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RESUMO 

 

A presente pesquisa identifica as transformações e permanências na prática das 

mulheres benzedeiras da cidade de Anápolis entre 1979 e 2004. Para essa investigação, 

recorreu-se aos depoimentos dessas mulheres que, por meio, de suas histórias de vida e 

experiências com o benzimento revelaram os aspectos integrantes deste ritual de cura 

religiosa.  

Esse é um ritual de cura que exibe a postura ativa de seus praticantes diante da 

religião, sobretudo no sentido de refazer e reinterpretar práticas da Igreja Católica. A 

benzeção é exemplo dessa releitura, pois, mesmo, mantendo o catolicismo como o seu 

principal meio de referência, não coibiu a incorporação de elementos de outras denominações 

religiosas, sobretudo para atender as suas necessidades e aos interesses das pessoas que as 

procuram. 

A tradicional prática oriunda do meio rural adquiriu na cidade novos contornos, 

haja vista que as benzedeiras passaram a enfrentar a concorrência das demais ofertas de cura 

religiosa. O exemplo é a própria medicina que, na cidade, ampliou a sua capacidade de 

atendimento. Nesse novo espaço de atuação, as benzedeiras corroboram a dinamicidade da 

prática. Em contato com as diversas forças sociais (Igreja, família e medicina) alteraram seus 

rituais e, especialmente, com a chegada do movimento carismático na cidade, essas mulheres 

reagiram, ora incorporando novos elementos, ora retirando alguns instrumentos, procurando 

assim um meio de sobrevivência mesmo estando na subalternidade.  

 

Palavras-chave: benzedeiras; rituais de benzimentos; catolicismo popular; Renovação 

Carismática Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study identifies the changes and stabilities in the practice of women 

healers of the city of Anapolis from 1979 to 2004. For this research, we used the testimonies 

of those women who, by means of their life stories and experiences with the blessing revealed 

the integral aspects of religious healing ritual. 

It‟s a healing ritual that shows the active attitude of its practitioners in the face of 

religion, especially in terms of rebuilding and reinterpreting practices of the Catholic Church. 

The blessing is an example of this is about, because, even while keeping Catholicism as their 

primary means of reference, not shrunk the incorporating elements of other religious 

denominations, especially to meet your needs and interests of people who seek them. 

The traditional practice coming from the rural areas in the city acquired new 

dimensions, considering that the healers have faced competition from other offerings of 

religious healing. The example is the local medicine which increased its capacity in the city. 

In this new work space, the healers confirm the dynamics of practice. In contact with the 

various social forces (church, family and medical), the healers have changed their rituals, and 

especially with the arrival of the charismatic movement in the city, these women responded, 

sometimes incorporating new elements, either by removing some instruments, thus seeking a 

means of survival even though in subordination.  

 

Keywords: healers, rituals of blessings; popular Catholicism, Catholic Charismatic Renewal. 
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INTRODUÇÃO 

As benzeções são rituais de cura por meio de orações, súplicas direcionadas aos 

santos, criativamente, elaboradas com utilização de versos simples e ritmados intercalados por 

orações conhecidas da religião católica. São, portanto, expressivas manifestações do 

catolicismo popular, nas quais as esferas da religião e da medicina se imiscuem, em um 

contexto magicamente explicado.  

Neste aspecto, as benzeduras são mais do que práticas religiosas de cura. 

Expressam as condições sociais e históricas de seus agentes, haja vista que os benzedores e 

benzedeiras possuem uma maneira diferenciada de analisar a sua realidade e, principalmente, 

de se relacionar com as pessoas e também com a natureza. Afinal, enquanto herdeiros de uma 

prática que receberam de seus antepassados se percebem e são reconhecidos como 

intermediários do sagrado, e é sobre essa posição que avaliam, julgam e selecionam o que 

deve ou não fazer parte de seus rituais.  

   Benzedores e benzedeiras não são meros reprodutores. Estes remodelam suas 

práticas de acordo com as suas necessidades, mantendo uma constante interação com as 

diversas esferas da vida em sociedade, ora preservando alguns valores, ora ultrapassando-os, 

sem que com isso perca-se a referência aos conhecimentos adquiridos por meio de sua própria 

experiência, o “saber-fazer” do seu cotidiano.  

Nesse universo de curas por meio das benzeções, destacam-se as mulheres que 

desempenham essa atividade, sendo elas majoritárias nesse campo, oferecendo a bênção 

curativa para as pessoas que acreditam na eficácia dessa ação. Embora seja uma prática 

considerada tipicamente rural, adaptou-se no universo urbano adquirindo novos contornos e 

extrapolou o seu sentido curativo, tornando-se uma exorcização dos mais variados males e 

espíritos malignos que podem atrapalhar a vida dos homens e das mulheres atuais.   

Identificaram-se nesta pesquisa as transformações nas práticas das mulheres 

benzedeiras atuantes em Anápolis, a partir de sua inserção no ambiente urbano. Elas passaram 

a ter um contato mais próximo com a Igreja Católica –religião a qual afirmam pertencer- e 

com a medicina científica, que, na zona urbana, ampliou sua capacidade de atendimento. 

Identificando-se ainda como essas mulheres resignificaram sua prática em um meio de 

atuação totalmente diferenciado dos locais onde elas vivenciaram seu aprendizado. 
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Destacou-se a interferência da Igreja Católica, haja vista que as benzedeiras 

mantêm uma relação bastante intrigante com esta instituição, ao mesmo tempo, que se 

reconhecem como leigas integrantes da Igreja; elas transgridem suas regras ao distribuir 

bençãos àqueles que as procuram, sendo que esse tipo de ação é somente autorizada aos 

membros legitimados pela instituição (sacerdotes).  

Notou-se que a interferência da Igreja Católica se fez mais presente com a 

chegada do movimento carismático (RCC), que adquiriu legitimidade dentro da instituição 

com a sua proposta de renovação dos carismas, trazendo assim inúmeras mudanças para a 

Igreja. Um dos focos dessa corrente religiosa centrou-se no embate entre as CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base) e as manifestações populares. Estas foram consideradas 

pelos líderes da RCC como práticas supersticiosas, sendo, portanto condenadas como 

sinônimo de demonização. As benzedeiras como membros da Igreja Católica e integrantes de 

diversos grupos religiosos não deixaram de sentir as modificações, sendo, por vezes, alvos de 

discursos contrários de sacerdotes ou, ainda, de agentes do movimento carismático, 

notadamente a partir da expansão deste na cidade de Anápolis. 

Com o objetivo de identificar os discursos contrários a essa prática, bem como as 

transformações das práticas de benzimento, foram analisados os depoimentos de dez 

benzedeiras católicas de Anápolis. Elas chegaram à cidade por volta da década de 1960 e 

desenvolveram seus rituais de cura, paralelamente, à chegada e a expansão do movimento 

carismático. Assim se delimitou como recorte temporal os anos entre 1979 a 2004 – período 

correspondente ao bispado de Dom Manoel Pestana Filho em Anápolis. Nesse período, a 

cidade viveu a chegada do movimento carismático e seu boom na década de 1990
2
, sendo 

possível estabelecer uma relação entre o avanço da RCC e as modificações das benzeções.  

Além disso, cabe ressaltar que não foi possível estabelecer um viés cronológico na 

fala das mulheres benzedeiras, uma vez que se tratava de narrativas memoriais, que, muitas 

vezes, se davam em forma de “flashes”. Portanto, foi impossível enquadrar as suas 

experiências em um recorte temporal específico (FLORES, 2001, p. 270). Mas isso não 

interferiu à realização da pesquisa, cujo objetivo principal foi “dar-voz” às benzedeiras, da 

maneira mais livre possível; deixou-se que se evidenciasse a percepção (delas) sobre sua 

                                                           
2
 Cf. Silva (2001) a grande expansão do movimento carismático ocorreu na década de 1980. Entretanto, segundo 

os relatórios consultados na secretaria da RCC em Anápolis, na cidade esta expansão ocorreu na década de 1990. 



11 

 

 

 

atuação como agentes de cura religiosa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas que, 

segundo Roesch (1999), permitiu vir à luz as perspectivas das entrevistadas, com o mínimo de 

intervenção possível, sobretudo para que os depoimentos fossem construídos a partir do que 

as entrevistadas julgassem importantes.  

Fez-se, ainda, pesquisa empírica, de observação participante, nos rituais realizados 

pelas benzedeiras para identificar os símbolos e instrumentos presentes nos rituais. Nestes se 

observou possíveis elementos de outras religiões ou, ainda, as transformações ocorridas pela 

interação com a Igreja e/ou movimento carismático ou com a medicina. Assim, mapearam-se 

também as transformações ao que se referia ao processo iniciático dessas benzedeiras. Para a 

análise dos depoimentos foram utilizados como referenciais teóricos: Bosi (2004), Thompson 

(1992), Alberti (2005) e Orlandi (2005), fundamentais para desbravar o terreno difícil das 

narrativas orais.   

Com esta pesquisa foram respondidos alguns questionamentos como, por 

exemplo, a identificação da classe social das benzedeiras. O aprendizado dos seus rituais.  

Sobre os males que tratam e como estes são tratados. A origem dos conhecimentos integrantes 

de sua prática. Sobre o tratamento da Igreja à ação dessas mulheres. A maneira em que o 

movimento carismático as classifica, bem como a atitude deste movimento perante as 

benzedeiras e sua oferta de cura, considerando-se que oferta semelhante é feita pelo 

movimento. E, ainda, a respeito das transformações sofridas pelas benzedeiras ao adentrarem 

a RCC. Diante dessas problematizações, apresento a pesquisa divida em três capítulos.  

O primeiro com o título A construção do universo simbólico das benzeduras, 

neste considerou que a inserção das benzeduras no bojo do catolicismo popular brasileiro. 

Mapeou-se as suas principais características para uma melhor compreensão do sistema 

simbólico das mulheres benzedeiras. Como se tratavam de benzedeiras do estado de Goiás se 

analisou a formação religiosa e as práticas de saúde deste Estado. Foi possível entender como 

a ausência de uma saúde pública se relaciona com o surgimento de pessoas leigas, que 

proporcionassem a cura por meio de bênçãos. 

O segundo capítulo com o título: Experiências e trajetórias das benzedeiras de 

Anápolis, investigou-se as experiências e vivências das benzedeiras com aspectos de suas 

vidas, nestes revelaram nuances de sua própria prática, suas visões de mundo e suas crenças, a 

descoberta do dom e a percepção de sua prática. Analisou-se, ainda, como a Igreja Católica 
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avalia esses rituais, para isso foi importante o depoimento de um sacerdote da paróquia, aonde 

se encontram o maior número de benzedeiras.  

O terceiro capítulo intitulado: As benzedeiras e a religião contemporânea, neste 

se abordou as influências à atividade das mulheres benzedeiras e como elas reagem. Para 

tanto, estabeleceu-se as características da religião contemporânea, haja vista, que as 

benzedeiras fazem parte do campo religioso, neste disputam seu espaço de atuação. Além do 

âmbito religioso, tratou-se, ainda, da comunicação estabelecida entre as benzedeiras e a 

medicina, considerando que esta também atua como força de transformação desta tradicional 

prática. Por fim, analisou-se o caso da Benzedeira I, que em meio ao contexto urbanizado 

conseguiu se estabelecer como uma benzedeira de referência na cidade de Anápolis, driblando 

as forças contrárias. Essa mulher conseguiu transformar o benzimento em um meio de 

sobrevivência. 

No que se refere à revisão bibliográfica conceitual, esta se pautou nas projeções 

teóricas estabelecidas por Bauman (1999), aos conceitos de assimilação; Perucci (2001), às 

conceituações teóricas de magia e religião; Bourdieu (2007) em sua conceituação do campo 

religioso, e, por fim, Weber (2000), cuja teoria possibilita, através da análise tipológica dos 

agentes religiosos (mago e sacerdote)
3
, uma melhor compreensão teórica das relações de 

poder contidas nos conflitos por legitimidade entre tais agentes (benzedeiras e Igreja/ 

Renovação Carismática Católica). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 No caso do presente trabalho, o “profeta” não se insere nesse contexto. 
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CAPÍTULO I- A CONSTRUÇÃO DO UNIVERSO SIMBÓLICO DAS BENZEDURAS 

 

A prática do benzimento é um ritual de cura por meio da fé construído a partir do 

universo simbólico de seus executores. Esse tipo de prática encontra-se presente em todo o 

Brasil desde o período colonial. Assim cabe ressaltar que estudiosos desse período histórico 

mapearam a perseguição sofrida por benzedores, considerados pela Igreja Católica como 

feiticeiros ou praticantes de rituais não apropriados ao catolicismo oficial.  

No estado de Goiás, a prática de benzimento se insere no contexto histórico, no 

qual os seus agentes sociais, as benzedeiras
4
, atuaram entre a medicina e a religião. De tal 

maneira, esta pesquisa tem por objetivo investigar as práticas, bem como a caracterização do 

catolicismo popular em Goiás, que permitem entender o exercício de benzimento realizado 

pelas benzedeiras do século XX e início do XXI, sobretudo as atuantes na cidade de Anápolis. 

