente produzido é normalmente delimitada pelo contexto e pela forma de referir-se a 
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ele dentro do diálogo. O remédio em estado natural é tratado e indicado nas falas das 

benzedeiras como um ser agente e dotado de individualidade e muitas vezes subjetividade - 

tanto em seu exemplar (o sujeito de uma planta de arruda existente num jardim) quanto em 

sua espécie (o sujeito de todas as arrudas como espécie). Ou seja, tanto o exemplar da planta 

quanto sua espécie botânica – dentro das classificações locais – são compreendidos como um 

sujeito detentor de características de algo como uma personalidade, ideais morais, desejos e 

fragilidades próprias, como podemos ver na fala de Dona Alzira sobre a Arruda e o Arrudão. 

“A Arruda não gosta que se tire muita muda dela, se der muita muda ela morre. Já 
o Arrudão, que é a Arruda macho, tem que dar mesmo, ele gosta que dê muda dele, 
se não der ele morre.” (Dona Alzira – Informação Oral – 2012). 

Essa sensibilidade à agência das plantas medicinais é presente em todos os ofícios de 

cura, mas claramente mais intensificado entre as benzedeiras principalmente nos momentos 

de aconselhamento e ensino dos seus clientes de como preparar os remédios e na troca de 

mudas entre vizinhos ou outras benzedeiras. 

Em linhas gerais as benzedeiras são as grandes especialistas em remédios, 

principalmente em seu estado natural e para produção de chás, cozidos, sucos/extratos, banhos 

e defumações. Apesar disso, é relativamente comum benzedeiras que dominem a produção de 

alguns medicamentos de outras categorias, como umas poucas pomadas, tinturas e unguentos.  

As remedieiras são, segundo as benzedeiras, aquelas que detém o mais vasto 

conhecimento da produção de diversos tipos de medicamentos a partir dos remédios. As 

pomadas e unguentos, por sua vez, são especialidades de um ofício particular, a pomadeira, 

que costuma deter uma ampla gama de saberes específicos destes remédios. Estes ofícios 

especialistas na produção de medicamentos apesar do cuidado e da sensibilidade com as 

plantas medicinais tem uma percepção mais técnica dele se comparados às benzedeiras. 

Talvez, por essa razão a subjetividade das plantas se demonstre mais intensamente no 

discurso das benzedeiras que dos demais ofícios tradicionais de cura. 

Em linhas gerais os remédios são cultivados pelas benzedeiras seja em seu ambiente 

natural – a mata atlântica nativa com araucárias – seja em suas casas. Normalmente as 

benzedeiras têm jardins destinados apenas a essa produção onde se encontram vários dos 

remédios que utiliza cotidianamente e possivelmente alguns que raramente faz uso. Além 

disso, as benzedeiras costumam deter um rico conhecimento do local onde os remédios se 

encontram em estado natural; isso porque alguns remédios só existem em determinada regiões 
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do município, em determinada comunidade rural ou em algum faxinal, não resistindo em 

outros ambientes. 

Transito de Remédios 

A maior parte dos remédios utilizados pelos detentores de ofícios tradicionais de cura 

de Rebouças são de espécies vegetais nativas da mata atlântica local e seus derivados 

artesanais. Contudo isso não implica que tais variedades sejam nativas em todas regiões do 

município, como evidenciado pela disposição geográfica altamente restrita de algumas 

espécies como por exemplo o Pau de Andrade, encontrado apenas em alguns faxinais da 

região. 

Além das espécies nativas, as poucas espécies exóticas tem sua origem de fácil 

mapeamento. Peguemos um exemplo mais icônico, o Ginseng. Através das mobilizações 

políticas organizadas pelo IEEP e a Rede Puxirão entre diversos grupos considerados 

tradicionais as benzedeiras cruzaram com sujeitos que passaram a produzir o Ginseng in 

natura e manufaturado como fonte de renda. Neste encontro, mudas de Ginseng foram 

entregues às representantes das benzedeiras, Dona Aguida e Dona Ana, bem como o Ginseng 

em pó, vendido como medicamento preventivo contra males em geral. 

A partir das lideranças, o uso do Ginseng em pó e o cultivo de suas mudas foi sendo 

disseminado entre as demais benzedeiras em seus encontros locais, regionais e rituais. Hoje 

ainda é um grupo pequeno de mulheres que cultiva esta planta em Rebouças (tive ciência de 

pouco mais de dez), uma vez que sua distribuição é limitada ao tempo de reprodução de cada 

espécie cultivada por uma benzedeira. Neste processo, inicialmente, segundo relatos de 

memória das minhas interlocutoras, as representantes do MASA teriam papel fundamental 

servindo de canal para comunicação e o transito de produtos e conhecimentos.  

Atualmente, após o principio da mobilização, mesmo com a redução das ações feitas 

pela associação, os detentores de saberes tradicionais de cura passaram a manter o contato 

com aqueles que conheceram e que vivem nas proximidades de suas casas. Através deste 

vínculo estes sujeitos ainda possuem um significativo canal de troca de saberes e produtos 

com comunidades vizinhas e outro grupos tradicionais próximos – principalmente 

faxinalenses. Neste sentido, como poderia se prever, a velocidade e o alcance de propagação 

atualmente ficara reduzido em comparação aos momentos de intensa efervescência em torno 

do MASA. Contudo, segundo diversas benzedeiras, ainda mantém-se uma comunicação 
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muito mais intensa que no período anterior ao Movimento tanto pelos vínculos formados 

quanto pela redução do medo de repressão. 

O Uso Cotidiano e Terapêutico dos Remédios 

Em meio um evento promovido pelo MASA a benzedeira Inha Dona foi chamada por 

uma mãe para que benzesse seu filho de poucos meses que passou a chorar e brigar 

constantemente, além de não ter mais vontade de mamar. A benzedeira pediu que a 

mãe esperasse ao lado de fora e enquanto isso buscou um copo de água e um dos 

ramos de arruda que as benzedeiras haviam levado ao evento.  

Munida destes objetos a benzedeira encontrou mãe e filho em um corredor do lado de 

fora do salão do evento e iniciou seu ritual de cura. Inha Dona rezava em voz baixa 

de forma que não poderia ser compreendida por ninguém nas proximidades, nem 

pela mãe da criança. Assim que iniciou suas orações a criança começou a chorar e 

demonstrar-se agressiva com gritos e movimentos violentos para com a benzedeira. 

Enquanto proferia suas orações a senhora molhava o galhinho de arruda no copo e 

movimentava-o sobre a criança, deixando cair gotas de água sobre o bebê. Ao 

término do benzimento a criança ficou em silêncio e parou de demonstrar qualquer 

agitação. A mãe agradeceu a benzedeira com bastante afetuosidade e a benzedeiras 

respondeu “era só quebrante minha filha, mas tem que batizar esse menino logo, se 

não ele vai voltar a ficar bravo. O batismo é um tipo de proteção que os pais tem que 

dar. Não importa o que te digam tem que fazer isso para a criança ficar protegida.”. 

No benzimento contra quebrante, bem como em benzimentos similares, vemos um uso 

particular dos remédios, muito diferente dos usos mais frequentes. Enquanto normalmente os 

remédios são preparos consumidos pelos enfermos – chás, pomadas, emplastos, etc. – neste 

caso remédio é utilizado como ferramenta do benzimento. Existem outros benzimentos muito 

similares ao de quebrante, nos quais uma planta, normalmente arruda ou alecrim, é utilizada 

para a reza ou barra borrifar água sobre o enfermo durante as orações. Os usos mais comuns 

dessa forma de benzimento é principalmente conta os males de quebrante, mau-olhado, a 

benção de crianças de forma genérica ou batismos em olhos d’água de São João Maria. 



133 
 

Nestes casos podemos perceber que a ação do remédio, como ação significativa, está 

intensamente carregada de seu aspecto metonímico (contágio) em uma dupla instância. 

Primeiro, na agência do remédio – planta – sobre a água contagiando-a com seu principio 

curativo e sagrado; segundo, no contato desta água com o corpo do enfermo e suas tangências. 

*** 

Dona Ana havia levantado cedo aquele dia e como de costume ao levantar-se 
preparou um forte chimarrão. Logo que me ofereceu perguntei-lhe se havia 
colocado Ginseng como de costume e como resposta a benzedeira falou “Hoje não, 
coloquei Novalgina, fui colher ali no jardim. Acordei com dor de cabeça sabe?! E 
quando acordo assim vou lá e já pego uma novalgina para por no chimarrão que 
rápido fico melhor”. (Janeiro de 2013) 

Em comparação ao uso que citamos da Arruda anteriormente, a novalgina, como o 

nome popular local da planta sugere, já tem um uso muito mais pragmático. Juntamente dela, 

uma vasta série de remédios é utilizada desta forma. O procedimento se assemelha muito ao 

processo biomédico como vivenciado por estes sujeitos, nos quais após conseguir a 

identificação do mal que aflige o paciente, através de consultas, análise dos sintomas e 

exames, recomenda-se os medicamentos adequados para combatê-lo. Similarmente, 

identificando algum problema – através de rituais, auto-observação, longos diálogos, convívio 

cotidiano e tratamentos ineficazes – a benzedeira, como uma especialista em medicamentos 

naturais, utiliza ou recomenda determinado medicamento para combater o mal em questão. 

*** 

“Todo dia de manhã eu coloco um pouquinho de Ginseng (no chimarrão). É bom 
né?! Previne as doença tudo... ajuda a não ficar doente.” (Dona Ana – Informação 
Oral – Janeiro de 2013) 

O Ginseng é outro remédio icônico para essa discussão. Um dos poucos remédios que 

não são espécies nativas da região também tem uma lógica terapêutica própria. Enquanto os 

remédios são utilizados como ferramentas rituais, tratamentos pontuais ou, como veremos 

adiante, tratamentos complementares, o Ginseng – como preventivo – tem um uso incomum 

para a etiologia local. 

Não é necessário traçar a trajetória do Ginseng até a medicina brasileira, para 

compreender seu ingresso e uso entre as benzedeiras de Rebouças; basta apresentarmos seu 

percurso até elas. Como já apresentei, o Ginseng foi incluído como medicamento através do 

contato com outras populações tradicionais pelas lideranças das benzedeiras. Neste contato foi 
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apresentado como remédio capaz de evitar diversos males e fortalecer o sistema imunológico, 

ou seja, com uma lógica preventiva genérica.  

Esta forma de compreender os efeitos e as razões para o uso do Ginseng acabou por 

ser incluída na própria definição da planta pelas benzedeiras que o receberam. Assim, o 

Ginseng difundido entre os detentores de ofícios tradicionais de cura ganhou uma ontologia 

própria indistinta da sua função preventiva e de seu modo de uso, majoritariamente em pó – 

uma vez que para utilizar da planta necessário mata-la para retirada das raízes. 

*** 

Na tarde de 09 de Janeiro de 2013, quarta feira, Samantha, vizinha de Dona Ana, 

trouxe seu filho para ‘cortar sapinho’ – Benzimento para retirada de sapinho, uma espécie de 

ferida na língua parecida com afta e que é muito comum em crianças. Dona Ana deixou 

então Samantha e seu filho acompanhados por sua irmã, Dona Lúcia, na varanda de casa. 

Assim, enquanto os visitantes tomavam chimarrão, produziam e fumavam cigarros de palha a 

benzedeira entrou em casa para preparar os materiais que utilizaria no benzimento. Dona 

Ana buscou uma tesoura grande e uma tigela de metal que encheu de cinzas do fogão à 

lenha. Após tudo preparado chamou a mãe e a criança para realizar o benzimento. 