Além disso, as práticas médicas realizadas em território goiano entre os séculos XIX e XX 

também serão abordadas. Considera-se, portanto, que a benzeção é uma manifestação da 

cultura popular derivada do catolicismo e da medicina popular. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO CATOLICISMO POPULAR BRASILEIRO 

 

Seria impossível encontrar uma manifestação religiosa que estivesse em seu 

estado puro. O mesmo pode ser dito sobre as religiões consideradas tradicionais, como o 

cristianismo, que não se conservou incólume às influências externas, pois a cada dia surgem 

novas denominações religiosas, que representam identidades diferenciadas. 

Essa realidade pode ser facilmente observada no cristianismo católico, que, por 

trás da pretensa homogeneidade, revela uma série de elementos que divergem da doutrina 

oficial da Instituição. Para Cristián Parker: 

Sendo o catolicismo uma religião universal de salvação e caracterizando-se 

por seu alto grau de instrumentalização do tipo Igreja, no campo católico 

tenderão a desenvolver-se, com maior clareza que em outros horizontes 

religiosos, diversas formas de religiões populares, „catolicismos populares‟ 

                                                           
4
 Embora existam benzedores, analisar-se-ão nesta pesquisa as mulheres que realizam o benzimento e se 

reconhecem como católicas. Tal enfoque permitirá identificar a construção das identidades das mulheres que 

atuam em um universo predominantemente masculino, uma vez que nota-se o monopólio androcêntrico do 

sagrado na instituição católica. 
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numa interação mais ou menos complexa e dinâmica com a religião oficial 

representada pelo catolicismo eclesiástico, por sua instituição específica e 

por seus agentes reprodutores (1996, p. 179). 

 

Nesse sentido, há sob a mesma denominação católica duas vertentes: a oficial e a 

popular, mas que permanecem em constante interação. Ao buscar uma conceituação para 

catolicismo popular, encontra-se o fenômeno religioso muitas vezes sob os termos de 

catolicismo rural ou rústico, religiosidade ou religião popular, o que reflete a dificuldade de 

determinação desse conceito em razão do seu caráter multiforme e variado.  

Para este estudo optou-se pela denominação de catolicismo popular, uma vez que 

se compartilha das concepções de Cristián Parker. Este considera o termo religiosidade 

possuidor de uma carga negativa, uma vez que, geralmente, se relaciona a uma ideia de 

“prática desviada”, maneira pela qual não serão aqui consideradas as manifestações do 

catolicismo popular, embora seja esta a forma reconhecida pelo catolicismo oficial (SANTOS, 

1992, p. 240). 

Autores como Parker (1996) e Suess (1979) situam a origem desse catolicismo no 

interior da instituição eclesial, considerando, portanto, a existência de:  

Um conjunto aculturado da fé. Deve-se entender por ele todas aquelas 

manifestações da vida de um povo originadas da Igreja Católica, numa 

situação bem concreta de sua História e que conservam a Igreja Católica 

como um sistema de referências, embora com determinados elementos 

culturais contemporâneos (SUESS, 1979, p. 26). 

Ao apresentar essa característica, os pesquisadores diferem das tradicionais 

análises que conceituam o catolicismo de maneira mais ampla, ao focar somente nas diversas 

práticas religiosas que compõem o catolicismo popular. No entanto, considerar o catolicismo 

popular como um mosaico de crenças seria desconsiderar a capacidade do fiel religioso 

enquanto sujeito construtor de sua crença a partir de seu cotidiano e suas reais necessidades. 

Pois, segundo Parker, é pela busca de respostas que o catolicismo popular adquire a sua 

expressão, tendo em vista que as suas manifestações são reflexos das “necessidades, [das] 

angústias, [das] esperanças e [dos] anseios”, que não encontram alento na religião oficial 

(1996, p. 55). 

Antes de prosseguir com a análise do catolicismo popular, faz-se necessário o 

esclarecimento do que se entende por popular. Este é uma categoria que segundo Peter Burke 
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(1992) tem chamado bastante atenção dos pesquisadores, que buscam dar ênfase a chamada 

“história vista de baixo”. Para Burke, ao relacionar popular com o povo, surge um novo 

problema: “quem é o povo?”, este escreve:  

São todos: o pobre, as „classes subalternas‟, como costumava chamá-las o 

intelectual marxista Antonio Gramsci? São os analfabetos ou os incultos? 

Não podemos presumir que as divisões econômicas, políticas e culturais em 

uma determinada sociedade necessariamente coincidam (1992, p.21). 

 

Não basta considerar o popular simplesmente como aquilo que é produzido por 

uma “classe subalterna” e genericamente denominada de povo, um setor social bastante 

heterogêneo que tem suas características variáveis de uma sociedade para outra. O popular se 

constrói sob uma oposição ao oficial, e por isso foi por muito tempo considerado uma 

distorção do mesmo, perspectiva desfeita por estudos importantes como o de Mikhail Bakhtin 

e Carlo Guinzburg que demonstraram que o povo ainda que dominado pelas classes 

hegemônicas possuem a possibilidade de criar a sua própria cultura que reflete a sua visão de 

mundo (GOMES, 1992). 

Para Cristián Parker, não há como desconsiderar que a estratificação social atue 

diretamente sobre as manifestações culturais, mesmo reconhecendo que a cultura popular 

incorpora elementos da oficial, e esta também incorpore alguns elementos da popular, “a 

cultura popular [...] é uma cultura subalterna (PARKER, 1996, p. 56-57). 

Não obstante, é inegável a comunicação entre o popular e o oficial, que se 

constroem mutuamente. Contudo, o povo possui autonomia em suas manifestações culturais, 

criando suas próprias práticas ou dando as práticas oficiais novos contornos. A religião não 

escapa dessa recriação, embora haja a apresentação de um corpus religioso que se impõem 

como único verdadeiro, neste caso o catolicismo, no seu processo de assimilação muitos de 

seus aspectos são questionados e modificados dada a realidade em que são inseridos. Segundo 

Pierre Bourdieu “a circulação da mensagem religiosa implica necessariamente em uma 

reinterpretação [...] (2007, p. 51). Essa reinterpretação geralmente escapa do controle daqueles 

que possuem o monopólio do sagrado. 

Por isso, ainda que o catolicismo popular compartilhe com o catolicismo oficial o 

mesmo sistema de referências, o popular atribui um significado diferente a muitos aspectos do 

catolicismo oficial, como o culto aos santos, que no meio popular é sem dúvidas o centro da 
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devoção. Os santos são considerados pela doutrina católica como mediadores entre os 

humanos e Deus, já no catolicismo popular, como ressalta Oliveira, os santos são capazes de 

“intervir no curso da vida e da natureza” (1985, p. 114). 

Sendo assim, romarias, promessas e procissões fazem parte do cotidiano dos fiéis. 

Estes se utilizam dessas manifestações para louvar uma profusão de santos
5
 (imagens) 

superior ao número de santos reconhecidos pela Igreja Católica, assim como também 

divergem da instituição na maneira de tratá-los, uma vez que são vistos com familiaridade a 

ponto de se apelidar ou mesmo castigar os santos que desagradam. 

Os santos, embora estejam no céu, fazem-se presentes por meio das imagens, 

representações visíveis da fé para os seus fiéis. No entanto, segundo o Catecismo da Igreja 

Católica
6
, aos santos deve-se destinar uma veneração respeitosa e não uma adoração. Dessa 

forma: 

O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as 

considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus 

encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não 

termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem (CIC, 1998, p. 

561). 

Nessa perspectiva, a idolatria da imagem ofenderia o primeiro mandamento.  

Entretanto, a abstração religiosa está muito distante das manifestações de cunho popular, que 

nutrem amor pelas imagens dos santos como se eles fossem o próprio ser venerado, o que 

pode ser evidenciado nas diversas manifestações religiosas por todo Brasil, a exemplo da festa 

do Círio de Nazaré, que se realiza em Belém do Pará. Nessa festa, milhares de pessoas se 

aglomeram em procissão em torno de uma imagem sagrada e tentam segurar na corda que a 

protege, enfrentando diversas intempéries para o pagamento de promessas e votos feitos à 

santa.  

Há nessas manifestações o que Laura de Mello e Souza (1986) identificou como 

afetivação religiosa, uma herança portuguesa presente em nossa ética religiosa e, 

principalmente, observada nos cultos marianos. No Brasil, têm sua maior expressão nas 

                                                           
5
 Em Anápolis existe um culto extra-oficial a um homem denominado João da Cruz, um dos túmulos mais 

visitados do Cemitério São Miguel. Este homem é considerado pelo povo como um santo, devido ao 

enfrentamento de uma doença vulgarmente conhecida como “fogo selvagem”. Teria ele  enfrentado a doença 

com humildade e obediência a Deus, muitos acreditam que ele já realizou inúmeros milagres, entretanto estes 

não são reconhecidos pela Igreja que sequer investiga sua validade, mas isso não impede que a crença atravesse 

gerações.  
6
 O Catecismo se trata de uma coletânea dos elementos integrantes da doutrina católica, elaborado pelo Conselho 

de Cardeais no ano de 1993, presidido pelo então cardea Joseph Ratzinger , atual papa Bento XVI. 
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romarias e procissões, práticas de exteriorismo da fé que chocavam viajantes do século XIX,
7
 

surpresos com o sincretismo religioso que não causava estranheza aos fiéis.  

Segundo Azzi (1976), o Brasil teria herdado essa forma de catolicismo de 

Portugal, que possuía um catolicismo mais íntimo, mais familiar, com santos padroeiros e 

cultos às almas. Essas crenças foram adaptadas às variações da nova terra, por isso 

incorporam diversos elementos das religiões já existentes, originando o sincretismo religioso, 

um dos traços definidores do catolicismo popular. 

Há ainda que se considerar a manifestação exteriorizada da fé, também presente 

nas manifestações de cunho popular, a exemplo das promessas por vezes excêntricas; e das 

romarias, que envolvem milhares de fiéis em uma manifestação emotiva de sua fé. Frei José 

Audrín, em sua análise da religião sertaneja, conferiu destaque às romarias, pois “na sua 

maior parte são consequências de votos feitos na hora de algum sofrimento físico ou moral” 

(1963, p. 128). As romarias levam os devotos a sacrifícios extremos para o cumprimento das 

promessas.  Nota-se que o sacrifício é uma importante dimensão do catolicismo popular – é 

por meio dele que o fiel religioso encontra um meio para se relacionar com o sagrado.  

Essa relação é percebida como uma “troca de favores”. Para Oliveira (1985), a 

prática da troca de favores é um “modo contratual”, pois o fiel solicita uma graça a um santo e 

em troca realiza-se uma obrigação. Essa relação pode ou não ser duradoura. Assim, o fiel 

pode direcionar suas preces e sacrifícios a outro santo de acordo com o problema a ser 

solucionado.  

Diante desse aspecto do catolicismo popular, muitos pesquisadores o classificam 

como uma religião vista pela ótica do utilitarismo (Galvão, 1955; Santos, 1992; Santos, 2011; 

Araújo, 2008). Assim, apenas visaria à resolução dos problemas mundanos, sem a 

preocupação com a vida eterna. Essa concepção tem como pano de fundo a oposição entre 

magia e religião e, consequentemente, uma postura evolucionista que julga as manifestações 

religiosas como primitivas ou modernas. Indo além na classificação, alguns autores 

consideram o ambiente rural como loco privilegiado para o desenvolvimento de 

                                                           
7
 Johann Emannuel Pohl percorreu o Rio Janeiro, Minas Gerais e Goiás entre os anos de 1817 a1821, e 

descreveu inúmeras festas e procissões religiosas ocorridas em Goiás em que evidenciou o sincretismo religioso, 

sobretudo na festa dedicada á Santa Ifigênia. Além disso, o viajante se choca com a violência, pois os homens 

entravam armados nas igrejas, chegando ao ponto de ameaçar um padre da região (POHL, 1956, p. 129-203). 
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manifestações mágicas em contraposição à racionalização religiosa dos agrupamentos 

urbanos.  

Nogueira (2004) afirma que Malinowski, em sua obra A scientific theory of the 

culture and other essays, ao diferenciar a magia da religião, considera que a primeira trata de 

problemas concretos enquanto a segunda se ocupa das questões escatológicas humanas. No 

entanto, no catolicismo, magia e religião se mesclam, uma vez que essa instituição não 

conseguiu expurgar de seu seio todos os elementos mágicos. Da mesma forma, não se pode 

afirmar que os praticantes do catolicismo popular não se preocupam com a vida após morte. 

Pois, ao contrário como explicar o medo que sentem do pecado e da condenação? Embora 

considerem as questões escatológicas de maneiras diferenciadas, as influências da doutrina 

oficial não podem ser desconsideradas, uma vez que esta, desde o início da evangelização, 

tratou de apresentar uma visão clara do inferno povoado de almas e espíritos atormentados 

por seus pecados terrenos. 

Conforme a concepção weberiana, a religião seria fruto da racionalização da 

magia. Todavia, essa racionalização não conseguiu eliminá-la por completo, pois a 

“concepção de poderes „supra-sensíveis‟ divinos, mesmo como um deus universal, não 

elimina, assim, por si, as ideias mágicas, porém faz que surja uma possibilidade dupla” (2000, 

p. 292). 

A possibilidade dupla, referenciada por Weber, relaciona-se com a fluidez com a 

qual se separa a fórmula mágica e a súplica na oração. Especialmente no cristianismo, as 

orações dirigidas a Deus em forma de súplica são acompanhadas por promessas, que na 

prática funcionam como troca de favores, ou seja, a coação sobre Deus.  

Embora a Igreja Católica tenha se firmado utilizando-se de um discurso contrário 

à magia (por considerá-la um meio de modificar ou influenciar a vontade de Deus), essas 

práticas mágicas não foram retiradas do cotidiano de seus fiéis e nem mesmo de todos os seus 

ritos. Portanto, a possibilidade dupla referida por Weber tem sua maior expressão no 

catolicismo popular, uma vez que: 

Esse caráter [a magia] inere à religiosidade cotidiana das massas de todos os 

tempos e povos e também de todas as religiões. O afastamento do mal externo 

e a obtenção de vantagens externas, neste mundo, constituem o conteúdo de 

todas as orações normais, mesmo nas religiões extremamente dirigidas ao 

além (WEBER, 2000, p. 293). 
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Muito embora o homem se apegue à religião para encontrar respostas às suas 

inquietações além-mundo, ele também busca em grande medida a resolução ou ao menos a 

amenização de suas mazelas terrenas na religião. Tal fato não é uma prerrogativa das massas, 

pois ao se deparar com uma barreira intransponível, o (a) religioso (a) se volta para o milagre, 

algo por vezes inexplicável pela ciência, mas justificado pela Igreja e nem por isso menos 

mágico na concepção dos fiéis.  

Diante disso, parece ser errônea a distinção entre magia e religião, na qual a 

segunda se configura como a submissão a Deus; e a primeira, como a sua coação. Pois, no que 

se refere ao catolicismo, a separação de ambas é extremamente fluída. Ressalta-se que o 

caráter mágico não se encontra presente apenas no catolicismo popular, uma vez que este 

permanece desde sua formação em constante interação com o oficial.  

 Cristián Parker trata da dificuldade em se separar na religião aquilo que é 

estritamente popular, sobretudo quando se trata das manifestações religiosas da América 

Latina, por isso considera que uma distinção entre „o catolicismo oficial‟ e o „catolicismo 

popular‟, “embora se refira a um fenômeno real, deve ser considerada mais como uma 

distinção analítica e tipológica do que como uma delimitação física de esferas sócio-religiosas 

separadas uma da outra” (1996, p.179). O pesquisador observa que algumas características se 

atenuam a medida que se analisam classes sociais mais elevadas (Ibdem, p.58). 

 Cabe ressaltar que é consenso entre os estudiosos do catolicismo popular 

brasileiro
8
 que dentre suas características principais está à liberdade com relação ao oficial 

que é representado pelo corpo de sacerdotes, especialmente no período de sua formação no 

Brasil. Por isso, Oliveira o define como “o conjunto de representações e práticas religiosas 

dos católicos que não dependem da intervenção da autoridade eclesiástica para serem 

adotadas pelos fiéis” (1985, p. 113).  

O fato é explicado por Santos (2008), pela forma como se implementou o 

cristianismo no Brasil. Ele explica que as organizações eclesiásticas teriam deixado espaço 

para que se desenvolvessem manifestações e saberes de cunho popular por todo o país, 

sobretudo nas regiões mais afastadas do então centroeconômico brasileiro. 

A Igreja, no contexto do padroado, tinha suas ações pautadas pelos interesses do 

Estado, por isso muitas regiões não tiveram o controle efetivo do clero. Somente no século 

                                                           
8
 Azzi (1976); Souza (1986); Zaluar (1983); Oliveira (1985); Santos (2008)  
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XVIII, a Igreja passou a se preocupar em restringir a ação do padroado que havia se 

antecipado no financiamento das missões (SOUZA, 1986). A não intervenção clerical nessas 

regiões permitiu que os homens e mulheres religiosos (as) construíssem sua própria visão do 

sagrado, dando uma nova feição ao catolicismo: uma religião mais vivenciada do que 

intelectualizada, que admitia, dentro de uma mesma denominação religiosa, práticas e 

interpretações por vezes conflitantes, sem, contudo, negar sua referência à religião oficial. 

O sertanejo entende viver e morrer como cristão católico, fiel às crenças e 

preceitos da Igreja Católica, de quem se orgulha ser filho submisso. Herdou 

as tradições religiosas dos antepassados que, nos sertões da Bahia, 

Maranhão, Piauí, Ceará e Goiás, foram evangelizados, outrora, pelos 

missionários Jesuítas e Franciscanos [...] (AUDRÍN, 1963, p. 119). 

Entende-se que a submissão mencionada por Audrín (1963) não se configura 

como uma simples resignação, mas sim como uma forma de resistência, ainda que na 

subalternidade, frente ao poder clerical que busca normatizar as práticas populares. Para tal, 

escondem alguns elementos de sua prática religiosa ou os praticam apenas em seu círculo 

familiar. Por isso, há uma profusão de crenças que continuam a existir sem a ampla aceitação 

clerical, a exemplo das benzeções. 

Diante do exposto, acredita-se que não há como apresentar uma caracterização 

fechada do catolicismo popular, tendo em vista que ele adquire em cada região brasileira suas 

próprias peculiaridades. Contudo, para fins desta pesquisa, algumas das nuances mencionadas 

acima serão retomadas por se buscar uma caracterização sistematizada que servirá de matriz 

para este estudo. Para isso, é possível elencar os seguintes aspectos:  

1. O culto aos santos e os aspectos afetivos dessa relação, presentes nas orações e 

manifestações públicas e privadas (SOUZA, 1986). 

2. A influência indígena e negra, que pode ser observada na liderança das mulheres nos 

rituais do catolicismo popular, em contraposição ao catolicismo oficial, em que as 

mulheres são cerceadas da liderança nos rituais. Além da realização de rituais 

religiosos para a cura, por vezes, com a utilização de ervas (VERGER, 1986). 

3. Um mundo povoado por espíritos que podem interferir diretamente na vida dos seres 

humanos, trazendo o mal (ANZAI, 1985). 

4. Cotidiano repleto de elementos mágicos, representados por promessas, rezas e 

benzeções, sem, contudo, negar a existência de uma divindade superior (SANTOS,  

2008). 
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5.  Referência ao catolicismo oficial, mantendo-se em constante interação com o mesmo 

(SUESS, 1979). 

6. A religião como principal sistema explicativo para o cotidiano (ANZAI, 1985). 

 

Por fim, não se deve considerar o catolicismo popular como uma deturpação ou 

um resultado de uma interferência alheia, mas como uma manifestação, cujas peculiaridades 

derivam de suas condições materiais e mentais. Pode-se afirmar que o catolicismo popular se 

refere a valores, condutas e expressões religiosas que surgiram no seio do catolicismo oficial e 

se tornaram parte da sabedoria popular.  

Tal constatação é fundamental para a análise do universo das mulheres 

benzedeiras, que se inserem no bojo do catolicismo popular e sentem com maior ou menor 

intensidade as influências do catolicismo oficial. Para aprofundar esta análise será necessário 

investigar a formação desse catolicismo em Goiás. 

 

1. 2  O CATOLICISMO POPULAR EM GOIÁS 

 

A religiosidade, principalmente católica, é um traço característico da cultura 

goiana, fruto da formação colonial da região que foi marcada por interesses religiosos desde o 

início de sua colonização. Segundo Cláudia Maria Rabelo (2001), as ações da coroa 

portuguesa visavam ampliar não somente o território, mas também o corpo de fiéis católicos. 

Com esse intuito os sacerdotes se fizeram presentes nas regiões mineradoras para evangelizar 

e administrar os sacramentos. 

Conforme Rabelo, o fanatismo religioso exerceu sua função para a colonização 

goiana. Contava-se naquele período, nas capitanias vizinhas, que na região existiam inúmeras 

rochas que possuíam cenas da paixão de Cristo cravadas naturalmente, fato que atraiu a 

atenção dos primeiros colonizadores (2001, p. 47). Dessa forma, os colonizadores que vieram 

para a região estavam também imbuídos do caráter religioso católico e, de maneira imposta ou 

não, buscavam também na religião uma proteção na dura jornada a caminho das minas, 

conforme Jacób: 

Mesclavam-se a brutalidade dos homens que enfrentavam o sertão os seus 

sentimentos religiosos; isto se percebe quando o governador da Capitania de 

São Paulo determinou, em 1722, que „todos, brancos, índios e negros, antes 
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de se porem a caminho, devem confessar-se, a fim de que possam 

empreender a grande jornada no estado de graça e merecerem de Deus 

proteção e bom êxito‟. Recomendação esta, feita e obedecida pelos 

aventureiros que acompanharam a bandeira do filho de Anhanguera (2000, 

p. 23). 

Embora os valores cristãos estivessem presentes desde o início da colonização, os 

bandeirantes paulistas não deixaram de incorporar aos elementos católicos hábitos religiosos 

indígenas e africanos, pois se valiam dos mais diversos elementos religiosos visando à 

proteção das intempéries da terra desconhecida e inóspita. Isso contribuiu para a formação de 

um catolicismo diferenciado das regiões litorâneas mais próximas das determinações clericais. 

Conforme Araújo: 

Rezas, benzeduras e cumprimento de promessas revelavam uma prática 

religiosa sincrética. Era a junção da pajelança indígena, dos cultos afros, do 

catolicismo lusitano e das experiências que surgiam no cotidiano – como a 

tentativa de eliminar o infortúnio ou de dar sentido às situações inexplicáveis 

de acordo com o instrumental religioso que os habitantes desse lugar 

dispunham – que se manifestava nesse catolicismo interiorano, diferenciado 

do catolicismo das regiões litorâneas, mais próximas do olhar controlador do 

clero (2008, p. 110). 

Diante disso, é inegável a constatação de que a pouca intervenção clerical na 

região tenha possibilitado o desenvolvimento de um catolicismo carregado de elementos 

mágicos que visavam resolver as situações cotidianas. Evidencia-se que os clérigos que 

atuavam na região dispunham de poucos conhecimentos teológicos, o que contribuiu para 

uma evangelização incipiente. 

Com a exaustão das minas auríferas, em Goiás, o contato com o catolicismo 

oficial se tornou ainda mais difícil, pois grande parte da população se afastou da zona urbana, 

desenvolvendo a “economia rural da abastança”
9
 e indo aos centros urbanos somente em 

ocasiões especiais. Nesses locais de difícil acesso, a presença do sacerdote era cada vez mais 

rara.  

Entretanto, os sertanejos não deixavam de organizar suas manifestações 

religiosas. Conforme Anzai (1985), o calendário camponês se baseava nos eventos religiosos, 

pois era a religião que organizava o seu cotidiano por meio de explicações próprias de suas 

tradições. Sobre esse aspecto, é pertinente observar as considerações weberianas sobre a 

religião campesina: 

                                                           
9
 Expressão cunhada por Paulo Bertram que significa uma economia voltada para a subsistência (2002, p.184). 
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Quanto mais o desenvolvimento de uma cultura se orienta pelo mundo dos 

camponeses [...] tanto mais precisamente este elemento pesa no prato da 

balança tradicional e tanto mais carece de religiosidade, pelo menos a popular, 

de uma racionalização ética [...] Os camponeses raramente são uma camada 

que originalmente tenha sido portadora de uma religiosidade não mágica [...] 

(WEBER, 2000, p. 321-3). 

Essas manifestações repletas de elementos mágicos eram segundo Frei Audrín, a 

maneira que os sertanejos encontraram para suportar a dura vida.  De tal modo, suas crenças 

exteriorizadas são percebidas como manifestações autênticas de fé, ora por agradecimento, 

ora para afastar dos infortúnios que, na concepção do homem sertanejo, só podem ser 

afastados com o auxílio de uma força superior (1963, p. 120). 

Dentre estas, as folias são as manifestações religiosas mais valorizadas do 

universo sertanejo. São folguedos que reúnem os fiéis para o louvor aos Reis Magos ou ao 

Divino Espírito Santo, em que se imiscuem valores sagrados e profanos. Para Brandão, são 

fundamentais para a circulação de “dádivas – bens e serviços – entre um grupo precatório e 

moradores do território por onde ele circula” (1981, p. 36).  

As folias e as festas de culto aos santos possuíam um papel preponderante, eram 

segundo Leni Anzai nessas oportunidades que se reuniam os moradores, sendo um ambiente 

propício para a socialização. Além disso, em um contexto de poucas forças produtivas, 

instituíam-se práticas de auxílio mútuo, fundamentais para a sobrevivência no mundo 

sertanejo (1985, p. 135). 

Os santos eram tratados com bastante familiaridade (no entanto, com respeito) e 

se faziam presentes em todos os aspectos da vida do sertanejo goiano, sendo um meio de 

auxílio diante de uma dificuldade, fosse ela física ou espiritual. Por isso, eram invocados para 

a proteção contra uma alma penada ou um inimigo, para se conseguir um casamento ou se 

livrar de uma doença.  