A mãe sentou-se ao lado do fogão à lenha em um caixote de madeira e foi instruída a 

segurar a criança para que se movesse o mínimo possível. Além disso, foi também instruída a 

responder ‘sapinho’ toda vez que a benzedeira perguntasse ‘o que eu corto?. Isso feito, Dona 

Ana iniciou o benzimento. 

A benzedeira, munida da tesoura e da tigela passou a tesoura nas cinzas e perguntou 

para mãe “O que eu corto?” que respondeu imediatamente “Sapinho”. Após a resposta a 

benzedeira começou a realizar movimentos de corte com a tesoura na região próxima à boca 

da criança (uma distância de mais ou menos 5cm). Os cortes eram rápidos e sucessivos, 

nunca diminuindo sua frequência e sendo acompanhado por orações em tom de voz baixo 

demais para serem audíveis. 

Após alguns minutos Dona Ana perguntou novamente “O que eu corto?” e recebendo 

a resposta passou a tesoura na cinza novamente e reiniciou o processo. Ao todo esse 

processo se deu três vezes. Após estas três vezes Dona Ana perguntara novamente e ao ser 

respondida segurou firmemente a cabeça da criança picotando minuciosamente, em frente 



135 
 

seu rosto, traçando com seus movimentos uma cruz. Isso feito Dona Ana se levantou e 

anunciou à mãe que terminara o benzimento começando a passar outras diretrizes sobre o 

tratamento. 

- Pronto, agora tem que voltar mais duas vezes. Volta sexta e domingo ai termina o 

benzimento. E não se preocupa se a criança chorar essa noite, como cortamos o sapinho 

pode doer de noite ai ele chora mesmo. (...) Agora você tem que lavar a boquinha dele todo 

dia com chá de rosa branca ou malva, de preferencia rosa branca. Depois você pega um 

paninho e enrola um pouquinho de açúcar nele. Ai coloca no café só até pretear. Ai tem que 

pegar esse paninho e esfregar a boquinha dele. A Rosa é pra limpar e o café pra matar o 

sapinho. 

O corte do sapinho e as enunciações apresentadas acima, por si só, são bem icônicos 

da particularidade do saber envolvido na benzedura, um campo de saberes dedicados à saúde 

que detém uma etiologia e metodologia própria tanto em seus princípios, quanto conceitos e 

terapêuticas. 

Dona Ana e Dona Dejanira nos explicam que no caso do sapinho e do ar a simpatia do 

cortar e do tirar são essenciais ao tratamento destes males. A necessidade dessas simpatias 

tem equivalência com a compreensão etiológica destas doenças, entendidas como “bichinho” 

que deve, portanto ser retirado e morto para encerrar o processo patológico. Para tanto a 

simpatia atua com uma combinação profunda de metáfora e metonímia – similitude e contágio 

– primeiramente com a própria noção de corte para incapacitação do agente patológico 

“Sapinho, Cobreiro e bugreiro é que nem Ar, 

tem que fazer a simpatia! Não adianta nada 

benze sem corta, se não corta ele volta. E se 

corta só um dos ado volta também, porque 

ele é um bichinho que tem cabeça e rabo, 

então tem que corta os dois.” (Dona Ana – 

Informação Oral – Janeiro de 2013) 

“A carova é bom pra bugreiro, você vai ver. É 

só lavar e resolve. Mas, tem que cortar 

também, se não não adianta, ai volta.” (Dona 

Dejanira – Informação Oral – Janeiro de 2014) 
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(similitude) e em seguida com a realização dos movimentos de corte em proximidade ao local 

afetado, no caso observado, a boca da criança (contágio). 

Aqui os medicamentos atuam como importantes no tratamento, mas ainda assim 

ineficazes sem a simpatia. Ambos atuam na recuperação do doente como procedimentos 

interdependentes. Um torna possível a ação do outro, assim atuam de forma quase simbiótica, 

buscando a garantia da eficácia terapêutica.  

Curiosamente, vemos no caso icônico do tratamento de sapinho uma continuidade 

desta lógica linguística – de metáfora e metonímia – para além da performance ritual, 

atingindo também a indicação terapêutica com remédios. A Rosa Branca e o Café revelam, do 

mesmo modo mais um lado da compreensão etiológica destas doenças através dessa expansão 

de significados que a análise linguística oferece. A Rosa Branca seria responsável por uma 

limpeza da região adoecida e o café a eliminação do agente patogênico cortado pelo ritual, o 

bichinho do sapinho. 

No caso do cobreiro e do bugreiro o uso da tansagem e da carova, respectivamente, é 

sempre recomendado como um banho de limpeza e para eliminação da doença. Os outros 

males de pele em geral, como não são compreendidos como produzidos por ‘bichinhos’ e 

portanto sem a necessidade de limpeza, utilizam-se de emplastos para potencializar o 

tratamento. Tais emplastos são produzidos com uma grande concentração são aplicados de 

forma a ter uma prolongada exposição da região afetada ao medicamento. 

Na etiologia das benzedeiras, via de regra, as doenças que são consideradas causadas 

por um “bichinho”, como o sapinho, são contraídas pela exposição a algum tipo de ‘sujeira’. 

O cobreiro, por exemplo tem sua causa em resíduos deixados por teias de aranha, passagem 

de sapos, lesmas, lagartixas, etc. O bugreiro é causado pela exposição do sujeito aos resíduos 

exalados pela arvore do bugreiro (Aroeira) ficando embaixo de sua copa ou manipulando sua 

madeira. Assim, para combater essas doenças é necessário cortar o ‘bichinho’ para que não se 

desenvolva e com remédios faz-se necessário a lavagem do local com algum líquido para 

limpá-lo (chá de Rosas Brancas no caso do sapinho) e a ação de outra substância para em 

eliminar o agente patogênico ou mata-lo (café no mesmo caso).  

Em outras palavras, as doenças causadas por seres oriundos de vestígios materiais 

contaminadores devem ser combatidas com a limpeza do local (oposta a sujeira que causou a 

doença) e com a morte do agente, cortando-o, retirando-o e utilizando de remédios que 
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impossibilitem sua recuperação ou a manutenção de sua vida. Dessa forma é compreensível a 

simbiose necessária nestes tratamentos entre a simpatia e os remédios, atuando de forma 

complementar. 

Benzimento e Autoria 

Estes três elementos, benzimento, simpatia e remédios, constituem a parte mais 

sensível e objetivável do processo de benzedura em Rebouças. Sua divisão, como suposto, é 

feita a posteriori da prática e do aprendizado. É uma classificação empreendida no momento 

em que as benzedeira busca objetivar as suas ações para um leigo. Isso nos indica que o 

benzimento em si, bem como as simpatias e o uso de remédios são elementos igualmente 

fundamentais para a realização da cura promovida pela benzedeira e dessa forma de interagir 

com o mundo. Em outras palavras, mesmo podendo dividir tais ações das benzedeiras em 

partes distintas, ainda são partes interdependentes num grande circuito de ações acionado pela 

especialista, um circuito de ações que tem sua eficácia permeando todas as ações parciais 

juntamente. 

 A Cura pela Fé 6.2

Em grande parte da literatura antropológica que atravessa o tema do benzimento o 

problema da compreensão da cura produzida pela benzedura atravessa dois pontos 

fundamentais, de um lado a compreensão nativa e de outro a eficácia simbólica. Cada autor, 

por sua vez, ingressa nessa discussão por um viés que reflete suas filiações. Aqui, não 

pretendo seguir este eixo de discussão, busco partir da ‘compreensão nativa’ – por meio de 

relatos de memória, discussões entre especialistas e explicações aos visitantes e as crianças – 

para uma análise onde, a partir da expansão dos significantes acionados na explicação nativa, 

busco desenvolver um processo de transcriação da explicação nativa ao leitor. 

A Terapêutica como Solicitação 

A frase mais representativa das benzedeiras, tanto em Rebouças quanto nas demais 

etnografias sobre o tema é “Não sou eu quem cura. Quem cura é Deus”. Esse é o ponto 

fundamental para entendermos como essas mulheres compreendem seu ofício e sua eficácia. 

Quando Dona Ana diz “A gente não cura, a gente só pede pra Deus e pros santos, eles é quem 

curam” a benzedeira se considera como um meio para alcançar a cura, mas não um meio 
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vazio e comum, a benzedeira é aquele sujeito apto a se comunicar com o sagrado, um sujeito 

mediador que traduz as aflições em súplicas aos santos e a Deus. 

Essa mediação, nessa forma que apresentamos até aqui, se consolida principalmente 

nos momentos de oração, normalmente na produção de uma simpatia ou no ato próprio de 

benzimento – quando este não ocorre concomitante à simpatia. Contudo, sugiro que pensemos 

as benzedeiras como um canal duplo. Ou seja, a benzedeira atua como mediadora traduzindo 

as aflições dos sujeitos em súplicas aos santos e simultaneamente atua como mediadora 

servindo de canal do Poder dos Santos para intercessão sobre o doente.  

A comunicação bidirecional ocorre, ao meu ver em todo o processo de benzeção, uma 

vez que sempre são os seres do domínio do sagrado responsáveis pela cura, mas como vimos 

para muitos males os benzimentos, remédios e simpatias são fundamentais para garantia da 

eficácia. Nestes casos, essa informação somada a da cura divina indica a dupla mediação da 

benzedeira tanto como solicitante como também sendo parte da ação e da vontade do Poder 

divino. 

Os santos, dos quais trataremos mais profundamente no capítulo seguinte, atuam 

também como mediadores na relação de cura. Nas etnografias sobre o tema os santos são 

vistos como sujeitos intermediários entre Deus e os homens, atuando como mensageiros, 

comunicadores entre estes – de forma um pouco semelhante ao caráter mediador das 

benzedeiras. No entanto, as benzedeiras de Rebouças têm uma visão um tanto particular dessa 

relação, uma vez que, entre elas, o caráter mediador dos santos emerge em torno da palavra 

Poder. Os santos são mediadores enquanto receptores do Poder de Deus e podem utilizá-lo de 

forma autônoma. 

Neste ponto, ainda devo ressaltar que a possibilidade de uma benzedeira suplicar a um 

santo de forma a ser atendida não é isento de responsabilidades. Uma longa trajetória torna 

inicialmente a benzedeira e o santo como sujeitos afins, em um processo de construção de 

reciprocidade que se dá ao longo dos anos para formar o forte vínculo entre estes sujeitos. Ou 

seja, uma afinidade inicial entre cada benzedeira e determinado santo pode surgir, como 

apresentado no capítulo 02, de diversas formas – instrução familiar, momento de dificuldade 

ou doença, afinidade com a história ou imagem do santo, etc. Após esta afinidade inicial 

começa um longo processo de construção de vínculos de reciprocidade entre o sujeito sagrado 

e a benzedeira. Este circuito é construído e mantido no ato ritual da benzedeira – orações, 
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súplicas e preces, participação nas festas do santo, expansão da devoção a outras pessoas, 

narrativas das histórias do santo, etc. – e na graça concedida pelo santo – normalmente uma 

proteção e instrução intuitiva constante e atendimento às súplicas. 