Dessa forma, aquilo que não conseguiam explicar caía no rol dos mistérios em 

que se imiscuíam elementos religiosos e mágicos. Animais eram tidos como “agoureiros” ou 

como amuletos da sorte, a mata era vista como morada para seres maléficos, e as orações e/ou 

benzimentos eram a principal forma de proteção. Nesse arcabouço cultural, as abstrações 

intelectuais e teológicas não tinham nenhuma razão de existir (ANZAI, 1985). 

Santos (2008) acredita que Goiás não tenha passado pelo processo de 

racionalização religiosa sistematizado por Weber, uma vez que a região trilhou os caminhos 
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do padroado no contexto de uma “sociedade rural, isolada e iletrada, submetida à lógica 

econômica do capitalismo comercial luso-brasileiro” (SANTOS, 2008, p. 109).  Para essa 

pesquisadora, Goiás não vivenciou o processo de racionalização pela falta de um clero forte o 

bastante para provocar uma internalização do comportamento ético. Assim sendo, acredita 

que em Goiás desenvolveu-se uma ética particularista, a qual denomina “ética da súplica”: 

Esta ética da súplica é o ato de se implorar a Deus pela resolução de uma 

carência, seja ela de que natureza for. Na hierarquia social, o mais fraco 

suplica ao mais forte e a Deus; o mais forte suplica a Deus; todos suplicam 

nesta sociedade hierarquizada. Tal ética não conta com uma formulação 

racional, ela é emotivamente motivada. É contraditória, proveniente da 

experiência sensível e constituída de um agregado de traços de eticidade 

espontânea e cega, ou seja, sem objetivos bem definidos (SANTOS, 2008, p. 

81). 

A “ética da súplica” expressa os caminhos da magia, pois sua preocupação 

primordial não é a salvação eterna, mas sim o “aqui e o agora”, ou seja, a resolução dos 

problemas cotidianos. A ligação com Deus é feita com esse fim e perdura o tempo do culto, 

mas a salvação da alma é desejada, embora não se perceba como necessária a mudança de 

hábito ou de conduta para esse fim. Para Audrín (1963), essa situação é explicada por uma 

instrução religiosa incompleta, em razão da pouca intervenção clerical nas regiões marcadas 

pela distância e pelo isolamento. Nesses locais, a evangelização foi realizada, sobretudo, pela 

ação leiga, que conferiu um maior destaque às ações de piedade (promessas, romarias e 

procissões) e não aos sacramentos e mandamentos da doutrina oficial. 

 Sobre isso, Maria da Conceição Silva chama a atenção para a formação do 

território eclesiástico goiano que esperou 79 anos para ter seu primeiro prelado residindo na 

Cidade de Goiás, o que ocorreu em 24 de outubro de 1824, com a chegada de Dom Francisco 

Ferreira de Azevedo na província goiana, preparando o caminho para os seus sucessores que 

se empenhariam na execução das normas do Concílio de Trento (2009, p. 34). 

Assim, somente na segunda metade do século XIX, em particular após o advento 

da república
10

, houve uma maior interação do catolicismo oficial com o popular, por meio da 

Reforma Católica. Conforme Azzi (1992), esta significou a expansão do pensamento 

                                                           
10

 Cf. Berger, o rompimento Igreja e Estado coloca a Igreja em uma nova situação, pois se vê, pela primeira vez, 

diante de um mercado religioso, em que precisa disputar o fiel com as demais denominações religiosas. Isso leva 

a crer que essa situação tenha despertado o interesse da Igreja nas manifestações de catolicismo popular, 

provavelmente com o objetivo de controlá-las e assim evitar futuras dissidências (BERGER, 1985, p. 149). 
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tridentino, visto que a Igreja buscava fortalecer seu próprio poder na área eclesiástica. Para 

esse intento, dentre outras coisas, buscava romper com as intromissões do governo. 

Para Mônica Martins Silva, o pontificado de Pio IX (1846-1878) é o ponto de 

partida para a análise da Reforma Católica
11

, tendo em vista que a partir desse pontificado se 

iniciou a busca para reafirmação da tradição. Desse contexto emergiu o conceito de 

romanização, termo que é utilizado para definir as reformas católicas iniciadas em tal período. 

A romanização é caracterizada pela pesquisadora como uma retomada das determinações do 

Concílio de Trento (1545-1553), que, de maneira geral, visava sacralizar os locais de culto, 

reforçar a estrutura hierárquica da Igreja e diminuir o poder dos leigos (2000, p. 60).   

Segundo Cristián Parker o contato entre as manifestações da religião popular e a 

oficial, se desenvolveram por meio da imposição de uma visão religiosa, tida muitas vezes 

como “renovada e libertadora”, dessa forma crenças que ofereciam um sentido a vida de seus 

praticantes eram desarticuladas e consideradas “alienantes e atrasadas” pelos sacerdotes que 

empreendiam na renovação das mesmas (1996, p. 135). 

Nesse contexto, as práticas do catolicismo popular passam a serem vistas com 

desconfiança pelo clero, que se empenhavam em sua transformação, haja vista, que muitos 

acreditavam que as manifestações sincréticas eram originárias de uma carência catequética.  

Assistiu-se a um processo de clericalização, em que papa, bispos e sacerdotes passaram a ser 

reconhecidos como a única autoridade legítima (BENEDETTI, 1984. p. 108). E, para tanto, 

impunha-se a visão de um clero virtuoso, capaz de normatizar a moral de seus fiéis.   

Tal situação se configurava como um desafio para a região goiana, uma vez que 

em Goiás, o clero no contexto do padroado régio não se diferenciava muito dos homens 

comuns, pois não mantinha o celibato, “e essa realidade não causava estranheza aos fiéis” 

(SILVA, 2009, p.60-61). Por isso, dentre as principais ações do clero brasileiro estão a 

construção de seminários e principalmente o incentivo às ordens estrangeiras, em uma clara 

tentativa de estreitar as relações com a Igreja Romana. 

Em Goiás, Maria da Conceição Silva afirma que “coube aos bispos Francisco 

Ferreira de Azevedo (1818-1854), Domingos Quirino de Souza (1861-1876), Joaquim de 

Leão (1881-1890)”, “a organização da diocese e a implementação das normas ultramontanas, 

                                                           
11

 Cf. Silva, neste período a própria Igreja Católica Brasileira se encontrava em crise, devido às divergências 

entre os ultramontanos, defensores do poder absoluto do papa, e os liberais, que defendiam a independência da 

Igreja brasileira do padroado e do poder papal romano (2001, p. 69). 
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processo que não se desenvolveu sem resistências, que atingiram o auge no bispado de Dom 

Eduardo Duarte e Silva (1891-1908)” que se “indispôs com a oligarquia dos Bulhões” ao 

fazer frente às mudanças liberais que atingiam todo o Brasil (2009, p. 35-36). 

Conforme Silva, Dom Eduardo possuía uma séria postura na defesa da Igreja 

Romana, o que advinha de sua formação
12

. Tornando-se um exímio defensor do 

conservadorismo e, em consonância com os ideais ultramontanos, buscava revogar os 

decretos de separação da Igreja.  

“As divergências entre Dom Eduardo e a oligarquia dos Bulhões culminaram com 

sua transferência para a diocese de Uberlândia” (Ibdem). No entanto, este realizou inúmeras 

ações romanizantes principalmente no que se refere ao controle das romarias de Trindade, que 

em seu bispado passaram a ser organizadas pelos bispos redentoristas, retirando a autonomia 

dos leigos na organização e na apropriação das rendas.  

O sucessor de Dom Eduardo, Dom Prudêncio, não sofreu tantas resistências, pois 

iniciou o bispado quando os ânimos republicanos já não estavam tão exaltados. Dom 

Prudêncio assumiu uma postura mais conciliadora com a elite local, evidenciando o processo 

de “estadualização” da Igreja Católica, que passa a caminhar em consonância com os 

interesses das elites locais (SILVA, 2009, p. 44). 

Essas modificações indicam uma nova relação da Igreja com seus fiéis, visando 

conter os excessos realizados nas festas de culto aos santos. Além disso, conforme Mônica 

Martins da Silva as romarias e as festas ofereciam à Igreja uma possibilidade de renda que 

havia sido perdida com o rompimento do padroado (2001, p. 60).  A pesquisadora nota que 

nesse histórico de pouca intervenção clerical e uma massa de iletrados, a política religiosa 

romanizante sentiu inúmeras dificuldades de desestruturar as práticas mágicas já enraizadas 

do catolicismo popular. Além disso, os padres enviados para a missão evangelizadora não 

enxergavam as peculiaridades locais, aumentando ainda mais a distância entre a prática e a 

doutrina (Ibdem, p. 68-69).  

Silva (2001) recorre aos livros de tombo da Matriz de Pirenópolis, em que os 

bispos romanizantes descreviam as dificuldades com as distâncias e as péssimas condições de 

estradas nos povoado. Para eles, outro aspecto relevante era a dificuldade de se catequizar a 

                                                           
12

 “Doutorou-se em Filosofia e Teologia pela Universidade Gregoriana, estando presente inclusive na 

proclamação da infalibilidade papal” (SILVA, 2009, p. 36-37). 
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população que, em sua maioria, não conhecia os principais dogmas e sacramentos. A 

pesquisadora faz menção ao relato de Dom Prudêncio que permaneceu na diocese goiana de 

1907 a 1921: 

No giro do sul visitamos as fazendas e capelas Furnas, Vargem Santa Ana, 

Degredo, Fundão, Serra Misael, Matutina, Índio, Chapada e Fortuna. 

Encontramos as mesmas coisas: Mais ou menos uma boa vontade entre o 

povo, especialmente em Virgem Santa Ana e Serra Misael, mas a mesma falta 

de educação, etc. Não vale nada para, por exemplo, distribuir catecismos, 

etc... Uma vez nosso exm Arcebispo falou da necessidade das capelas etc, tem 

razão. Tentamos falar, nestas viagens desta necessidade... Por muitos anos os 

diferentes vigários e padres desta paróquia estão fazendo estas e outras 

viagens iguais pelo cavalo, com muitas dificuldades; por exemplo, a 

impossibilidade de se levar muitas coisas, de visitar especialmente as fazendas 

mais distantes frequentemente... (Livro Tombo da Matriz de Pirenópolis 

1929-1955, apud SILVA, 2001, p.69). 

As distâncias e as dificuldades de acesso inviabilizavam o trabalho dos padres, 

mas superior à distância física existia a subjetiva, pois mesmo que o povo reconhecesse a 

legitimidade dos preceitos ensinados pelos padres, ele mantinha sua forma de representar a fé.  

Anzai (1985) evidencia que o acesso aos sacramentos e aos ritos romanos acontecia somente 

nos períodos da Desobriga, geralmente duas vezes ao ano.  

Nessas ocasiões, os padres legalizavam casamentos, realizavam missas, 

confissões, comunhões e batismos. Anzai salienta que as missas que se realizavam na roça 

eram feitas em latim – alguns roceiros entendiam e proferiam a língua nas ocasiões especiais, 

ao seu modo. A própria ênfase dada aos sacramentos pelos sacerdotes pouco atingia seus 

objetivos, uma vez que os sertanejos valiam-se de suas próprias interpretações, a ponto de o 

batismo ser percebido como um meio para se livrar do quebrante (1985, p. 149). 

Portanto, pode-se evidenciar que a romanização se tratou de uma monopolização 

da atividade religiosa, pois a Igreja se colocou como a única portadora da verdade divina e 

capaz de conduzir os homens à salvação, em uma nítida tentativa de enquadramento das 

manifestações do catolicismo popular (BENEDETTI, 1984, p. 166).  

Essa ação atingiu diretamente as irmandades e lideranças religiosas leigas que se 

espalhavam por todo o país. No entanto, pode-se perceber que a eficácia da Reforma Católica 

foi apenas externa, ou seja, institucional. Conforme Santos: 

As práticas da religiosidade popular não foram erradicadas, a religião não se 

sobrepôs à magia, pois as crenças populares já estavam enraizadas na cultura 

da sociedade e por esta comunidade ser, em sua maior parte, analfabeta, o que 



28 

 

 

 

dificultava o aprendizado da doutrina do catolicismo oficial. Portanto a 

erradicação das práticas mágicas ritualísticas do catolicismo popular não 

houve (2008, p. 93). 

Embora as práticas no catolicismo popular não tivessem uma fundamentação 

doutrinária, o catolicismo oficial, por meio das ações romanizantes, não conseguiu erradicar 

essas manifestações. Acredita-se que isto explique a sobrevivência de muitas manifestações 

religiosas populares, como a prática de benzimento - bastante estimada pelos leigos - uma 

manifestação que atua na subalternidade religiosa, pois não é reconhecida pela Igreja a qual 

afirmam fazer parte. 

 Entretanto, Pierre Bourdieu observa que a Igreja Católica realiza muitas 

concessões a religião popular, preferindo muitas vezes evitar um embate direto com as 

lideranças populares que não oferecem um perigo imediato ao monopólio do sagrado feito 

pela instituição para evitar a perda de fiéis, fazendo a reinterpretação e incorporação de muitas 

de suas manifestações (2007, p. 68).  

 

 

1.3 AS BENZEÇÕES NO CATOLICISMO POPULAR 

 

“Na cabeça, Santa Badeça, tira dos zoio Santa Luzia, tira na boca menino de Deus, 

tira nos peito São Marco, tira nos braço Santa Anastácia, na barriga Santa 

Margarida, tira do pé Santo André” (F, julho/2011).   

 

A fórmula acima se trata de uma conhecida benzedura e nela é possível observar 

alguns dos principais elementos dessa tradicional prática presente no universo sertanejo, em 

que versos simples e ritmados são utilizados para suplicar a Deus a cura de vários males, 

como quebrante, mau-olhado, espinhela-caída e vento virado, ou ainda para encontrar objetos 

perdidos ou mesmo obter prosperidade nos negócios. 

Para Flávio Pierucci (2001), a benzedura é uma das práticas populares mais 

legitimadas, tendo em vista que nem mesmo o progresso científico conseguiu erradicá-la. 

Nesse novo contexto surgiram novas formas de atuação, em que tais agentes são buscados 

inclusive pela internet. Diante disso, surgem alguns questionamentos: quais os elementos 

integrantes e formadores desse ritual tão valorizado no meio popular? Como a prática surgiu 

no Brasil?  
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Segundo os pesquisadores do tema 
13

que as benzeduras são de origem europeia. 

Laura de Mello e Souza(1986) acredita que eram comuns desde a Idade Média, sendo 

principalmente realizadas em animais, um ritual que seria reflexo da crença medieval no 

poder de cura por meio das palavras, tendo em vista que, no benzimento, a cura advém da fé 

nas palavras e gestos realizados pelos benzedores e benzedeiras. 

Mary Del Priore afirma que desde “tempos imemoriais” existiam mulheres que 

por meio “de fórmulas gestuais e orais” restabeleciam a saúde e livravam as pessoas dos mais 

variados males, combinando com estes rituais um conhecimento apurado de elementos da 

fauna e da flora que poderiam ser utilizados para o tratamento de doenças (1997, p.89). Para a 

pesquisadora, esses rituais de cura se estabeleceram devido “a crença de que certas pessoas, 

ou coisas, detinham poderes sobrenaturais em relação aos usos do corpo” (Ibdem, p. 91). 

Dessa forma, explica-se porque os benzimentos se proliferaram nos sertões, um 

espaço repleto de mistérios e seres fantásticos para os colonos que se embrenhavam nas novas 

descobertas. Uma região distante do controle clerical o que propiciava a existência de 

inúmeras ideias mágicas, para que se garantisse a vivência na terra considerada inóspita 

(SOUZA, 1986). Somava-se a isso, um atendimento médico precário, sendo que os médicos 

eram raríssimos e possuidores de um conhecimento que pouco se diferenciava dos práticos, 

como os benzedores (as) e curandeiros (as). Esses agentes de cura atuavam como lideranças 

nas duas áreas, pois as doenças por eles curadas não eram somente doenças físicas, mas 

também doenças de origem espiritual. 

Em Goiás não foi diferente, uma vez que a prática religiosa era fundamental no 

cotidiano dos sertanejos goianos, sendo que esta representava o centro da vida desses homens 

e mulheres que desenvolviam suas práticas de trabalho e lazer pautadas em concepções 

religiosas. Essas manifestações se diferenciavam do catolicismo ortodoxo, pois embora 

houvesse a visão de um Deus único e ético, isso não coibiu a permanência de elementos 

mágicos, como a forte devoção manifestada aos santos e os rituais e promessas para a 

resolução dos problemas mundanos.   

Nestas condições não existia uma situação que a reza não resolvesse, sendo que, 

conforme Anzai (1985), não havia diferença entre malefício ou moléstia, pois a mesma 

benzedura podia ser utilizada para combater uma doença ou para se defender de um inimigo, 
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 Santos (2007); Oliveira(1985); Machado(2007). 
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sendo a fé o fator indispensável para que o ritual fosse eficaz. Isso leva a crer que explicar o 

desenvolvimento das benzeduras no Brasil somente como fruto de uma precariedade material 

das regiões brasileiras, ou ainda por uma fraca intervenção clerical, seria desprezar a riqueza e 

a complexidade desse ritual que envolve, entre outras coisas, uma visão de mundo 

diferenciada por parte de seus agentes e também por parte daqueles que acreditam na eficácia 

desses rituais. 

As práticas de benzeção demonstram a postura ativa dos fiéis religiosos que, ao 

assimilarem a cultura religiosa, reinterpretam e recriam as práticas tradicionais do 

catolicismo. E, assim, surge o leigo que, ao valer-se de elementos da doutrina católica, 

desenvolve formas de cura por meio de bênçãos, criativamente enriquecidas de elementos de 

outras formas religiosas, como as indígenas e africanas.  

 Cristián Parker observa esse aspecto na religião campesina, que em sua 

concepção é fruto da confluência da cultura indígena, africana e ibérica, uma vez que, “sob a 

aparência de uma fé católica, permanecem crenças, mitos, lendas e rituais das religiões pré-

cristãs”. Entretanto, o pesquisador ressalta que isso não significa que o campesinato, 

desvalorize os rituais do catolicismo oficial, ao contrário, esses são marcadores de sua 

vivência religiosa. Porém, isso não impede “a crença nos intermediários como santos e almas, 

o medo do diabo e dos espíritos malignos, o recurso aos feiticeiros” [..] (1996, p.182). 

Nessa perspectiva, muitos aspectos no catolicismo oficial passam por uma 

releitura e são ressignificados. As benzeduras representam uma releitura da benção cristã e de 

suas preces, dando ao ritual de benção novos contornos e, principalmente, novos atores, haja 

vista que, no catolicismo oficial a mulher não alcança nenhuma liderança religiosa. A mulher 

é impedida de presidir o rito católico, liderança que não é extirpada no catolicismo popular. 

Segundo Gomes e Pereira: “A presença da mulher é marcante no mundo da crendice e é ela, 

numa maioria quase que absoluta, que conhece o segredo das palavras e dos gestos capazes de 

exorcizarem o mal” (1989, p. 16). 

O (a) executor (a) atua como intermediário do sagrado e consegue, por meio de 

ações, como o balançar de ramos e/ou ainda orações incompreensíveis, trazer benefícios 

àqueles que o procuram. Com respeito a isso, cabe lembrar a fluidez com que se separa a 

fórmula mágica e a súplica, o que, conforme Weber (2000) ofereceria a possibilidade dupla 

encontrada na religião. 
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Portanto, a prática da benzedura é, sobretudo, um ato de fé, uma vez que esta é um 

fator indispensável para a eficácia do ritual. Amorim considera que a benzeção:  

É um ato de súplica, de imploração, de pedido insistente, aos deuses para 

que eles se dispam dos seus mistérios e se tornem mais concretos. Para que 

tragam boas novas, produzindo benefícios aos mortais. A bênção é um 

veículo que possibilita ao seu executor estabelecer relações de solidariedade 

e de aliança com os santos, de um lado, com os homens de outro e entre 

ambos (2004, p. 4). 

As súplicas nos benzimentos são direcionadas aos santos. Estes são tratados com 

bastante familiaridade e invocados de acordo com a sua “especialidade”, o que pode ser 

percebido na benzedura recolhida por Regina Lacerda: 

Sua mãe quem te teve, sua mãe te há de criar. Se você tem quebrante com 

dois que já te pôs, com três sou eu que tiro. Ou quebrante ou mau olhado, ou 

vento virado: Se for na cabeça, é São Pedro quem tira. Se for nos olhos, é 

Santa Luzia quem tira. Se for nas orelhas é Santa Pelônia quem tira.[...] Se 

for na barriga é Santa Margarida quem tira [...] (1957, p. 15). 

As benzeduras seguem a lógica do catolicismo popular, em que os santos são 

colocados como o centro da devoção, interferindo diretamente no curso dos acontecimentos. 

Esses são tratados nas benzeduras com familiaridade, denominados muitas vezes, por apelidos 

ou ainda tem suas “especialidades” modificadas para que a rima seja garantida. A 

familiaridade pode ser observada na benzedura para dor de dente que faz parte do livro 

utilizado pela benzedeira C para o aprendizado de seu ofício: “Que que tem Pelonha [Santa 

Apolônia]
14

? Dor de dente senhor. Levanta Pelonha. Seu dente alviou (AZEVEDO, 1980,p. 

15). 

Nota-se que algumas benzeções trazem santos não reconhecidos pela Igreja 

Católica ou mesmo desconhecidos para instituição: “Eu ia ino pra Roma e encontrei um 

Santeria. Eu preguntei ele o que curava cobrero de cobreria e ele falo que é com três Pai 

Nosso e três Ave Maria” (B, Março/2011). Vale ressaltar que para a benzedeira Santeria é 

realmente um santo, que desconhece a origem e a história, porém a ele atribui à concessão 

inúmeros benefícios. 

                                                           
14

 Segundo consta a carta do bispo de Alexandria no ano de 249, houve uma revolta contra os cristãos que 

tiveram suas casas invadidas e saqueadas, e muitos cristãos sofreram torturas em praça pública. Dentre estes, 

destaca-se Apolônia, uma virgem que se negou a blasfemar contra a Igreja e por isso teve todos os seus dentes 

arrancados e acabou morrendo queimada.  O culto a essa virgem se espalhou, sendo identificada como protetora 

dos males da boca e das dores de dente. A Igreja Católica reconheceu o seu culto e canonizou a santa que já era 

bastante legitimada (Dados disponíveis em: http://paulinas.org.br. Acesso em: 12 de fevereiro de 2011). 

http://paulinas.org.br/
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Um dos aspectos que chamam bastante atenção nas benzeduras são as histórias 

que são ritualmente repetidas para a obtenção da saúde. Seria uma tarefa difícil mapear sua 

origem, uma vez que, se tratam de histórias em que se inserem elementos da vida de Cristo e 

dos santos divulgados pela Igreja Católica, com dados fantasiosos, provavelmente 

modificados por aqueles que as reproduziram no decorrer do tempo, como a benzedura para 

erisipela: “Pedro e Paulo foi a Roma e Jesus perguntou o que viu por lá. Pedro e Paulo 

respondeu: Uma doença que há de curar” (G, junho/2011). Elementos dos rituais católicos 

também aparecem vinculados as benzeções: “Padre veste e desveste, disse missa no altar, 

espinhela caída chega no lugar. Repete 3 vezes e reza três Pai-Nosso, três Ave- Maria e três 

Glória ao Pai” (G, Junho/2011).  

 Observa-se que não importa necessariamente que as preces estejam vinculadas 

aos dogmas do catolicismo oficial ou que os elementos integrantes dessas preces sejam 

confirmados pela instituição para que o ritual seja realizado. Essa não é uma preocupação das 

benzedeiras e nem mesmo daqueles que as procuram. Para as benzedeiras, a eficácia do 

benzimento dependerá da combinação das preces e dos gestos, principalmente, da fé daqueles 

que buscam o ritual. As benzeduras oferecem um corpus explicativo que satisfaz as 

necessidades daqueles que as procuram. Segundo Brandão: 

[...] Por carregar o peso de muitas ocasiões em que aquilo foi feito, dito e 

repetido, produziu os efeitos sociais esperados, e não raro, gerou pequenos 

milagres de âmbito local. Um saber entre camponeses não é sábio e eficaz 

porque é verdadeiro e sagrado. Ele torna-se verdadeiro e sagrado porque a 

tradição o tornou socialmente acreditado entre todos, ou seja, sábio e eficaz 

(1983, p. 59).  

Assim como as demais manifestações do catolicismo popular, as benzeduras 

oferecem a possibilidade de seus fiéis vivenciarem com maior proximidade a experiência 

religiosa, trazendo o sagrado para o cotidiano, em que agulhas, instrumentos de trabalho, 

ligam ossos rompidos, brasas e pernas de galinha curam doenças de pele e ramos afastam os 

malefícios, tudo isso magicamente realizado pela portadora de um dom especial: a benzedeira. 

Para Oliveira (1985), a benzeção estaria aliada ao catolicismo popular por utilizar 

ritos e representações desse campo, no entanto em um polo mágico em comunicação com o 

polo religioso. Para este pesquisador, a benzeção ocupa o polo mágico por não ter como 

finalidade a salvação da alma. Caracteriza-a como a “utilização de ritos eficazes por si 
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mesmos, pela finalidade utilitária desses ritos sem uma obrigação moral e pela relação entre o 

benzedor e seus fregueses” (1985, p. 122).  

As benzeduras se inserem no catolicismo popular, em que há a busca por 

elementos mágicos diante de obstáculos à primeira vista insuperáveis. No entanto, os 

benzedores e benzedeiras
15

 tradicionais não se desvinculam do referencial católico oficial, 

valendo-se desse sistema para a elaboração de suas rezas e como um meio de legitimação da 

prática. Reafirmam sua identidade católica, ainda, que imersas em um conhecimento 

sincrético. 

 A religião sempre foi um fator fundamental tanto para benzedores como para 

benzedeiras, pois os seus conhecimentos eram justificados de acordo com esse universo 

simbólico, pois se reconheciam como portadores de um dom concedido por Deus, e não pela 

ciência. Pode-se influir que as práticas de cura, por meio das benzeduras em Goiás, atuavam 

de maneira harmônica com a realidade goiana em que a religião conferia sentido e ritmo à 

vida dos sertanejos. Representavam não somente o poder médico, mas uma importante 

liderança religiosa nas regiões mais afastadas que ficavam meses sem o convívio com os 

padres, que eram os únicos que podiam administrar os sacramentos.  