Nas etnografias sobre benzimento uma constante na questão da eficácia é o dom, 

atributo do sujeito que benze sem o qual não poderia realizar benzimentos, ser reconhecido ou 

não poderia ter contato com seres de natureza divina, talvez a obra onde isto esteja mais bem 

detalhado é no trabalho de Braga (BRAGA, 2010). Em Rebouças, como abordei em outra 

ocasião (MELLO, 2013) o dom não é levantado nos discursos por legitimação ou em qualquer 

outro. Capacidades sensórias que se encaixam nas poucas descrições de dom que pude 

encontrar estão presentes em uma parcela apenas das benzedeiras e não são diretamente 

associadas ao benzimento; ao contrário, tais percepções são valoradas pelas benzedeiras que a 

possuem com um caráter ambíguo e duvidoso, sendo comum estas mulheres se referem a elas 

com a frase “não sei se é coisa de Deus". Ainda assim, existe entre as benzedeiras o 

reconhecimento daquelas mais e menos eficazes, de reza mais e menos forte, sem a 

emergência da questão do dom.32 

Desse modo, o dom como critério para o ensino da benzedura também não ocorre em 

Rebouças. Como critérios para o ensino da benzedura que pude identificar encontram-se mais 

os comportamentos públicos da potencial aprendiz do que quaisquer atributos sobrenaturais. 

Nesse sentido, existe uma cobrança intensa das benzedeiras no que tange à ‘postura moral’ da 

pessoa que deseja aprender a benzedura. Essa ‘postura moral’ defendida pelas benzedeiras 

mais velhas abarca principalmente comportamentos públicos sendo a maioria deles relativos 

ao pudor sexual e a uma postura que se mantenha distante de conflitos, intrigas e brigas 

familiares. 

6.2.1.1 Caminhos da Cura 

O benzimento, em linhas gerais, costuma ser realizado com a pessoa presente, mas 

esta não é a única opção. Ocasionalmente a benzedeira recebe visitas que pedem pelo 

benzimento de pessoas que lhe são próximas ou mesmo o sujeito aflito pode ligar solicitando 

seu benzimento à distância. 

                                                
32É difícil traçar se esta inexistência da temática do Dom é uma peculiaridade regional ou uma ideologia 
disseminada a partir da mobilização política para facilitar os tramites de reconhecimento das benzedeiras. A 
própria legitimação da benzedeira ocorre por um processo natural de reconhecimento pessoal e comunitário de 
sua eficácia, similar ao identificado por Oliveira em sua dissertação (OLIVEIRA, 1983). O reconhecimento 
burocrático das benzedeiras no MASA envolve o reconhecimento pessoal (auto declaração) e reconhecimento 
local, mesmo que em pequena escala, da credibilidade da benzedeira. 
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“Todo mundo pode pedir benzimento, até pra quem ta bem longe. Só que tem que 
ser assim. Se a pessoa que pede o benzimento não tem fé, mas quem recebe tem, não 
tem problema. Agora se a pessoa que pede o benzimento tem fé e a pessoa que 
recebe não, aí não adianta nada. A não ser que a pessoa que pede for mãe ou 
madrinha da criança, ai da certo do mesmo jeito. Ai tem gente que trás foto, tem 
gente que trás roupa, tem gente que só fala o nome, ai a gente benze né?!” (Dona 
Ana Maria – Informação Oral – 2013) 

Nessa fala, colhida em um diálogo entre Dona Ana e Dona Aguida, a benzedeira Ana 

conseguiu objetivar o procedimento e o critério de solicitação da cura pelo benzimento. Como 

determinante existem dois critérios e pelo menos um deve ser cumprido para que o 

benzimento tenha sucesso: 1) o receptor do benzimento deve “ter fé” ou 2) o benzimento tem 

que ter sido solicitado pela mãe ou madrinha do receptor. A benzedeira ainda levanta outra 

questão interessante que é o fato de o mesmo atributo exigido do receptor, fé, não precisa 

estar presente no solicitante, independentemente de quem seja ele. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 7

No movimento desta monografia pretendo ter conseguido demonstrar como a 

benzedura é um ofício que permeia diversas do que normalmente dividimos em distintas 

dimensões da vida social e oferece chaves compreensivas para uma grande parte da vida 

cotidiana das benzedeiras. No movimento deste trabalho iniciei minha abordagem 

apresentando as benzedeiras que se tornaram minhas principais interlocutoras e 

contextualizei-as em meio os ambientes sociais e materiais de seu ofício. Passei, então, a 

abordar a prática da benzedura propriamente dita. Nos capítulos finais introduzi uma 

discussão a respeito dos sujeitos com que as benzedeiras interagem na prática de seu ofício, 

mais especificamente em seus rituais e como a benzedura é materialmente realizada. Neste 

processo busquei transmitir um pouco do cotidiano e da prática do ofício destas mulheres e, 

assim, demonstrar qual o papel que a benzedura ocupa nas suas formas de compreender e 

interagir com o mundo. 

Em discussões recentes as limitações das divisões dos campos do social e separação de 

um campo que definimos como religioso são enfaticamente problematizadas (ASAD, 2010; 

POMPA; 2003). Nesse sentido, partindo de tais trabalhos algumas limitações do conceito 

religião passaram a ser flagrantes, bem como sua inadequação às diversas realidades vividas. 

Nesse sentido, talvez o ponto mais crítico desta classificação fique na sua própria separação 

do campo religioso como um campo específico da experiência humana ignorando que sua 

delimitação foi construída em um contexto histórico e cultural muito específico. 

Neste mesmo caminho o conceito de religião popular também foi profundamente 

questionado dado a sua história e sua aplicação na literatura sobre religião (BRANDÃO, 

1986, 1987). Este conceito trás em si uma separação do erudito e do popular imposta pela 

igreja para legitimar seu conhecimento como o modo adequado de empreender a religião. 

Mesmo que com o tempo o conceito tenha ganhando feições próprias e mesmo uma grande 

valorização em diversos meios, ele trás em si esse germe que não só separa a prática popular 

da institucional, mas pressupõe valores à elas. 

Na mesma linha aqui defendi que compreendamos que o ofício da benzedura permeia 

diversas dimensões sociais que normalmente separamos e que são vividas por sujeitos que a 

realizam como um todo sendo vivenciado cotidianamente. Neste sentido, o ofício da 

benzedura se coloca sobreposto a uma série de campos de conhecimento e de ação sobre o 
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mundo – uma forma de lógica ou, como defendido por Oliveira (OLIVEIRA, 1983), uma 

filosofia – tendo sua prática voltada para elementos que distribuímos institucionalmente entre 

o campo da saúde, da religião e da educação. 

Como um ofício sobreposto ao que consideramos diversos campos de conhecimento e 

de interação com o mundo, a benzedura forma um campo semântico, uma rede de 

significantes – na forma de categorias, comunicações rituais, negociações sociais humanas, 

etc – que acaba por interpretar, possibilitar e conduzir aqueles que a praticam em suas ações 

compreensivas e pragmáticas sobre o mundo. Neste sentido o ofício das benzedeiras constrói 

para seus detentores uma série de chaves lógicas e ao mesmo tempo as regras de uma 

gramática cultural e cosmológica. Ela forma um bojo de chaves compreensivas do mundo 

para os sujeitos ligados à sua prática. E dessa forma, não só possibilita a ação e compreensão, 

como também define as possibilidades interpretativas dos sujeitos que dominam sua 

linguagem. Ou seja, defendo que a benzedura orienta as ações de seus praticantes a cada 

evento vivenciado, dentro dos limites de seu acervo simbólico, de forma eficaz. 

Neste sentido, para fins de efeito, essa gramática em muito se assemelha a um 

universo próprio destes sujeitos. Uma existência em um mundo empírico própria destes 

sujeitos. Isso porque ela determina os objetos aptos à interação e sua constituição ontológica, 

as formas possíveis dessa interação e seus efeitos objetivos e subjetivos. Cada gramática e, no 

caso, a benzedura e seu campo semântico, formam um universo onde os homens que 

aprendem esta língua estão inclusos e o vivenciam de forma objetiva e real. 

Para tentar transmitir de algum modo essa forma de interagir e compreender o mundo 

desenvolvida por mulheres optei por uma abordagem semiológica para minhas análises. A 

semiologia, vale citar, é a disciplina formada dentro do bojo da linguística, mas já enunciada 

por Saussure (SAUSSURE, 2004), como a ciência que se dedica ao comportamento simbólico 

e suas manifestações em todas suas instâncias. Para o autor, as assim chamadas ciências 

sociais, a linguística, a heráldica e a literatura deveriam ser partes integrantes desta grande 

ciência.  

Contudo, modernamente a semiologia surgiu como uma subárea da linguística. Ou 

seja, não como uma área mais abrangente que incluiria em si todos os estudos culturais, 

dedicando-se ao comportamento simbólico/comunicativo do ser humano como um todo. 

Muito disso hoje é atribuído ao fato de que os Escritos de Saussure tenham passado mais de 
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meio século ignorados em uma de suas casas. Ao meu ver, a visão do autor da semiologia em 

muito se assemelha a proposta de um estudo das gramáticas culturais como proposto por 

Edmund Leach em seu ‘Cultura e Comunicação’ (LEACH, 1992). Neste contexto, os  termos 

utilizados aqui estão todos de acordo com as obras destes autores que tive como eixo mestre 

para empreender minhas análises. 

Permitindo-me ser conduzido por estes eixos de pensamento busquei realizar uma 

expansão (análise) da experiência transcrita de meus interlocutores que possibilitasse a 

percepção do leitor de como a prática da benzedura permeia e forma boa parte da vida social e 

do mundo em que estes sujeitos vivem. Assim, parti dos significantes utilizados pelas 

benzedeiras em suas interações cotidianas em torno da prática da benzedura. E, para isso, 

utilizei-me de comportamentos simbólicos de várias ordens, desenvolvidos por estas mulheres 

– sejam eles cotidianos ou oficiais, suas ações rituais, sua interação política com outros 

detentores de ofícios tradicionais e com as agências rituais que se apresentam em seu ofício. 

A partir destas ações simbólicas busquei expandir seus significados através das análises que 

aproximavam esta série de significantes nativos do modo de compreensão acadêmico e, 

portanto, possivelmente do leitor. 

Assim, espero ter demonstrado o caráter da benzedura como difuso por todo cotidiano 

desta mulheres, sobrepondo livremente as classificações do que chamaríamos de campo da 

saúde, do trabalho, da religião e tantos outros. O benzimento é um momento ritual onde toda 

uma compreensão de mundo é aplicado. Ele compreende todo o cotidiano destas mulheres e 

reflete a vivência e compreensão que estes sujeitos tem do mundo em que vivem. Espero ter 

transmitido ao menos este sentido final ao longo do meu texto, revelado a fluidez e conexão 

entre tantos elementos diversos e assim aproximado o leitor, de alguma forma, do modo de 

pensar e agir no mundo que testemunhei no convívio com estas benzedeiras. 

Vejo este como o papel fundamental da etnografia, um meio de se difundir formas 

outras de se pensar e viver no mundo e buscar colocar-lhes em mesmo peso de valores que a 

forma de interação com o mudo que o seu leitor detém. A etnografia deve construir chaves 

compreensivas de um grupo para o outro – mesmo que esta chave esteja sempre com um erro 

embutido, natural do processo de transcriação – e assim, ela deve construir outros a serem 

respeitados, reconhecidos e valorizados revelando o quão rica e rara é a vivência humana em 

suas múltiplas formas.  
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 APÊNDICE I – HISTÓRIAS DE SANTO 9

 Nossa Senhora de Salete 9.1

Nossa Senhora de Salete é protetora das roças porque ela tava caminhando no deserto 

e tava com fome já há três dias. Então, ela subiu um morro, uma colina e lá um menino e uma 

menina encontraram ela. Eles viram que ela tava com muita fome e foram buscar duas 

cestinhas de comida, de tudo o que dá na roça. 