Desse modo, todos os seus conhecimentos sobre a fauna e a flora só tinham razão 

de existir em comunicação com o sagrado. Nas palavras da benzedeira: “Morria quem tinha 

que morrê!” (F, Julho/2011). Opinião que revela uma resignação à vontade de Deus, pois 

embora tentasse evitar a morte, por meio dos rituais de cura, a vontade divina prevaleceria.  

Por fim, não se considera as benzeções como recortes sem sentido da religião 

oficial, ao contrário as benzeduras são representações autênticas do catolicismo popular, em 

que experiências religiosas diferenciadas se encontram e refletem o arcabouço cultural de seus 

agentes que buscam na religião as causas e as curas para suas mazelas. Revelam, ainda, um 

universo repleto de seres e espíritos fantásticos que a ortodoxia católica não conseguiu 

expurgar de seu seio. 

 

 

1.4 AS MULHERES E AS FORMAS DE CURA EM GOIÁS 

                                                           
15

 No ambiente urbano já existem benzedores e benzedeiras que assumem outras denominações religiosas, como 

espíritas ou evangélicas – neste último caso, podem não aceitar o título de benzedeira. 
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Não, não tinha médico não, naquele tempo era um médico só. Que memo assim num 

era formado bem, né! Era aquela dificurdade a gente bebia era remédio de casa, chá 

de casa, lombrigueiro era feito de casa, tudo de casa, graças a Deus morria aqueles 

que tinha que morrê, agora não! Agora tem a medicina (Depoimento F, julho/2011) 

 

Benzedeiras e rezadeiras, raizeiras e curandeiras – títulos geralmente utilizados 

como sinônimos, mas que para os sujeitos em questão possuem divergências, por vezes, 

inconciliáveis. Entretanto, ao estabelecer uma definição para cada categoria de agentes de 

cura populares, considera-se que estas são bastante dinâmicas, na realidade essas agentes 

podem transitar em diversas fases de sua vida por cada categoria. Nada impede que uma 

benzedeira se torne também uma raizeira ou, ainda, que não se identifique como tal, 

eventualmente, pode indicar ervas medicinais para aqueles que a procuram.  

Não obstante, curandeira e raizeira são denominações que estão relacionadas à 

práticas de cura que se valem, notadamente, de ervas medicinais da farmacopéia popular, tal 

categoria é considerada por Loyola (1985) como superior as benzedeiras, sendo uma fase 

superada por esta agente de cura. Já as benzedeiras e rezadeiras
16

 desenvolvem suas 

atividades de cura por meio de rituais religiosos, sem à necessidade do uso de ervas 

medicinais. Em seu ritual, o que, realmente, importa são as palavras e gestos empregados por 

aquela que o direciona.   

 Cabe ressaltar que o termo curandeira é, expressamente, rejeitado pelas 

benzedeiras,
17

 provavelmente pela carga negativa do termo, realizada, sobretudo pela 

medicina científica. As benzedeiras temem serem acusadas de algum crime ao serem 

consideradas como curandeiras, chegando ao ponto de dispensar àqueles que assim as 

denominam, conforme a Benzedeira C: “Só uma vez, chego uma mulhé aqui e disse eu tô 

atrás de uma curandeira, aí eu falei aqui num tem disso, não, aí ela foi embora, mas eu percebi 

que ela tava falano de maldade (Março/2012). 

 Em comum, todas essas categorias inserem-se na conhecida medicina popular. 

Antônio Greco Rodrigues a define como “o saber tradicional, que passa de pessoa a pessoa, 

fora do sistema acadêmico, construindo o recurso tradicional dos que não têm acesso à 

medicina formal ou nela deixaram de crer” (2001, p. 132). Para o pesquisador, na origem 

                                                           
16

 Na região Nordeste as mulheres que realizam curas religiosas são denominadas rezadeiras. Já, em Goiás, assim 

como em Minas Gerais, estas são conhecidas como benzedeiras. 
17

 Vale salientar que essa afirmação se refere as benzedeiras entrevistadas nessa pesquisa. 
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dessa medicina estão os conhecimentos indígenas, africanos e europeus. Considera-se que o 

elemento europeu tenha sido o principal constituidor desse conhecimento, ao evidenciar a 

permanência da medicina hipocrática nos meios populares. Esse aspecto pode ser constatado 

nas crenças
18

 da sabedoria popular que, embora não confirmadas pela medicina científica, 

ainda não caíram em desuso.   

A medicina hipocrática tem como princípio a manutenção do equilíbrio do corpo 

para a manutenção da saúde. Para tanto, seria necessário que os quatro humores (sangue, 

catarro, bile negra e bile amarela) que variam entre o quente e o frio se mantessem em 

equilíbrio. Esse conhecimento foi trazido pelos ibéricos e influenciou, por muito tempo, o 

cuidado com a saúde.  

Nessa concepção, ar, sol e vento podem ser os causadores de doenças. Nas 

benzeduras também encontramos referências a esses elementos como causadores das 

moléstias, ou como instrumentos para a obtenção da cura. O exemplo é a benzedura para sol 

na cabeça:   

A dor de cabeça de sol? Rezo uma Ave-Maria, ofereço pro senhor Jesus 

Cristo, aí pego uma garrafa, branca de vidro, encho d‟água, ponho um pano 

branco e põe na cabeça da pessoa. E rezo 3 Pai-Nosso e ofereço pro Senhor 

Jesus Cristo e Nossa Senhora do Desterro desterrá aquela dor de cabeça e 

oferece também praquela pessoa, né? Eu to ofereceno pra essa pessoa, nossa 

senhora do desterro desterra esse sol (E, Julho/2011). 

Pode-se afirmar que no Brasil, além da medicina hipocrática, enraizou-se a 

valorização das bênçãos e preces cristãs. Esses elementos se imiscuíram nas benzeções, em 

que um ritual religioso tem como objetivo restabelecer o equilíbrio corporal que foi alterado 

pela doença.  

Entretanto, não objetiva-se enquadrar as benzeções no sistema explicativo 

hipocrático, pois grande parte das práticas desses agentes de cura é também retirada das 

concepções cristãs. Ao pontuar os elementos dessa medicina que se fazem presentes nas 

benzeduras, em sua origem não se baseavam apenas nas crenças religiosas, mas nos elementos 

que a própria medicina científica considerou como válidos até meados do século XIX. 

O processo de criação das práticas populares de cura, segundo Ferreira (2003), 

tratou-se de uma intensa negociação de saberes (indígenas, africanos e europeus), sendo que 
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 São exemplos dessas crenças: não fazer uso de alguns alimentos considerados “reimosos”; não sair de um 

ambiente quente para o frio, para evitar uma constipação (choque térmico). 
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não se pode afirmar a preponderância absoluta de uma só forma de conhecimento. As análises 

que buscam identificar o desenvolvimento dessas formas de cura centram-se na precariedade 

da medicina científica em Goiás. Esta situação perdurou por grande parte do século XIX. De 

fato, existia um número reduzido de médicos
19

. Nos relatórios dos presidentes de província ou 

ainda nos relatos dos viajantes se evidenciam tal situação em Goiás, embora  isso não 

signifique que essa seja a causa principal para o surgimento das práticas populares de cura, 

pois os benzimentos faziam parte do arcabouço cultural dos goianos, povoado por seres e 

espíritos mágicos, que poderiam tanto causar o mal como proporcionar a cura.  

Não obstante, essa afirmação não deve desconsiderar a hipótese de que, em um 

contexto de precária atuação médica, essas práticas puderam se desenvolver livremente, pois 

com toda certeza a falta de profissionais possibilitou o surgimento desses agentes de cura. 

Cabe ressaltar que as pesquisas sobre as práticas de cuidado com a saúde em Goiás 

corroboram com a tese de que, em Goiás, as práticas médicas científicas eram incipientes. 

Pois, no referido período (século XIX), a região passava por vários problemas econômicos 

que eram agravados pela distância e precariedade das estradas que a ligavam às demais 

províncias. Pouquíssimos médicos atuavam na região, que sofria com doenças dos mais 

variados tipos, inclusive ocasionadas por deficiências vitamínicas, visto que o quadro 

sanitário em Goiás não era dos melhores. Couto Magalhães, que passa pela região no século 

XIX, afirma:  

Quanto à salubridade, não conheço, entre todos os lugares por onde tenho 

viajado (e não poucos) um lugar em que se reúnam tantas moléstias graves. 

Quase se pode asseverar que não existe aqui nenhum homem são...A mielite, 

a hidropsia, a hipertrofia do coração, os aneurismas, a lepra de três espécies 

diferentes, a tísica, as pneumonias, as febres paludosas, o raquitismo e o 

idiotismo, o bócio, a sífilis, e, sobretudo, as inflamações crônicas do 

estômago, fígado e intestino, ou dizimam anualmente a população ou 

enfraquecem-na e a enervam, de modo que, reproduzindo uma frase 

verdadeira e melancólica  do finado Bispo, pode se dizer que aqui se escoa a 

vida, gemendo constantemente (MAGALHÃES, C. 1975, p. 66-68). 

Com toda certeza, a falta de assistência médica piorava essa situação. Para 

Karasch (1999) existiam poucos médicos treinados na medicina europeia em todo o país; e 

destes, nenhum atuava em Goiás. Pool também evidencia: “em relação à assistência médica, 

os habitantes são dignos de lástima. Vivem quase inteiramente sem medicamentos. Em toda a 
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 Sobre este assunto ver Magalhães (2004) e Age (2002). 



37 

 

 

 

capitania, mesmo na capital, faltam casas de saúde e os doentes são abandonados a seu 

destino” (1951, p. 298). 

Além do número reduzido de médicos, poucos eram realmente formados e 

exerciam sua atividade sem concessão de licença. Nesse aspecto, pouco diferiam dos demais 

agentes de cura, sendo o aspecto religioso o principal elemento distanciador desses 

profissionais (WITTER, 2001). Segundo Magalhães, os benzedores eram procurados para a 

resolução de “hemorragias, hidropisias, asmas, úlceras e inúmeras outras enfermidades”, além 

das tradicionais bicheiras que acometiam os animais. Alguns benzedores podiam inclusive 

localizar animais que estivessem desaparecidos (2004, p. 198). 

Na tentativa de melhorar a saúde da população, fundou-se, no ano de 1825, o 

Hospital São Pedro de Alcântara, por iniciativa do grupo local dominante que promoveu em 

toda a província uma campanha de doações para instalação e conservação do hospital.  Sônia 

Maria de Magalhães destaca que, durante a sua existência, este “exerceu diversas funções que 

transcendiam o tratamento de doenças, como o acolhimento aos necessitados e ainda se 

responsabilizava pelos enterros realizados na capital” (2004, p. 663).  

Em relatórios dos presidentes da província podem-se perceber que o hospital não 

conseguia abarcar as necessidades da região goiana. E as péssimas condições sanitárias 

continuavam a preocupar os governantes que, em consonância com a “teoria dos ares”,
20

 

manifestavam sua insatisfação com as condições desfavoráveis do ambiente e com a falta de 

assistência médica especializada. Esta realidade pode ser observada no relatório de Antero 

Cícero de Assis, no ano de 1876: 

 

Salubridade Pública 

Alem das enfermidades catharraes e de febres intermittentes sem maior 

gravidade, o que mais peza,talvez, o descuido dos mais simples preceitos 

hygienicos no geral das casas habitadas pelas classes menos favorecidas da 

fortuna [...]. A Província continua a resentir-se da falta de médicos, existindo 

em toda ella três, residentes na capital, os Srs. Drs. Theodoro Rodrigues de 

Moraes, Francisco Antonio de Azeredo e Vicente Moretti Foggia. 

(Relatórios dos governos da Província de Goyaz, In: Memórias goianas 

Goiânia: Editora da UCG, 1999, p.95, n. 12). 

                                                           
20

 Também denominada teoria dos miasmas, corrente que dominou o campo da medicina em todo o século XIX, 

em que se defendia a ideia de que as doenças eram causadas pelo estado atmosférico. Conforme Magalhães, esse 

pensamento passou a nortear as ações públicas que chegavam a observar as condições do terreno, as águas que o 

cercavam e a direção dos ventos, como forma de evitar a incidência de doenças ocasionadas pela má circulação 

dos ares (2004, p.677). 
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Somava-se à falta de médicos, o medo e a insegurança que grande parte da 

população sentia com relação ao hospital. Magalhães afirma que os doentes só procuravam o 

hospital como última alternativa. Provavelmente, as condições hospitalares, combinadas à 

angústia do afastamento familiar, “não motivavam a população à procura do tratamento no 

nosocômio” (2004, p. 673).  

A falta de camas e de espaço, as péssimas condições de higiene, a 

inadequada localização das enfermarias e os parcos recursos contribuíram de 

alguma forma para o aumento da mortalidade nas dependências do Hospital 

chegando a atingir 36,8% no ano de 1880 (Ibidem). 

As práticas de cura populares não estão somente aliadas a um atendimento médico 

precário, pois a medicina era, na mentalidade das pessoas, apenas mais uma forma de cura e 

não a mais estimada. Esta era uma ciência desconhecida e distante do universo cultural da 

grande maioria da população, que não considerava titularidade ou licenças na hora de 

procurar pessoas que sanassem sua dor – nesses momentos, a fé e a tradição eram mais 

valorizadas (WEBER, B. 2004). 

A medicina durante a sua fase de institucionalização estava, demasiadamente, 

distante do universo sertanejo dos goianos. As novas teorias médicas causavam 

estranhamento inicial, o que de forma alguma pode ser considerado como indício de atraso, 

pois a sociedade se desenvolvia de acordo com as suas condições e a partir de suas tradições 

marcadas pela religiosidade. Além disso, a procura pelas práticas populares de cura reflete 

uma concepção diferenciada da saúde e da doença, em que homem e a natureza possuíam uma 

intensa ligação.  

Nessa perspectiva, corpo e espírito não se separam, sendo que uma doença pode 

ser ocasionada por espíritos malignos ou, ainda, por um pecado. Assim, a causa da doença 

podia, muitas vezes, estar no próprio doente, que procurava por meio de uma conduta 

inadequada, o desequilíbrio de seu corpo, ou ainda, provocada por pessoas com poderes 

especiais. Nessa prática religiosa repleta de aspectos mágicos, medicina e religião não se 

separavam, pois se compartilhavam questões fundamentais para a vida humana, como a 

morte. A interpolação desses dois campos no mundo sertanejo durante grande parte do século 
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XIX
21

 denota essa concepção diferenciada do corpo e da doença, sendo que esta não era 

percebida como um desequilíbrio fisiológico, mas sim como um fruto do pecado. E, nesse 

sentido, pode ser percebida como uma forma de expiação dos mesmos. Segundo Mary Del 

Priore:  

Nos primeiro tempos de colonização, homens e mulheres acreditavam que a 

doença era uma advertência divina. Considerado um pai irado e terrível, 

Deus afligiria os corpos com mazelas, na expectativa de que seus filhos se 

redimissem dos pecados cometidos, salvando, assim, suas almas. A 

enfermidade era vista por muitos pregadores e padres, e também por 

médicos da época, como um remédio salutar para os desregramentos do 

espírito. Nessa perspectiva, a doença nada mais era do que o justo castigo 

por infrações e infidelidades perpetradas pelos seres humanos (1997, p. 78). 

Diante dessa concepção, nada mais cabível que a utilização de meios 

sobrenaturais para o restabelecimento da saúde, uma vez que, nesse universo, corpo e alma 

somente se separam com a morte. Qualquer problema espiritual poderia provocar males 

externos e, para a cura desses, “juntava-se o conhecimento de produtos da fauna e da flora 

com orações e benzeduras” (ANZAI, 1985, p. 129). 

Essa crença remonta o período medieval, Jean Delumeau (1999), em sua obra 

História do Medo no Ocidente, ressalta o temor que as pessoas sentiam de serem atingidas 

pelos mais variados tipos de malefícios, ou seja, feitiços que traziam prejuízos espirituais e/ou 

corporais. O malefício e a doença são difíceis de serem distinguidos, uma vez que por meio de 

um ritual mágico se poderia causar o impedimento do pleno funcionamento do corpo.  

Segundo Delumeau, essa concepção revela que “as calamidades, as doenças, a própria morte 

não são tão naturais, ao menos no sentido que o entendemos hoje” (1999, p.70). 

No que se refere à forma de tratamento, a medicina popular se baseava na prática 

do expurgo. Sendo, portanto, uma forma de tratamento abandonada pela medicina científica 

com o advento da microbiologia na segunda metade do século XIX, pois a concepção da 

vacina ou de um micro-organismo causador de doenças era extremamente distante do 

universo popular. 

Tanto ao nível do saber erudito como nas práticas populares tinham-se uma 

concepção materializada da doença. Empregando-se os procedimentos 

adequados ela sairia do corpo humano sob a forma palpável e concreta de 
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 Anzai (1985) defende a ideia de que Goiás não foi afetado pelas transformações advindas do progresso do 

final do século XIX e início do século XX, já Age (2004) acredita que Goiás tenha sofrido as influências desse 

movimento modernizador, incluindo-se nas correntes médicas francesas e alemãs. 
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vômito, fezes, suor e sangue. [...] Acreditava-se que a natureza humana 

tendia naturalmente a se livrar daquilo que lhe era prejudicial e por isso a 

medicina de princípios purgativos era sempre indicada (RIBEIRO, 1995, p. 

72). 

Ribeiro (1995) salienta ainda que, nos meios de cura populares, eram comuns as 

eliminações de cabelos, unhas e bichos e, nesses acasos, somente o ritual de cura religioso 

poderia resolver. As práticas de cura oferecidas por benzedores e curandeiros em geral eram 

mais apreciadas e procuradas pela população. Esses agentes de cura compartilhavam o mesmo 

universo simbólico daqueles que os procuravam, transmitindo, assim, uma relação de 

confiabilidade, inexistente entre médicos e pacientes. 

Na concepção popular, um malefício originário de um feitiço poderia ocasionar 

danos corporais, sendo assim nada mais natural do que recorrer aos rituais mágicos para 

colocar fim a dor e/ou ao sofrimento. Jean Delumeau relata a preocupação da Igreja Católica 

com esses malefícios, tendo em vista que eram extremamente variados e para a obtenção da 

cura, feitiços e superstições condenadas pela Igreja eram buscados. No período medieval, a 

concepção popular somente se divergia da religião oficial na proporção do poder dos feitiços 

e em suas formas de reversão. Para os clérigos não havia dúvidas quanto à existência dessas 

práticas causadas, principalmente, por mulheres que eram consideradas mais suscetíveis a 

influência do demônio, e como dominavam os cuidados do corpo, acreditava-se que poderiam 

tanto realizar o bem quanto o mal (1999, p. 69-70). 

Segundo Maria Salette Sartori, a mulher é “historicamente prestadora de cuidados 

as saúde individuais e grupais” (2002, p. 26). Pois, era ela o primeiro recurso das famílias na 

ocasião de alguma doença. No Brasil esse espaço foi conquistado em um período em que as 

famílias, sobretudo da zona rural viviam distantes da medicina. Esta dava os seus primeiros 

passos para a institucionalização.  

 Mary Del Priore observa a presença dessas mulheres no Brasil-colônia, e as 

denomina “médicas sem diploma” que portando segredos milenares de ervas, orações e gestos 

tratavam daqueles que as procuravam dos mais variados males, destacando-se as mazelas 

femininas (1997, p. 90). No Compêndio de Medicina Católica essa ligação é ressaltada: 

A mulher está naturalmente destinada à medicina; de um lado, é ela que 

educa as crianças e cuida de sua saúde; de outro seu pudor faz com que em 

muitos povos se isole dos homens quando chega o momento de sua 

iluminação, que deve levar a um bom fim, sendo ela ajudada somente por 

outras mulheres (BON, 1940, p. 87). 
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A presença feminina no campo da saúde é justificada, nesse compêndio, por dois 

motivos principais. O primeiro, pela sua função maternal; e o segundo, por seu pudor. É 

justamente pelo segundo fator que as mulheres deixavam de procurar a medicina e se 

apoiavam nos conhecimentos das mulheres mais velhas de sua comunidade. Para Age (2004), 

a medicina científica possuía um parco conhecimento da anatomia feminina e de suas 

doenças, sendo por isso, pouco procurada pelas mulheres que sofriam os males femininos. 

O cuidado com a saúde era um campo majoritariamente feminino. Afinal, era no 

espaço feminino que se desenvolviam os principais eventos relacionados à vida, do 

nascimento à morte. Mary Del Priore descreve os espaços dominados pelas mulheres, em 

particular o quintal: 

As mulheres e suas doenças moviam-se num território de saberes 

transmitidos oralmente, e o mundo vegetal estava cheio de signos e práticas 

que a ligavam ao quintal, à horta, às plantas [...] No quintal, além de 

colherem as ervas para as curas e práticas mágicas, as mulheres jogavam as 

águas com que limpavam as roupas sujas dos mênstruos e as águas com que 

banhavam os recém-nascidos e os mortos, lavados pela primeira e última vez 

em casa. [...] O quintal era território prestigiado da cultura feminina, feita de 

empirismo, oralidade e memória gestual (1997, p. 95). 

Nessa descrição, Priore (1997) destaca uma das principais características da 

medicina popular: a oralidade, pois é por esse meio que as práticas tradicionais de cura 

puderam sobreviver, uma vez que esse conhecimento, na maioria das vezes, passava de mãe 

para a filha. Segredos e fórmulas mágicas eram guardados por décadas pelas matriarcas. A 

memória gestual se faz presente, sobretudo, entre as benzedeiras que acompanham sua oração 

com inúmeros gestos. Estes são feitos de maneira rápida e, por vezes, imperceptíveis, devendo 

ser corretamente realizados para que o ritual não perdesse a eficácia.  

Conforme Priore, esse conhecimento feminino sofreu resistências, ora da Igreja, 

que buscava relacionar as curas à efetiva atuação dos santos e não das mulheres portadoras de 

um dom especial, ora da medicina, que buscava estabelecer-se em um campo dominado pela 

medicina popular:  

A perseguição a essas mulheres não era fortuita. Desde tempos imemoriais, 

elas curavam mazelas, e antes do aparecimento de doutores e anatomistas 

praticavam enfermagem, abortos, davam conselhos sobre enfermidades, 

eram farmacêuticas cultivavam ervas medicinais, trocavam fórmulas e 

faziam partos. Foram, por séculos, doutores sem título (1995, p. 108).   
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Foram às mulheres que se destinaram as formas de controle das práticas populares 

de cura. Elas eram a maioria nesse campo e eram as responsáveis pela transmissão dos 

ensinamentos. Segundo Mônica Age, foram as mulheres que sentiram maior impacto na 

normatização de suas condutas, principalmente as que após as exortações continuaram a 

transgredir as normas. A elas eram aplicadas as forças da justiça. Nesse contexto de controle, 

o Estado desempenhou a sua função, atuando “pela simples repressão, por meio da ação da 

polícia e da justiça; pelo fortalecimento da consciência moral individual dos cidadãos”, 

sobretudo justificando as modificações impostas à sociedade e especialmente as mulheres 

(AGE, 2004, p. 52). 

Jacques Donzelot (1980) observa que o próprio poder médico que visava 

monopolizar o cuidado com o corpo na segunda metade do século XIX, buscou na figura 

feminina uma aliada. Para tanto, o pesquisador destaca que a divulgação dos manuais de 

medicina
22

 foram fundamentais, pois através deles o médico orientava a família como agir em 

casos de doenças e, especialmente, orientava a mãe a relegar a medicina popular. Assim, a 

mulher foi a executora dos ditames do médico. Elas passaram a ser consideradas “simples 

máquinas de reprodução. Tiveram o seu conhecimento desprezado e as suas práticas 

consideradas “inúteis e perniciosas” (1980, p. 24-25). Para Donzelot (1980), esta aliança se 

deu entre as mulheres burguesas e a medicina, pois para as famílias pobres estabeleceu-se 

uma postura de vigilância e punição, sobretudo ao analfabetismo. As mulheres que realizam 

as práticas religiosas de cura pertencentes à classe popular passam a ter suas atividades 

perseguidas e controladas. 

Além da aliança entre o Estado e o poder médico, acredita-se que a Igreja Católica 

contribuiu para a legitimação da medicina como única prática reconhecida de cura, visto que, 

ainda no século XIX, houve uma separação de campos de atuação em que a Igreja Católica 

destinou à medicina o cuidado com o corpo; enquanto à religião caberia o cuidado com a 

alma. Segundo Loyola (1984), para o catolicismo oficial essa separação se deu sem maiores 

problemas, mas no meio popular esta não se efetivou, uma vez que a população ainda 

relaciona cura e religião.  

                                                           
22

 Segundo Guimarães (2005) os manuais de medicina, em especial o manual do Dr. Chernoviz, foram 

fundamentais para a divulgação dos conhecimentos médicos durante o século XIX e XX nas regiões rurais do 

Brasil. Esses manuais traziam uma descrição detalhada das doenças, formas de cuidado e noções de higiene. 
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Por isso, a incorporação da medicina como único meio de cura não foi facilmente 

aceito, fato que se deve ao estranhamento causado pelos métodos da medicina considerados 

agressivos, como as cirurgias, sangrias e, principalmente, o afastamento dos doentes de seu 

convívio familiar. Embora a Igreja tenha transferido para a medicina a oferta da cura e do 

tratamento de alguns aspectos da vida humana, seus fiéis não se adaptaram a esse processo de 

secularização, pois continuaram a praticar suas crenças religiosas antigas, baseadas em uma 

“representação sagrada do mundo e da natureza” (WEBER, B. 2004, p.168). 