Na cestinha tinha banana, maça, mixirica, um pouquinho de arroz e feijão... enfim, 

tudo que da na roça. 

Um deles até soltou a cestinha para abraçar ela, e da de ver o pãozinho da cestinha na 

imagem dela [indicando o que na interpretação oficial da imagem seria o pé da santa, mas que 

é conhecido pela benzedeira como um pão entregue a ela]. 

*** 

 Jesus e os Galos 9.2

Quando Jesus nasceu, os galos todos cantaram e o rei, que não queria que Jesus 

nascesse, ficava ouvindo os galos. Os galos Falavam outra língua, mas o rei entendia. Os 

galos falavam. 

- Cocorocó! – E com isso diziam “Jesus Nasceu!”. Mas o rei não acreditou. 

Então, os bois mugiram. 

- Onde? 

E o rei ainda não acreditava, mas os bezerros berraram. 

- Em Belém! 

Assim o rei foi falar com os seus, falava pra eles que ele não acreditava que Jesus 

tinha nascido porque um disse, outro gritou com uma dúvida e um terceiro só que respondeu. 

Mas, naquele momento os patos falaram. 

- É verdade! 
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Então o rei acreditou e foi procurar por Jesus. E por isso, quem tem galo que canta em 

casa tem a casa abençoada. Porque os galos foram os primeiros a anunciar o nascimento de 

Jesus. 

*** 

 Santa Isabel 9.3

Santa Isabel vivia junto com um rei e gostava muito dos pobres. Por isso, Santa Isabel 

sempre levava comida pra eles. Quando o rei soube ele ficou muito bravo, porque ele não 

gostava dos pobres. Então, ele proibiu Santa Isabel de levar comida pra eles. 

Daquele dia em diante ela levava comidinhas escondidas no avental e quando o rei 

perguntava o que ela tinha levado ela respondia que não tinha levado nada. Mas, o rei não era 

bobo e retrucava que viu alguma coisa no avental e a santa respondia “era só flores”. 

O rei sabia que ela tava levando comida, então ele de vez em quando ao percebê-la 

levando coisas no avental a mandava parar e mostrar o que tinha. Santa Isabel, que sempre 

levava comida, sempre ficava com muito medo disso, mas como ela já tinha poder ela 

levantava o avental e caiam só flores. Caíam só pétalas de rosas das mais lindas. Assim ela 

fazia todo dia, e quando o rei a parava choviam as flores do seu avental. 

*** 

 Jesus e o Cedro 9.4

Nossa Senhora estava a dias fugindo com o menino Jesus, porque Herodes queria 

mata-lo e mandou diversos soldados para encontrar e matar ele. Mesmo assim, sempre que 

chegavam perto dela para matar o menino Jesus ela se escondia. 

Uma vez ela estava correndo dos soldados de Herodes e eles estavam muito perto. Ai 

quando iam pegar eles ela foi pro meio do mato e disse “Abre-te Cedro!”. Ai o Cedro abriu o 

casco no meio e ela deixou o menino Jesus lá dentro e seguiu fugindo para que ninguém o 

encontrasse.  

A aranha logo que viu veio e começou a encher o cedro de teia para que não vissem 

nada. Ai quando os soldados chegaram só viram uma arvore e uma teia de aranha que deviam 

de tá ali de certo há muito tempo e seguiram. Nossa senhora também tava sozinha, ai 
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desnortearam e foram procurar em outro lugar. Dai em diante o cedro ficou abençoado. Por 

isso dizemos que o cedro é uma arvore abençoada. 

*** 

 Negrinho do Pastoreio 9.5

O negrinho do pastoreio era um menino que era escravo e trabalhava para um 

fazendeiro muito, muito rico. Esse fazendeiro adotou o menino e levou ele para morar em sua 

fazenda, mas ele era um fazendeiro muito mal! Judiava muito dele. Todo dia! 

O fazendeiro, que tinha muitos cavalos, judiava dele fazendo ele pega os cavalos e 

trazer para ele ver. Todos os cavalos, todo dia. Além disso, ele batia muito nos outros peão 

que trabalhavam pra ele, judiava muito deles. 

Então, teve um dia que ele mandou o negrinho buscar os cavalos e o negrinho não foi. 

Não foi porque tinha que fazer outras coisas também. 

O fazendeiro viu a demora do negrinho e concluiu que ele estava o desobedecendo. 

Cheio de raiva o fazendeiro chamou os peão que trabalhavam para ele e mandou que 

matassem o negrinho. Os peão obedeceram. Mataram ele e voltaram até o fazendeiro 

perguntando “O que a gente tem que fazer com o corpo, senhor?”. Cheio de raiva como estava 

o fazendeiro mandou enterrar ele em um formigueiro e assim foi feito. 

Dois dias depois uma coisa estranha aconteceu. Todos os cavalos do fazendeiro 

haviam sumido! Nenhum dos peões, por mais que tentassem, conseguia achar os cavalos. 

O fazendeiro estava ficando maluco atrás do cavalo, procurava por todos os lugares e 

mandava o tempo inteiro que seu peões procurassem por eles. Mas, os peões procuravam, 

procuravam e nunca encontravam. 

Uma hora, o fazendeiro olhou para fora de casa, preocupado e foi nessa hora que ele 

viu o negrinho trazendo todos seus cavalos, guiando eles em cima de m cavalo branco. O 

negrinho trouxe todos e prendeu cada um para que não fugissem onde sempre deixava os 

cavalos para o fazendeiro ver. 
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Assim, com o negrinho sendo obediente e trazendo seus cavalos mesmo depois de ter 

morrido, o fazendeiro pediu que tirassem o corpo do menino do formigueiro e que 

enterrassem ele direitinho no cemitério.  

O fazendeiro ficou arrependido do mal que tinha mandado fazerem com o negrinho. 

Agora, o negrinho do pastoreio acha as coisas perdidas para a gente, igualzinho ele 

achou os cavalos. Quando você perde alguma coisa você pode acender uma vela em um 

formigueiro. Ele, então, achará o que foi perdido e deixará em um lugar que você vai 

encontrar. 

*** 

 Nossa Senhora de Fátima 9.6

Nossa Senhora de Fátima veio a este mundo só para dizer ao povo que os santos 

existiam de verdade e que o povo deveria cuidar deles. Então, ela apareceu para três 

pastorezinhos, disse sua mensagem e pediu “Avisem o povo!”. 

Eles foram avisando tudo o povo que morava perto deles, mas o povo de lá não tinha 

fé, os que tinham era muito pouca. Eles avisavam, avisavam, mas ninguém dava bola nem 

voltava a cuidar dos santos. Ai veio os castigos, porque ela tinha poder. Tudo o que ela 

avisava acontecia do jeitinho, na hora e no lugar que ela falava. Ai o povo viu que era verdade 

e começou a ter fé e cuidar dos santos. 
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 APÊNDICE II – HISTÓRIAS DE SÃO JOÃO MARIA 10

Devo deixar algumas palavras para explicar a quem estiver lendo este livro um pouco 

sobre o contexto e a importância das histórias de São João Maria que me foram transmitidas 

pelas benzedeiras de Rebouças-PR. Essas narrativas que para alguns podem parecer 

miraculosas são parte cotidiano e da realidade dessas mulheres e deve ser entendidas com esse 

caráter de legitimidade e importância se quisermos compreender um pouco de suas devoções 

e de seu ofício. 

São João Maria por muitos anos, alguns dizem dezenas, outros centenas e ainda alguns 

afirmam que por milhares de anos, peregrinou pelo mundo. Nestes relatos, nem sempre São 

João Maria estava sozinho, por vezes andava com outras personalidades sagradas, por vezes 

com outros Santos, com Jesus ou mesmo homens comuns de quem gostava da companhia. 

Estes homens seriam uns poucos, escolhidos pelo santo, para poderem conhecê-lo e conviver 

um pouco com ele. Através deles o Santo Monge teria deixado diversas narrativas, profecias e 

histórias de capítulos de sua vida para serem transmitidas ao povo. Essas histórias ensinam 

como se deve agir, como ser uma boa pessoa e como ter fé.  

Importante também explicar que essas histórias foram transmitidas para as benzedeiras 

por seus amigos e parentes que tiveram a oportunidade de encontrar-se com o Santo, como 

um desses seus companheiros. Isso antes que “Ele se retirasse da Terra” pois nestas histórias 

muito se fala do momento em que São João Maria se retirou pois os tempo haveriam mudado 

e ele não mais poderia permanecer na Terra 

 

 Quando São João Maria não quer ser encontrado 10.1

Quando São João Maria era seguido, ou buscado e não queria que lhe encontrassem 

ele deixava que as pessoas o seguissem. Então, sem que vissem, pulava no mato! Lá ele, com 

seu poder, se transformava em um animal normal e ficava fazendo coisas de animal. 

A pessoa que o buscava quando passava por ele via um animal normal e seguia em 

frente. Via um carneirinho, um boizinho, qualquer animalzinho. E quando a pessoa já estava 

longe, bem longe, ele voltava desvirava animal. 
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São João Maria só proziava com quem ele queria. 

*** 

 As cruzes de São João Maria (Versão de Dona Ana) 10.2

No tempo que São João Maria andava pela terra ele montava cruzes com galhos em 

vários lugares. Quando ele via um lugar que precisava ser abençoado ele pegava dois galinhos 

e montava uma cruz com cipó. Com o tempo, essas cruzes viravam arvores. Elas tavam na 

terra e eram galinhos então pegava. 

*** 

 Instruções 10.3

No tempo em que São João Maria andava pelo mundo ele ensinava todos os meninos 

que andavam com ele pra eles ensinar os outros. Ele falava que tinham que fazer o que é 

certo, que é bom.  

Ele dizia pra não usar veneno, que deveríamos plantar e cuidar das sementes e das 

plantinhas. Avisava que iria chegar o dia que não iria mais ter nenhuma planta sobre a terra a 

não ser as plantas guardadas em vidros e as fotos dos livros para ensinar as crianças o que já 

existiu um dia. 

 

*** 

 A Tormenta 10.4

No tempo que tudo por aqui ainda era sertão houve uma noite que começou a chover, 

começou fraquinho e foi ficando forte, forte, forte, até virar uma tormenta!  

São João Maria, que ainda andava pelo mundo, quando a chuva deu uma enfraquecida, 

parou na frente da porta da casa de uma família. O pessoal da casa olhou, desconfiado, 

estranharam aquele velhinho na tempestade. Então, sem mais nada, São João Maria saiu e se 

sentou na beira do cais. 
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De repente, de uma hora pra outra, a tormenta voltou mais forte! A chuvarada destruiu 

tudo por ali mesmo durando poucas horas. Quando a tempestade acabou os jovens da casa 

saíram correndo para ver o velhinho que tinha sentado no cais. Acreditavam que ele estava 

morto e que nem o corpo iriam conseguir achar. 

Quando os jovens chegaram no cais viram ele lá, sentado, quietinho. Em volta de onde 

ele tava tudo tinha sido destruído e onde ele tava nem molhado ficou, não tinha chovido lá. 

*** 

 A Galinha que tinha dono 10.5

No tempo em que São João Maria ainda não tinha se retirado uma mulher procurou ele 

para dar uma galinha de presente pro monge. Essa mulher gostava muito de São João Maria, 

tinha muita fé nele. Quando ela deu a galinha pra São João Maria ele recusou e disse: 

- Leve essa galinha de volta. Não posso aceitar ela porque ela não é minha. Essa 

galinha já tem dono. Você já deu ela pra outra pessoa e ela vai vim buscar. 

São João Maria falou isso porque quando a mulher estava caminhando procurando por 

ele e trazendo a galinha ela tomou uma bicada e a galinha fugiu. Enquanto ela tentava pegar a 

galinha ela disse nome. 

*** 

 O que carrega um santo 10.6

São João Maria, que andava por tudo até se retirar, carregava consigo tudo o que 

precisava pras suas peregrinações.  

Levava uma cuia para o chimarrão;  

Uma chaleirinha para esquentar a água para o mate;  

Uma canequinha para beber água;  

Uma panelinha para fazer sua comidinha;  

Um prato para colocar a comida;  
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E levava também uma colher; 

Nada mais. 

*** 

 Os Olhos D’água (Versão Seu Zezão e Dona Ana, Romeiro de São Gonçalo e 10.7

Benzedeira) 

Quando São João Maria peregrinava, sempre que cansava ele procurava um lugar pra 

descansar. Ele sempre procurava por uma minazinha de água e ficava por ali um tempo, 

pertinho. 

Como ele tinha poder e sabia que o povo precisava de água ele benzia a água da mina 

para nunca mais secar! 

*** 

 Os Olhos D’água (Versão Dona Alzira e Dona Ana, benzedeiras) 10.8

Quando São João Maria ainda não tinha se retirado, quando ele andava por todo esse 

sertão! As vezes ele tinha que descansar, as vezes ele tinha que dormir um pouquinho 

também, mas normalmente ele não parava, ficava andando pelo mundo. 

Quando ele queria descansar ele procurava um lugar no meio do mato, é onde ele 

gostava de ficar. E então, quando sentia vontade de beber um golinho de água, como tinha 

poder, ele colocava o dedinho no chão e fazia um furinho. Ali, depois, formava um olhinho 

d’água de São João Maria. Começava a verter água dali e nunca mais secava. 

Quando ele queria dormir era diferente, ele só dormia em lugar sujo. Era bem humilde 

o São João Maria. Dormia só no mato fechado, nos paiol e chiqueiro. Nunca dormia nas 

cama. Se oferecessem pra ele uma caminha quentinha ele pedia informação de onde era o 

Paiol que iria dormir lá. 

*** 

 O Santo Pecados 10.9

São João Maria não é brasileiro, você sabia? 
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São João Maria é da Terra Santa! Sua bíblia só ele consegue ler. Ela está escrita em 

hebraico. 

Ele lá era um menino que fazia muita coisa ruim. Ele pecou muito, mas se arrependeu. 

Arrependido ele veio para o Brasil, porque sabia que aqui tem muito bicho e as matas 

são muito perigosas. Ele queria ser devorado pelos animais para pagar por seus pecados, mas 

como ele estava arrependido e teve coragem de vir se entregar pros animais Deus perdoou ele 

e mandou-o sair por ai, caminhar por tudo para ensinar o povo a viver e para contar o que 

ainda está por vir. 

*** 

 A Erva e a Cinza 10.10

No tempo em que São João Maria viajava pelo mundo, houve um dia em que ele parou 

na casa de uma mulher porque estava sem erva para preparar seu chimarrão. Lá ele bateu, 

bateu, bateu, até ser atendido. Quando a mulher abriu a porta ele pediu um pouquinho de erva-

mate para seu chimarrão e a moça respondeu: 

- Eu não tenho erva, me desculpe. 

Mas São João Maria, que não era facilmente enganado, apontou para um pote dentro 

da casa da mulher que ele sabia estar cheio de erva. 

- Ali, aquele pote ali, não é erva-mate minha senhora? 

- Não! – Mentiu a mulher nervosa. – Não é não, ali é um pote que guardo cinza. 

São João Maria, então, deu as costas e foi na casa dos vizinhos que moravam na frente 

da mulher lhe atendeu. Chegando lá ele novamente pediu um pouco de erva-mate para seu 

chimarrão. 

Lá, São João Maria, foi gentilmente tratado e ganhou muita erva mate. Enquanto 

proziava com seus anfitriões contou que a vizinha não tinha erva, apenas cinzas. Os 

moradores da casa, que conheciam a vizinha que tinham, acharam isso muito esquisito. 

Contudo, não quiseram denunciar a amiga de cerca. 
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No fim daquela tarde, bem depois que São João Maria já tinha ido embora, voltado a 

peregrinar, a mulher que negou dar-lhe erva foi visitar os vizinhos. Contou para eles que um 

velho feio e mal vestido pediu erva na casa dela e que ela negou, falando que só tinha cinza 

nos seus potes. Os vizinhos, então, contaram que aquele senhor era São João Maria, mas ela 

não quis acreditar. Não acreditou que ele estaria tão sujinho; não acreditava que tinha falado 

com o santo. 

Quando a mulher voltou para casa sentiu vontade de preparar um bom mate para 

aproveitar o fim de tarde. Porém, quando ela abriu o pote, para sua surpresa, só tinha cinzas lá 

dentro! Daquele dia em diante, não importa o quanto comprasse erva, sempre virava cinza. A 

mulher, agora, só podia preparar seu chimarrão se pedisse erva para os vizinhos para cada 

cuia que fosse preparar. 

*** 

 O Monge da Lapa 10.11

Tem um santo monge lá na Lapa, um santo que também dormia em cavernas e lugares 

sujos. Alguns dizem que é São João Maria, outros dizem que esse monge da Lapa foi 

devorado quando dormia lá. 

*** 

 O Monge Caridoso 10.12

No tempo em que São João Maria andava pelo mundo ele tinha algumas plantinhas e 

animais que distribuía para o povo faminto. Esses alimentos são conhecidos até hoje por 

serem de São João Maria. 

Tem a couve de São João Maria, que tem as folhinha em serra. 

Tem o feijão de São João Maria, que é um tipo de feijão verde. 

Tem a galinha de São João Maria. Uma galinha de carne bem macia e com as pena do 

pescoço arrepiadas. 

São João Maria foi um santo muito bom para o povo. Ele nunca negava alimento nem 

sementeira de nada. Já ele, ele só comia couve na farinha com sal e mais nada! Mesmo assim 
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era a comida mais boa do mundo! E ele dava pra todas as crianças que ficavam com ele e sua 

comida nunca acabava, mesmo todo mundo comendo muito!  

Isso era a penitência dele, e com essa penitência de comer só couve com farinha e de 

peregrinar pelo mundo ensinando e dando alimento pras pessoa ele ganhou a vida eterna. 

*** 

 A Galinha Negada 10.13

No tempo em que São João Maria andava pelo mundo teve um dia em que ele chegou 

a uma casinha, dessas de interior, por que na época tudo era sertão. Quando ele chegou na 

casinha ele bateu na porta e pediu pouso. O homem da casa pediu para ele entrar e eles 

proziaram muitas horas na sala dele. 

Quando começou a anoitecer o homem avisou a sua esposa que São João Maria estava 

na sala. 

- Devo preparar a janta para ele também? – Perguntou a mulher. 

O marido respondeu que sim, mas que não servisse a galinha que ele havia preparado 

para o jantar, apenas a janta. A galinha, disse o marido, eles comeriam depois que o santo 

fosse dormir. Mas, com seu poder, São João Maria sabia disso e eles não sabiam que ele 

sabia. Ele sabia da galinha e sabia até o que o homem tinha falado para mulher. 

Mais tarde naquela noite a mulher serviu o jantar. Ela trouxe só o arroz e o feijão, 

igual o marido havia ordenado. São João Maria comeu e não falou nada. Só comeu. Depois da 

janta, como São João Maria não dormia em casa nenhuma ele pediu pouso no galinheiro onde 

ele ia estender sua cobertinha e dormir ali, no sujo. Isso porque São João Maria nunca dormia 

no limpo, podia até descansar, mas dormir não. 

São João Maria pediu para o dono da casa onde ficava o galinheiro, para que pudesse 

se retirar e dormir um pouco. O homem levou ele até o galinheiro e o santo foi dormir ali, no 

sujo mesmo, só com a sua cobertinha. 

- Agora traga a carne mulher! O Santo já foi dormir! – Gritou o homem quando 

chegou em casa. 
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A mulher trouxe a carne que estava cheirosa e parecia ser muito saborosa! E eles 

recomeçaram o jantar. Na primeira colherada da mulher um osso da galinha atravessou sua 

garganta e ela não conseguia desengasgar. O homem tentou ajudar o máximo que pode, mas o 

osso da galinha não saia do lugar.  

Desesperado o homem foi chamar o santo para pedir ajuda. Correu até o galinheiro e o 

santo logo atendeu sem pestanejar. Assim que chegaram na casa a mulher já estava roxa, roxa, 

roxa de tanto ficar sem respirar! 

São João Maria viu aquilo e só passou a mão no pescoço da mulher e com o poder que 

ele tinha a mulher sarou na hora. 

Depois disso o santo disse ao casal: 

- Isso só aconteceu porque vocês não ofereceram e dividiram a carne! 

O Homem e a mulher pediram perdão e agradeceram. 

*** 

 Perigos e Poder 10.14

São João Maria, no tempo em que andava pelo mundo, não levava quase nada com ele. 

Quando ele armava a barraquinha dele usava só quatro pauzinhos e um lençol. Podia dar a 

tormenta que fosse naquele lugar que nada acontecia. As pessoas que viam ele montando a 

barrava sempre iam socorrer ele depois das chuva, mas quando chegavam nem chovido tinha. 

Quando ele se embrenhava pelo sertão também, era só mato e bicho e tudo era muito 

perigoso. Quando encontrava os bicho ele, que tinha poder, não era devorado. São João Maria 

só os mandava seguirem o caminho deles que ele também ia seguir o dele. Então, cada um ia 

pra um lado. 

Quando São João Maria viu no seu caminho um bicho perigoso, um tigre, uma onça. 

Ele mandou os bichos irem cuidar da vida deles que ele estava cuidando da dele. E assim os 

bichos todos foram. 

*** 
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 Seguindo São João Maria 10.15

Meu avô e meu tio, irmão de meu pai, estavam andando e nessa época meu tio tinha 

oito anos. Ele morreu com 86 anos e isso foi há três anos [história coletada em 2013]. Bom, 

eles estavam andando, indo pra bodega do Mané Marque, na comunidade da Barra Feia. 

No caminho pra bodega eles sempre passavam em um olho d’água de São João Maria 

que tinha no caminho. Meu avô nunca passava por lá sem lavar os olhos no olhinho d’água. 

Ele também sempre tomava um golinho da água do olhinho que era para ficar com saúde por 

dentro também. 

Chegando no olhinho meu avô encontrou lá um São Onofre e um foguinho feito ali 

perto, uma fogueirinha. Quando meu vô viu o santo ele pegou para ele e disse “Olha o que 

São João Maria deixou aqui pra mim. Vou levar ele comigo”. 

Meu avô percebeu que o foguinho ainda estava acesso e disse “Vamos menino! 

Vamos rápido! São João Maria deve estar por perto. Quero falar com ele”. Então, eles 

arrumaram tudo e partiram bem rápido para alcançar o Santo. 

Logo eles avistaram São João Maria na estrada. Ele tava a uma distância de poucos 

metros deles e andava devagarzinho igual uma criança de dois anos. O vô e o tio continuaram 

correndo para alcançar ele, mas a distância nunca encolhia. Eles corriam, corriam, corriam e 

meu avô falava “Vamos piá! Temos que alcançar São João Maria”, mas a distância não 

diminuía. Passaram várias aulas horas, eles correndo e o Santo caminhando bem 

devagarzinho... mas, eles nunca alcansavam. Até que eles alcançaram uma encruzilhada, São 

João Maria seguiu para o Taió e meu avô e meu tio para Barra Feia, que era pro outro lado. 

Ai meu avô falou “Ele não queria proziar comigo... São João Maria não quis falar 

comigo. Ele já deixou o santo lá pra mim por isso. Se ele quisesse falar comigo não tinha 

deixado o santo lá atrás.” 

Meu avô, desde então, passou a comprar pinga pro santo. Porque São Onofre gosta de 

bebida e protege os bêbados. Ele sempre deixava um copinho de cachaça pra ele e o copinho 

levava três dias pra secar, quando o santo bebeu tudo. Depois que meu avô morreu meu tio fez 

isso e faz até hoje, mesmo não bebendo mais, agora que tem problemas no coração. Mesmo 

assim, a cachaça pro santo ele sempre compra. Quem sabe depois dele, quando ele morrer, o 

santo não vem pra mim? Ai eu vou ter que fazer o mesmo que o meu avô fazia. 
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*** 

 O Menino que desapareceu 10.16

Um dos tios do meu pai proziava muito com São João Maria. Ele sempre dizia “Vou lá 

proziar com São João Maria, vou contar uns causo pra ele e aprende o que ele quer ensinar 

para passar pra frente. Vou lá!” 

Naquela época tinha um lugar que chamava Pedra Preta onde tinha uma coisa lá que 

brilhava muito e esse tio queria muito conhecer o lugar, queria ver o que era aquilo tinha tanto 

brilho por lá. Ele acreditava que aquilo que brilhava, brilhava, brilhava tanto era uma pedra. 

Um dia pediu pra São João Maria levar ele lá que queria ver o brilho de perto. 

São João Maria explicou pra ele que aquele brilho vinha de um olhinho d’água e não 

de uma pedra. Mesmo assim, ouvir isso só o fez querer mais e mais ir conhecer o lugar. 

Depois de muito pedir São João Maria disse “Tá bom! Levo você” e marcou a hora e o dia 

para irem e nesse dia foram. 

No Caminho eles encontraram um tigre. O tigre estava bravo e se aproximou deles 

para devorar os dois. São João Maria olhou pro tigre e disse: 

- Tigre, vá cuidar da sua vida que estou cuidando da minha! E não mexa com esse 

menino porque ele ta comigo! 

O tigre deu dois passo pra trás e foi embora, sem fazer mal nenhum a eles. E eles 

continuaram caminhando que ainda estava bem longe! Um dado momento encontraram um 

Leão. E o Leão se aproximou bravo, querendo atacar os dois. São João Maria então disse: 

- Leão, vá cuidar da sua vida que estou cuidando da minha! E não mexa com esse 

menino porque ele ta comigo! 

O Leão ouviu o santo, que tinha poder né, e foi embora. E os dois continuaram a 

caminhada. Quando chegaram num ponto apareceu na frente deles uma onça, bem brava! São 

João Maria olhou bravo pra ela e disse: 

- Onça, vá cuidar da sua vida que estou cuidando da minha! E não mexa com esse 

menino porque ele ta comigo! 
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A onça obedeceu o santo e foi embora, mas ainda estavam longe do lugar que queriam 

chegar, então continuaram caminhando sem descansar. Foi ai que eles encontraram um bando 

de Leões que tavam querendo atacar. São João Maria, novamente olhou pra eles e disse: 

- Leões, vão cuidar da sua vida que estou cuidando da minha! E não mexam com esse 

menino porque ele ta comigo! 

E os Leões os deixaram passarem e continuar a caminhar. Os dois continuaram a 

caminhar até que um dado momento chegaram em um gramadão verdinho, verdinho, 

verdinho e no meio dele vertia aquele olho d’água. E aquele olhinho brilhava muito, muito. 

Lá no olhinho, enquanto descansavam, apareceu o tigre. O tigre tava se lambendo de 

vontade de comer os dois. São João Maria então olhou pro tigre e disse: 

- Volte Tigre, que aqui estamos bem cuidados. Vá se cuidar também! 

O tigre viu que São João Maria estava certo e voltou pro meio do mato de onde tinha 

vindo e deixou os dois descansarem. Enquanto descansavam chegou o Leão, também se 

lambendo de fome para devorar os dois e o Santo olhou pra ele e falou: 

- Volte Leão, que aqui estamos bem cuidados. Vá se cuidar também! 

O leão de pouco em pouco voltou pra trás e correu pro meio da mata de onde tinha 

vindo. Os dois que estavam bem cuidados ficaram por lá descansando naquele gramadão 

bonito e verdinho, verdinho. Até que chegou a onça e São João Maria olhou pra ela e disse: 

- Volte Onça, que aqui estamos bem cuidados. Vá se cuidar também! 

A onça que viu o poder de São João Maria voltou e correu pro meio do mato. E eles 

ficaram lá, passando o tempo deles, quando chegou aquele bando de leões. São João Maria 

levantou e falou para todos os leões. 

- Voltem Leões, que aqui estamos bem cuidados. Vão se cuidar também! 

Os leões então obedeceram São João Maria e foram para o mato de volta. Foi então 

que chegou um torno enorme de bugres. Eram uns homens das cavernas, tudo peludo, 

andando pelado, não falavam, nem tinham nenhuma descendência. Uns bugre que não tinham 
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nem nome normal que nem nós temos e nem falavam a língua certo. São João Maria viu eles e 

falou pro menino. 

- Esses são meus patrícios – e olhou então pros bugre e disse pra eles – Vocês não 

mexem com esse menino aqui não que ele é meu! 

Os bugre ouviram isso e foram embora. São João Maria e o tio do meu pai ficaram lá 

mais um tempo, mas logo voltaram, porque era alguns dias de caminhada. Quando chegaram 

de volta São João Maria disse pra ele: 

- Agora você sabe ir lá, aprendeu o caminho que leva até o olhinho, mas não vá 

sozinho! Não vá sem mim! Quando quiser ir me chame e vá comigo que eu te levo. No 

caminho tem muito leão, onça e no olhinho tem os bugre. Se você não for comigo eles não 

vão te obedecer. 

E eu calculo o que meu pai calculava. Acredito que ele voltou lá sozinho, porque um 

dia ele saiu de casa e nunca mais voltou. De certo um tigre comeu ele ou os bugre fizeram 

alguma coisa. 
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 APÊNDICE III – PROFECIAS DE SÃO JOÃO MARIA 11

 Profecias Concretizadas 11.1

“Haverá um tempo em que vai andar umas coisas pelo ar, que vão pegar as pessoas e 

levar para outro lugar, mas não se assustem, não vai fazer mal algum.” 

Profecia associada aos aviões 

“Haverá um tempo em que todo mundo vai ter uma caixinha em cima da mesa de casa. 

Essa caixinha vai trazer noticias de perto e de longe para todos.” 

Profecia associada aos rádios 

“Haverá um tempo em que vai se carpir a roça e jogar veneno na comida que vai matar 

as pragas e muitas pessoas também. Isso vai fazer a plantação dar cada vez menos, mas todos 

vão pensar que dá cada vez mais.” 

Profecia Associada aos Agrotóxicos 

“Haverá um tempo que não haverá pai por filho, nem filho por pai.” 

Profecia associada principalmente com as drogas, mas também com a criminalidade 

“Haverá um tempo que existirá muito pasto e pouco rasto.” 

Profecia associada a pouca produtividade agrícola, principalmente nos faxinais, pois 

com a extensão das lavouras os animais que engordariam soltos no mato não mais 

engordam. 

“Haverá um tempo que existirá muitas religiões, mas aqueles que estiverem na religião 

católica deverão cuidas da sua religião” 

Profecia associada principalmente aos protestantes. 

“Haverá um tempo em que existirá uma grande ilusão do dinheiro e só estará bem 

quem tiver dinheiro para gastar. E não vai ser fácil conseguir dinheiro.” 

Profecia não associada especificamente a um momento histórico, mas considerada 

contemporânea e já realizada. 
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“Haverá um tempo que não se saberá, ao encontrar uma pessoa, se ela é homem ou 

mulher.” 

Profecia associada ao uso de cabelos compridos, brincos e piercings pelos homens e 

ao uso de calças e cabelos curtos pelas mulheres. 

“Haverá um tempo de muita doença e não vai existir remédio para elas, mas o povo 

que cuidar dos remédios do mato ficará bem. No mato tem remédio para todas as doenças e 

tem que continuar cuidando dele para nunca faltar.” 

Associada principalmente com males como diabetes, câncer e aids. 

 Profecias ainda a serem realizadas 11.2

“Haverá um tempo que só dará o que dá em baixo da terra. Só batata, mandioca, 

beterraba... E tudo o que dá em cima da terra não dará mais, as plantas só existirão em vidro 

para mostrar para crianças o que já existiu. Por isso não se pode jogar veneno nas plantas e 

tem de cuidas das sementes, porque um dia não haverá o que dá sobre a terra!” 

Associada aos Transgênicos e com as profecias de ‘juízo final’ do catolicismo. 

“Haverá sete anos em que não nascera mais nenhuma criança, porque as crianças não 

podem pagar pelos pecados dos adultos.” 

“Haverá um tempo em que sairá um homem de cavalo pelo mundo e ele terá um livro. 

Quem não assinar aquele livro não vai poder comprar nada e morrerá de fome.” 

Profecia associada a profecia da ‘marca da besta’ do apocalipse bíblico. 

“Haverá um tempo em que o Sol vai passar baixinho e só vai haver gente um a cada 

sete léguas do outro.” 

Profecia associada ao um novo tempo da humanidade cujos sobreviventes terão a 

tarefa de repovoar o mundo. 

“Haverá um tempo que vai ter muita doença e só vai ter cura nos remédio do mato, por 

isso tem que cuidar deles e ensinar os mais novos.” 

Profecia associada ao câncer e à Aids. 
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“São João Maria ainda falou para aqueles que ouviam suas histórias que deveriam 

contar para seus filhos e assim por diante, para que as novas gerações saibam o que está por 

vir. Eles deveriam contar essas histórias para o povo e pedir que cuidem dos olhos d’água 

porque enquanto eles forem cuidados muito castigo será evitado.” 
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 APÊNDICE IV – HISTÓRIAS DE VISAGEM 12

Outro grupo de seres que povoam o cotidiano das benzedeiras e suas comunidades são 

as Visagens. Eduardo Galvão (GALVÃO, 1976) com certeza é um autor importante e 

pioneiro na apresentação e registro destes seres no universo brasileiro ao descrevê-los em seus 

estudos sobre a religiosidade no contexto de Itá - AM.  

Neste sentido, a forma de registro destas narrativas feita pro Galvão deu um passo 

muito importante à frente dos estudos dos folcloristas. Galvão apresentou as visagens de uma 

forma mais profunda e profícua uma vez que as tratou como eventos vividos na vida cotidiana 

dos sujeitos, enquanto grande parte dos registros dos folcloristas apontavam para as visagens 

como ‘lendas’, como histórias supersticiosas e infantis – um caráter muito diferente da 

seriedade com que o tema é tratado nas comunidades rurais. 

Buscando uma delimitação nativa destes seres em Rebouças em um dado momento 

questionei uma benzedeira sobre o que eram visagens. Em resposta, inicialmente, encontrei 

grande resistência e resmungos em um tom que indicava que aquilo que perguntava era algo 

óbvio para qualquer criança. Após insistir, afirmando que era para conseguir explicar neste 

trabalho, a benzedeira me transmitiu a seguinte definição “Ah, Visagem aquilo que você sabe 

que não existe, mas acontece”. Feita esta introdução deixo o leitor com os relatos de visagens 

que pude recolher em 2013 e 2014, os quais irei abordar de forma mais incisiva em um 

momento mais oportuno. 

 Visão dos Mortos 12.1

“Teve uma vez que a vizinha, que morava aqui do lado, ficou muito doente e como os 

filhos dela estavam trabalhando ela me pediu pra ajudar ela a tomar banho. Depois de ajudar 

fiquei no quarto fazendo companhia pra ela e quando eu olhava para ela, Deus me livre, eu via 

ela num caixão! Eu desviava o olhar, mas quando voltava ela tava lá, de bracinhos cruzados, 

olhos fechados e branquinha no caixão! No dia seguinte ela morreu...” 

*** 

“Alguns dias depois eu tava aqui em casa. Aqui onde estamos. 

E eu estava conversando com o filho dela, Ele tava ali ó! (aponta para cadeira em 

frente a dela, de costas para janela da sala de estar) 
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Ai eu via ela (a mãe recém falecida) ao lado dele, com a mão no ombro dele. Eu 

tentava virar o rosto e disfarçar pra não dizer o que eu tava vendo, mas quando olhava de 

novo ela tava ali!” 

*** 

 A casa das pulgas 12.2

“Esses dias uma mulher que morava ali embaixo me chamou para benzer o marido 

dela. Ele tava com os pés cheios de pulga, mas tanto que não conseguia mais andar. Eu fui lá 

e benzi ele lá no quarto que ele estava. Ai eu fui benzer a casa que eu senti né?! Precisava! 

E como eu já sentia isso eu até levei meu rosário pra se precisasse benzer a casa. A 

simpatia pra afastar as pulgas de uma casa pede que reze o rosário e, três cantos da casa 

deixando só um para saírem. Só que quando tava rezando tinha um quarto que não conseguia 

nem passar na frente que eu sentia uma coisa muito ruim, um arrepio e um cheiro terrível! Ui 

deus que me livre. Ai eu sai de lá! E não voltei mais! 

A esposa dele veio me chamar mais vezes, mas eu sempre acabo dando uma desculpa 

e não vou mais lá...” 

*** 

 Apanhando de Visagem 12.3

Estávamos eu, meu irmão e minha mãe. A gente estava andando na estradinha que tem 

ali pra baixo, ali num carreiro de mato fechado. 

Quando a gente chegou em uma parte do carreiro eu senti... Eu  e meu irmão sentimos 

umas baldada de água nas pernas. Sentia que molhava o vestido todinho, mas era visagem 

né?! Só que eu sentia aquela água fria molhando tudo que chegava a doer! 

Ai eu gritei pra mãe “Mãe! Tão jogando água em nós mãe!” e a mãe não acreditava. 

Ela só dizia “Continua menina! Vamos!” 

Quando a mãe passou ali ela sentiu três aguada nas pernas e gritou três vezes 

“Crendios Pai!” 

Aí, tudo sumiu. 
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*** 

 Lobisomem no caminho para casa 12.4

Era noite de quaresma. Eu, meu irmão e o pai estávamos voltando pra casa e pegamos 

o carreiro para chegar em casa. O mesmo carreiro que te contei antes (história anterior). Numa 

altura o pai viu um Lobisomem parado na frente no carreiro, bem no meio da passagem. Ai 

ele gritou pra gente: 

- Piazada! Não vão por ai não! 

Mas não tinha como sair do carreiro. Então, a gente não entendeu bem e continuou. 

O pai ficou só olhando, só cuidando. Se acontecesse alguma coisa ele tava pronto pra 

ajudar, mas quando passamos o bicho só abanou o rabo e nós dois nem vimos. 

*** 

 O Lobisomem Sebastião 12.5

O Seu Sebastião, cabeleireiro, pai do seu João , também cabeleireiro – aquele que 

mora li na rua de baixo. Ele era lobisomem. 

Na nossa época da roça os piá davam muita pinga pra ele, zoavam e bagunçavam 

muito com ele. 

Teve um dia que na folga deles pro almoço os piá começaram a incomodar ele 

perguntando se ele era Lobisomem. Uma hora, já bravo, ele resolveu responder. 

- Sou sim, o que é que tem?! 

- Ah ficou bravo é?! Já que tu é Lobisomem então vai lá pro meio do mato e pare de 

incomodar! 

E ele foi. Foi e voltou pelado. Levou cada um dos piá até a porta de casa e só desvirou 

Lobisomem depois de tocar tudo eles! 

*** 
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 A Gripe 12.6

Os mais velhos viram uma vez que chegou uma gripe terrível! Uma gripe que matava 

todo mundo em tudo as casa! Quando abriam as casa fechada se tinha cinco, tinha cinco 

mortos lá dentro. Uns dizem que era a tal gripe espanhola, outros hoje falam que era a mesma 

que essa gripe do porco, mas acho que não porque matava muito mais. 

Meu vô conta que isso foi quando ele ainda era solteiro. Ele e seus companheiro, como 

eram tudo crescido no mato e imunizado com os remédio do mato não ficavam doente. Foram 

até contratado para retirar os corpos das casa porque se fosse outro ia ficar doente e morrer 

também. 

O pagamento deles era muita pinga com alho pra eles não adoecer. 

Todo dia eles levavam os mortos na paviola deles, feita de três tábua com uma ripa 

embaixo. 

*** 

 Os Gafanhotos Gigantes 12.7

Teve uma vez que todos os lugares por aqui foram atacados por uns gafanhotos. Eram 

gafanhotos gigantes, do tamanho de uma pagina de caderno grande! Não sobrou nem uma 

plantação quando desceu a nuvem dos gafanhotos e só não morreu que comeu as comida do 

mato porque só sobrou moranga, maracujá e um outro tipo de folha. O resto sumiu tudo junto 

com os gafanhotos. 

*** 

 O monstro, a cera e a vela 12.8

Um dia saíram meu avô e o compadre dele para caçar tatu. Quando já estavam 

sozinhos, caçando há várias horas ouviram um som estranho e muito alto. Já era tarde, perto 

da meia noite, uma da manhã e eles ouviram um “Mãããã!!!” várias vezes. 

O compadre até comentou com o vô: 

- Que estranho não é?! Vaca gritando no meio da madrugada! 
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E ouviram de novo o grito, só que mais perto. E o compadre comentou de novo. 

- Que tal! Outra vaca! Mas faz hora que não vemos pasto, devem ter se perdido. 

Meu avô estranhou isso e mandou que tirassem as tamancas para irem bem quietinhos. 

Mas o bicho gritou novamente, mais perto. Meu avô só falou: 

- Não é vaca coisa nenhuma! Não tem vaca por aqui e imagine vaca mugir e andar no 

mato sem barulho de noite! 

Os dois, então, fugiram para casa do vô, mas a coisa seguia eles e ficou berrando na 

cerca da casa a noite toda. 

Só conseguiram resolver isso no dia seguinte com um curandeiro que recomendou 

acender uma vela toda noite na cerca. 

*** 

 O Tatu Gigante 12.9

Lá perto do Rio Bonito (Comunidade Rural de Rebouças) tinha um tatu no mato que 

era gigante. Ele tinha quase uns 60cm de altura e todo dia os homens iam pelear com o tatu. 

Algumas vezes os homens esperavam o luar pra ir, outras iam na escuridão mesmo. 

Um dia eles foram e tinham certeza que matariam ele. Levaram fisga, bandos de cães e 

espingardas. Uma hora acharam o tatu e começou a peleia, mas o tatu foi rápido, passava por 

baixo de cada um e não se deixava acertar de jeito nenhum. Ele derrubava todo mundo no 

chão, derrubava as armas, o facão e a foice. 

Quando deu meia noite os cães desapareceram; e quando estavam desarmados e 

perdidos o tatu desapareceu, mas os dois caçadores não se achavam. Não achavam nem um ao 

outro, nem o caminho de volta e nem as armas. Fizeram fogo e esperaram um achar o outro 

pela luz, mas isso não aconteceu. 

Quando saiu o Sol os dois se viram, um de frente para o outro com o fogo pertinho. 

Estavam sem os cães, sem os calçados e não achavam as armas. Proziaram sobre o tatu e 

voltaram. Quando chegaram avisaram todo mundo pra não irem mais atrás do tatu que aquilo 

não era um tatu, era visagem. 
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Visagem sai até os galos cantar, os galos canta e não sai mais visagem, porque ai é 

hora abençoada, é a hora em que Jesus nasceu e é isso que os galos estão cantando. 

*** 

 O Destino dos Mortos 12.10

Aqui na cidade tinha um homem que era dono de muita terra, era de religião maçônica 

e não era nada bom com a gente pobre. Até que um dia ele morreu. 

Quando ele morreu o vô foi encomendar a morte dele (Ver Recomendação das Almas, 

Pagina 89 – nota de rodapé) e levou o pai junto. Nesse tempo o pai ainda era criança. 

Quando voltaram eles ouviram um bradador; quando ouviram o vô já se arrepiou todo, 

até a ponta do cabelo. Aí eles viram o morto se aproximando. O vô mandou apurar (se 

apressar), mas o pai quis parar e olhar. 

As pessoas ricas e ruins, uns se salvam na última hora, outros aparecem no sertão 

cheio de ouro. Era sertão e tinha de tudo no tempo deles. 

*** 

 Cavaleiro sem Cabeça 12.11

Nas noites de luar  meu pai sempre via uma carruagem cheia de cavalos chegando e 

em cima dela tinha um homem que vinha, sem cabeça, andando. 

 

*** 

 Casal Peregrino 12.12

Eu e a minha irmã vimos muita coisa (visagem) já. Aonde a gente morava, lá no Rio 

Bonito tinha muita. Teve uma vez que estávamos com o pai e a gente viu duas pessoas vindo, 

de branco, um homem e uma mulher. 
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A minha irmã ficou esperando eles chegarem para abrir o portão pra eles, mas quando 

eles chegaram eles não falavam nada, deram uma volta em torno da casa e seguiram lá pra 

baixo, pro mato. 

*** 

 Caçadores  12.13

Era noite de luar e eu a minha irmã ficamos em casa, com a casa aberta até meia noite. 

Quando deu meia noite seis cães latiram e na beira da cerca tinha três caçadores de branco, 

sem nenhum cachorro. 

No dia seguinte saímos perguntar para os caçadores da região e nenhum deles tinha 

saído de casa. 

Eu falo, olha minha irmã o que quase encontramos. Só não encontramos porque a 

gente é gente de fé. 

*** 

 Telefonema Noturno 12.14

Dois irmãos lá do interior foram fazer um telefonema e tinha que andar um pouco para 

isso. No caminho ouviram um monte de passos em volta deles. Quando voltaram eles 

brigaram com a mãe deles por ter mandado seu primo ir assustar eles no caminho. Só que a 

mãe deles disse que não mandou e mostrou que o primo deles estava dormindo. 

*** 

 Luzes no Mato 12.15

Era tarde da noite, só estávamos eu e meu pai. Tínhamos recém chego em casa, de 

madrugada. Aí, o pai foi lá pra fora e eu fui dormir porque já era bem tarde. Dali a pouco ele 

voltou e disse: 

- Oia, tem dois caçadores indo para lá (aponta direção da mata), quase me viram. 
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Ai eu fui ver os tal caçadores, mas só vi uma lanterna indo coxado (rápido) para a 

mata, pertinho do chão. Ai ela entrou no mato muito rápido e saiu, entrou e saiu de novo. 

Vendo de perto, não sei o que era, mas não era lanterna e não podia ser os caçador. 

*** 

 Doppleganger 12.16

Eu vinha vindo pra cá e cruzei com o fulano. Dei boa noite pra ele, mas ele não me 

respondeu. Aí eu fiquei bravo com ele, xinguei ele todo e fui seguindo meu caminho. 

Dali a pouco eu alcancei o boteco lá do Rio Bonito e resolvi perguntar se alguém sabia 

por que o fulano passou por mim e nem me cumprimentou. O pessoal lá do boteco, todo 

mundo afirmou que ali na rua não tinha passado ninguém aquela noite. Não podia ser ele. 

*** 

 Mãe de Ouro 12.17

Naquela noite eu tava voltando da escola e desci do ônibus. Já era tarde da noite e 

tinha uma tormenta chegando nos milho, uma tormenta que ia cair de madrugada. 

Aí eu vi uma moça encostada no palanque em frente os milho. Ela tinha um véu 

cumprido, branco e que levantava um pouco. Suas pernas eram grandes e ela ficava com as 

costas arcadas. A pele dela, deu me livre, era branca. 

Aí eu tive que passar pertinho dela, porque ela tava quase no carreiro que eu passava 

ali. O pai que tava junto disse que ela devia ser a Mãe de Ouro. 

*** 

 Boitatá 12.18

Teve uma época que toda tarde quando eu chegava do trabalho, em casa, o cachorro 

fugia e ia ali praquele terreno ali na frente. Ali naquele pinheiro que tem lá no meio. 

Chegando lá ele parava e começava a pular e tentar morder alguma coisa que tinha lá em cima 

da arvore. E sempre eu ia ver. Quando olhava pra cima da arvore não tinha nada. Tava só o 

pinheiro, nem passarinho tinha. 
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Até que depois de uma semana sendo assim todo dia eu fiquei bravo. Cheguei um dia 

em casa, peguei minha espingarda e fui lá! Quando cheguei perto dei um tiro na arvore e 

mandei não voltar mais. Ai o cão nunca mais brabeou (se enraiveceu). A vinha disse que 

quando dei o tiro ela viu um fogo indo embora do pinheiro, voando. Era boitatá, de certo. 

*** 

 Acompanhado por Boitatás 12.19

Eu morava lá no marmeleiro e lá tem muito boitatá. Não se podia amanhecer fora de 

casa porque era muito mesmo. 

Tem a história de um rapaz que não acreditava nos boitatá. Um dia ele tava bêbado e 

demorou muito pra ir pra casa. Quando chegou perto da casa dele ele viu a estrada iluminada, 

cheia de boitatá dos dois lados! E ele continuou, tava bêbado, sem medo... E ele foi 

acompanhado pelos boitatá até a porta de casa. 

Mas isso é porque como dizem se não mexer com eles os boitatás não incomodam, só 

te acompanham. Mas, como o pessoal tem medo deles, pouca gente sabe disso. 

*** 

 O Pinheiro que Assoviava 12.20

Teve uma época que todo dia quando eu chegava do trabalho o pinheiro ali da frente 

de casa ficava igual um homem. Ele se mostrava um homem bem vestido, curvado... E 

quando eu passava para entrar ele respondia, ele assoviava. 

*** 

 Lobisomem na Porta 12.21

Naquele dia a mãe e o marido dela estavam doente e tomaram remédios pra dormir. 

Meu marido estava fora, em empreitada e, então, só estava eu acordada. Como eu tava doente 

também eu não estava conseguindo dormir, perdi o sono. 

Deu umas horas e a cachorrada começou a latir e não parava mais. Ai comecei a ouvir 

umas batidas fortes nas paredes da casa, mas mais forte que um homem bateria. 
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Fui correndo e fechei a porta com um armário na frente. Além disso, não achei o pau 

da porta e fechei com um rodo. A mãe tem o rodo ainda, não é mãe? Pegue o rodo lá! (Mãe 

sai buscar o rodo) 

As batidas continuavam e tentaram derrubar a porta. A fechadura quase soltou, 

despregou tudo. Só o rodo aguentou. E ele não quebrou, mas ficou muito estranho. Ficou torto 

e o normal seria ter quebrado não é?! Acho que foi as orações que eu fiquei fazendo que 

seguraram ele. 

[Neste momento a mãe da narradora desta história chega com o rodo. O rodo 

encontrava-se em formato convexo, como uma parábola.] 

Quando eu abri a porta no dia seguinte tinha um monte feito de tripa, mato e milho do 

lado da porta. Um monte de uns 30cm. Era muito mais que um homem comeria. Os vizinhos 

falaram que devia ser um bêbado para ter vomitado tudo aquilo. Mas, mato, tripa e milho? 

Fiz os parentes ficarem todos acordados depois daquele dia. Uma semana depois, eu 

ainda estava deixando eles acordados, quando o lobisomem voltou. Ele veio batendo em tudo 

e vimo ele entrando embaixo da casa. Ai a vó pegou água fervendo do fogão à lenha e jogou 

nele, brigando com ele “tá com fome né?! Come então?!” – ela dizia. 

*** 

 Vizinho Lobisomem 12.22

Quando eu era pequena aconteceu um caso com o lobisomem Gerson33. O pai do Zé, 

aquele lá do açougue. 

Ele veio Lobisomem e foi quebrando tudo em volta da casa. O pai, aí, trancou a porta, 

mas ela não ia aguentar. Foi ai que o pai pegou uma brasa do fogão à lenha, abriu a janela do 

lado da porta e jogou no lobisomem. 

Ele fugiu acuando (gritando como um cão grita ao ser ferido) e não voltou a noite 

toda. 

Na manhã seguinte o Gerson foi lá em casa e disse pro pai: 

                                                
33 Nomes fictícios. Adaptados para manter o sigilo que a temática exige. 
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- Oia, ontem de noite eu vim aqui e o senhor jogou uma brasa em mim. Ai queimou – 

e mostrou o ombro – viu?! Só vim aqui porque eu preciso que o senhor assopre e passe a mão 

na ferida três vezes, se não eu vou morrer. Mas, oia, não conta pra ninguém não. Não fala pro 

pessoal que eu sou Lobisomem não, que eu tenho muita vergonha. 

*** 

 Barracão Visagento 12.23

Tinha um barracão onde era depositado a colheita e todo mundo dizia que lá tinha 

visagem. Que ninguém conseguia ficar lá de noite. O pessoal falava que tinha um porco que 

assombrava o lugar... 

Aí eu fui lá! Resolvi passar a noite lá. Levei fumo, lanterna e uma espingarda. 

Umas horas da noite ouvi um monte de batida na parede e o barulho de uma raposa 

subindo no forro. Aí fui lá! Ia matar a raposa e mostrar pra todo mundo que não tinha nada lá. 

Mostrar ‘óia o que estava dando medo em vocês’. 

Ai subi lá. Tava lá, todo apertado quando ouvi as batidas do porco chegando, mas não 

dava de ver nada chegando. Ouvia, mas não tinha nada. Aí eu atirei. O bicho caiu pra fora do 

barracão com um tiro no ato! 

*** 

 Noiva da Esquina 12.24

Era umas três, quatro da manhã. Ai eu levantei pra fazer a mamadeira para o filho da 

minha nora. Foi ai que os cachorros começaram a latir. Quando fui ver o que era tinha uma 

mulher vestida de noiva parada na esquina, olhando para os lados. 

*** 



180 
 

 Noiva Falecida 12.25

Teve um rapaz lá no interior, o Dalvano34, ele viva bebendo e saindo pras festa. Até 

que um dia ele saiu com uma moça e, como de costume dormiu com ela. Quando acordou ele 

só viu os ossos em volta dele. Ficou assustado, estava dentro do caixão de uma moça. 

Ai ele voltou, fez os testamentos e avisou todo mundo que a última coisa que a moça 

disse pra ele antes dele dormir foi “Daqui três dias você vai vir morar aqui comigo”. Ele saiu 

avisando da história toda e que ia morrer, mas ninguém acreditou nele. Dali três dias ele 

morreu. 

Aí a família dele foi falar com a família da moça, contar toda história, para poder 

enterrar os dois juntos. A família da moça não acreditou, mas foi verificar o caixão da moça. 

Ver se ele tinha se mexido. 

Quando abriram o túmulo, que estava fechadinho, viram o chapéu dele lá dentro e 

confirmaram a história do piá. Acreditaram nele e enterraram os dois juntos. 

*** 

 O Homem que queria ser levado em uma paviola 12.26

Tinha um senhor lá no marmeleiro que desde anos antes de morrer deixou todo mundo 

avisado que quando ele falecesse queria ser carregado em uma paviola, igualzinho 

antigamente. 

Aí, quando ele morreu, o corpo dele foi ser levado para o cemitério em uma carroça, 

que era mais fácil e menos esforço. Quando chegou no meio do caminho a carroça parou. O 

cavalo chegava a empinar! Mas, nem mexia a carroça. Todo mundo fazia força, mas ela não 

saia do lugar. Aí veio a paviola e quando colocaram ele lá ele ficou mais leve que feno e a 

carroça voltou a andar. 

Dizem que quando morto não quer ser levado não vai de jeito nenhum. 

*** 

                                                
34 Nome fictício. 
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 A Paviola Fantasma 12.27

Era de madrugada quando o senhor que trabalhava no cemitério viu lá longe quatro 

homens trazendo um morto numa paviola. Ai ele foi lá ajudar, mas não respondiam ele, tudo 

em oração. Ai ele começou a proziar para saber o que era o morto. 

- Morreu é? Que horas? 

- Quem era o sujeito? 

- De onde vocês são? 

- Posso carregar um pouco? 

- Ei! Eu sou o encarregado. Eu tenho que carregar 

- Deixa eu levar um pouco ao menos! 

- Eu que tenho que carregar!!! 

Até que uma hora deixaram ele carregar. Deram um dos braço pra ele levar. Só que a 

paviola era tão pesada que ele não conseguia dar nem um passo com ela! Ele ficou lá, parado, 

gritando para ajudarem ele, avisando que ia soltar o morto, até que pegaram a paviola de 

volta. 

- Isso é pra aprender a não mexer com o que anda na estrada fora de hora! 

- Não mexer é?! Não senhor! Eu tenho gosto de dizer que já levei vocês quatro que tão 

carregando essa paviola! 

*** 

 O Cemitério Fechado 12.28

O senhor que cuidava de um cemitério de noite lá no interior e que abria as cova teve 

uma noite que viu um pessoal chegando sem avisar. Estavam trazendo um morto na estrada e 

ele viu quando ainda estava lá longe! Achou estranho não ter sido avisado, mas foi abrir o 

cemitério para eles não ficarem no aberto. Só avisou a esposa e partiu. 
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Quando chegou, ele viu que eles já tavam dentro do cemitério. Não sabia como 

entraram, se pularam, enfim... Ai ele abriu e foi lá pra ajudar. Quando ele viu eles já estavam 

jogando terra em cima do morto, mas ele lembrou que não tinha aberto nenhuma cova. Ai saiu 

correndo e ligou pra mulher ir buscar ele. 