Para Beatriz Weber (2004), a realização desses rituais transcendia uma 

necessidade real de assistência. Pois, por meio da realização dessas práticas, tanto os agentes 

de cura quanto aqueles que os procuravam mantinham suas identidades e valorizavam suas 

próprias tradições em um contexto modernizante que buscavam rompê-las. Notoriamente, 

dada à existência de mulheres que continuaram desenvolvendo rituais religiosos de cura, as 

formas de controle não foram tão eficazes. Essas mulheres a partir de seu conhecimento 

prático se adaptaram a realidade e encontraram meios para transgredir as imposições legais.  

Essa situação pode ser observada em Goiás, aonde pessoas de várias regiões 

sobreviviam totalmente sem médicos e os rituais de cura religiosos eram o principal recurso 

da população. Além disso, a fiscalização não conseguia ser efetiva nos locais mais afastados. 

Segundo Age (2002), a monopolização das práticas médicas em Goiás caminhou lentamente, 

esbarrando nas grandes distâncias, nas crenças da população e em seu próprio conhecimento, 

insuficientes em muitos aspectos – realidade que permitiu a continuidade dos rituais de 

benzeduras e outros meios de cura populares. 
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CAPÍTULO II- EXPERIÊNCIAS E TRAJETÓRIAS DAS BENZEDEIRAS DE ANÁPOLIS 

 

No catolicismo popular, a figura do benzedor é de fundamental importância, haja 

vista que é ele que desenvolve o benzimento – um ritual composto por orações e gestos que 

proporcionam a cura para aqueles que acreditam na eficácia dessa ação em sua vida. Assim, o 

benzedor é visto como intermediário entre dois mundos ao estabelecer relações entre os seres 

humanos e o sagrado. 

Nesse contexto, destacar-se-ão as mulheres que realizam essa prática, as 

benzedeiras, tendo em vista que esse é um campo majoritariamente feminino, pois, conforme 

Tornquist (2001), ainda que as mulheres estivessem limitadas ao espaço doméstico, 

ocupando-se dos cuidados ligados à saúde, construíram nesse espaço “saberes e poderes” que 

são vistos como espaços de poder. Portanto, em tais espaços, as mulheres transmitiam 

oralmente seus conhecimentos, sendo “a memória feminina eminentemente oral” (2001, 

p.42). 

Diante disso, a melhor forma de se compreender essa prática é dar voz a essas 

mulheres. Para tanto, utilizar-se-ão os depoimentos das benzedeiras de Anápolis que ao 

relatarem suas vivências, permitirão a identificação dos elementos integrantes desse espaço de 

poder, bem como a maneira com que percebem a sua prática e como avaliam suas 

transformações no ambiente urbano.  

 

2.1 AS BENZEDEIRAS DE ANÁPOLIS 

Anápolis está localizada a 53 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia, na região 

denominada Mato Grosso Goiano, início do Planalto Central. Limitam-se com Anápolis, ao 

norte, os municípios de Pirenópolis e Abadiânia; ao sul, Leopoldo de Bulhões e Goianápolis; 

a leste, Silvânia; e a oeste, Ouro Verde de Goiás ( Imagem 1). 
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Imagem 1:  MAPA, localização de Anápolis.  Escala Indeterminável. 

Disponível em: http://www.anapolis.go.gov.br. Acesso em: 20 de julho de 2011. 

 

Essa cidade nasceu sob o estigma religioso católico e traz no nome a herança 

dessa crença: a cidade de Ana, que teria surgido graças a um fato miraculoso. Humberto 

Crispim Borges relata esse evento: 

Dona Ana das Dores Almeida, mãe de Gomes de Souza Ramos, viajando de 

Jaraguá para Bonfim, viu desgarrar-se da comitiva, no sítio das Antas, um 

animal – o que conduzia, entre outros pertences, uma imagem de Nossa 

Senhora Santana. Efetuadas as buscas e localizada a alimária, deitada com a 

carga, não conseguiram os camaradas levantar a canastra que transportava a 

Santa. Interpretando a ocorrência como um desejo da Santa de ali 

permanecer, prometeu a dama ofertá-la à primeira igreja que se erigisse no 

lugar. Em 1871, sob a orientação de seu próprio filho, construiu-se a capela e 

nela foi entronizada a imagem da Santa (1975, p. 22). 

Embora, segundo Polonial (2007), seja errôneo afirmar que a santa teria trazido o 

povo para a região, é inegável a importância desse elemento enquanto aglutinador e formador 

da cultura e da crença dos anapolinos que, ainda hoje, apesar da avalanche pentecostal, são 

em sua maioria católicos
23

. É nesse espaço que se encontram as benzedeiras analisadas neste 

estudo. Foram ouvidas dez benzedeiras que possuem entre 56 e 83 anos de idade e se 

reconhecem como católicas. A descoberta dessas mulheres se deu através de conversas 

informais com os moradores da cidade que geralmente sabem indicar alguma benzedeira, o 

que evidencia que a prática de benzimento ainda é um fator marcante da sociedade anapolina, 

que embora vivencie uma fase de urbanização e modernização, seus moradores mantêm vivas 

tradições de outrora. 

Sem o auxílio dos moradores seria difícil encontrar esse número de benzedeiras, 

uma vez que entre elas não há uma rede de relações. As benzedeiras entrevistadas não 

indicavam outras benzedeiras, diziam sempre não conhecer ninguém que benzesse, somente 

Dona I é conhecida. No entanto, como não a consideram uma benzedeira católica, acabam por 

invalidar seus conhecimentos, por isso nunca indicam os rituais dessa benzedeira para aqueles 

que porventura não podem atender.  

Vale ressaltar também, a desconfiança dessas mulheres quando convidadas para a 

participação de uma pesquisa científica, algumas ao perceberem que não eram procuradas 

                                                           
23

 Conforme o censo demográfico de 2010, o número de católicos é 190.204, evangélicos: 115.244 , Umbanda e 

Candomblé: 206 e Espíritas: 4.587 (Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidades > Acesso em:15 de maio 

de 2012. 
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para a realização do ritual de benzimento negavam o título de benzedeira, afirmando somente 

fazer orações como qualquer outra pessoa, sem nenhum dom especial. Dessa forma, percebeu-

se a necessidade de uma aproximação inicial antes da proposta para a participação na pesquisa 

e, somente assim, com a criação de um elo de confiabilidade fruto de inúmeras conversas e 

observações de rituais, obteve-se a adesão dessas benzedeiras, as quais revelaram parte de 

suas histórias, suas crenças e suas orações, muitas dessas nunca antes reveladas.    

Nenhuma delas nasceu em Anápolis, porém todas já residem na cidade há mais de 

50 anos e vieram, principalmente, do estado de Minas Gerais. Das dez benzedeiras, cinco 

vieram deste estado para Anápolis entre as décadas de 1950 a 1960 em busca de melhores 

condições de vida. Entre essas décadas, a cidade passava por uma efervescência econômica 

advinda da construção de Brasília, uma vez que serviu de suporte para a construção da capital 

federal. Freitas salienta que em 1950 a população citadina era de 18.350 habitantes, passando 

para uma população de 48.847 em 1960 (1995, p.37). 

Provavelmente, as benzedeiras se inserem nesse fluxo migracional, por isso 

muitas vezes a história dessas mulheres confunde-se com o próprio desenvolvimento da 

região – não apenas econômico, mas cultural e religioso, haja vista que em seus depoimentos 

elas ressaltaram as mudanças que a cidade e seus moradores passaram nos últimos 50 ou 60 

anos. Todas, vindas de um ambiente rural, instalaram-se em bairros que eram periféricos
24

: 

“Aqui num tinha nada, era tudo matagal [...] Essa fábrica de móvel ali era só um galpão pra 

guardá arroz” (C, março/2011). 

Nota-se que as benzedeiras, ao se estabelecerem na cidade, puderam ainda criar 

laços de familiaridade e reproduzir relações que estabeleciam no ambiente rural, do qual todas 

se originam. Nesse contexto, é explicável que tivessem continuado a desenvolver as práticas 

de benzedura por atender às necessidades da família e vizinhança que, por sua vez, trataram 

de espalhar a fama dessas mulheres na região. 

Além das cinco benzedeiras que vieram de Minas Gerais, três vinham de famílias 

também mineiras, o que leva a supor que o benzimento em Anápolis tenha como origem os 

benzimentos de Minas, resguardando inclusive muitos aspectos comuns, como a presença 

marcante da mulher, as doenças tratadas e alguns elementos integrantes dos rituais. Não 

obstante, os rituais não são estanques, os benzimentos desenvolvidos na cidade apresentaram 
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 Com o desenvolvimento da cidade esses bairros não são mais considerados bairros periféricos. 
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alguns contornos específicos, principalmente a partir da intervenção de grupos religiosos, 

aspecto que será abordado posteriormente. 

No que se refere à formação educacional, metade não teve acesso ao estudo e 

algumas tiveram um parco contato em escolas rurais, onde aprenderam a assinar apenas o 

nome e a ler com dificuldade algumas palavras. Tal situação se explica pela distância das 

fazendas em que viviam, além da cultura patriarcal que favorecia o estudo apenas dos 

homens: “Era muito longe a escola, e a gente foi ficando. Só meus irmão homem que estudou, 

porque, cê sabe, homem é mais fácil, podia ir sozinho” (H, junho/2011). 

É comum, ainda, na narrativa dessas mulheres, a presença do trabalho desde cedo, 

seja ajudando a mãe em casa ou no trabalho doméstico em casas de famílias para 

complementar a renda familiar (o pagamento, contudo, se dava por meio de gêneros 

alimentícios). Observa-se que essas mulheres não vivenciaram uma infância, no sentido 

moderno do termo, pois desde cedo tiveram que auxiliar os pais na manutenção da família. 

Meu pai, muito doente, minha mãe também muito doente, aí eu ia 

[trabalhar], mas eu tirava dois dia da semana pra pagá a escola minha e do 

irmão, topava de tudo, só o que eu nunca topei era roubá, isso aí não, tenho 

fé em Deus, mas fosse pra capiná, pegá empreitada pra capiná, arroz, apanhá 

café, era lavá ropa, era fiá algodão, era carregá lenha pros outro, tudo eu 

topava, graças a Deus eu lutei (F, julho/2011). 

Entretanto, mesmo com uma infância difícil, os valores aprendidos no ambiente 

rural - as normas familiares - são valorizados e lembrados com saudade por essas mulheres 

que se emocionam ao relembrar o cotidiano da roça, as palavras dos pais, o mundo particular 

das mulheres e as festas religiosas. 

Minha infância eu tava até falando agora com a mulher que eu tava 

arrumando o cabelo, foi tão difícil, não foi tanto pra gente, mas mais sofrido 

pra minha mãe. Ela ia pra casa dos outros e fica o dia inteiro trabalhando, o 

dia inteiro pra ganhar uma cuia de arroiz, de arroiz em casca pra chegar em 

casa ainda socar e fazer pra nóis, foi muito sofrida nossa vida, muito mesmo, 

foi demais,  mais foi bão, nóis é muito honesto graças a Deus, porque se nóis 

não fosse honesto nóis não tava do jeito que nóis tá, primeira coisa 

honestidade (C, março/2011). 

Como passavam muito tempo no ambiente doméstico, sua maior interação se dava 

com mulheres, e foi nesse espaço que aprenderam o saber, tipicamente feminino, das rezas, 

dos chás, simpatias e benzimentos – fundamentais para a sobrevivência na sociedade em que 

foram criadas. Contudo, ainda que seus conhecimentos fossem aprendidos, de acordo com 
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Nery (2009) ser um benzedor ou benzedeira não é uma escolha pessoal, é ao mesmo tempo 

um dom e uma missão dada por Deus, que de fato realiza a cura, sendo que a benzedeira se 

percebe como um instrumento, que realiza a vontade divina. Segundo a depoente: 

As pessoa vem mais aqui pra eu rezá de espinhela, cobrero, [...] vem aqui 

benzê, sara, Jesus cura, Jesus é o médico dos médicos. Quando cê confia em 

Jesus, cê faz oração e fala: Ó, pode ir embora Jesus te curou já! Tem vez que 

num precisa vortá mais uma vez, é uma só, num precisa mais. Pela 

misericórdia de Deus, pela graça de Deus (B, março/2011). 

Dessa forma, admitindo que quem realiza a cura é Deus, justificam também a 

gratuidade dos benzimentos. Observa-se, nesse aspecto, o conceito de dádivas formulado por 

Mauss (2003). Segundo o autor, as dádivas são trocas simbólicas em que aquele que recebe se 

sente na obrigação de retribuir. De tal forma, como a benzedeira recebeu o dom gratuitamente 

de Deus, assim também o oferece. Em outras palavras, “as dádivas circulam tendo como 

garantia a virtude da coisa dada” (2003, p. 236). Ainda conforme a benzedeira B: 

Um dom de Deus, por isso tem que dá de graça também. Não gosto que fala 

nem „Deus te pague‟ eu num gosto que fala. Num gosto, a pessoa vem aqui e 

num precisa trazê nada não, quantas vez eu morava ali embaixo que eu fazia 

oração o povo vinha lá da rua e eu falava não me traga nada, pelo amor de 

Deus, não me traz e quando trazia eu dava pra outra pessoa que precisava, às 

vez eu até tava precisano daquilo, mas eu num quero (Março/2011).  

Oito benzedeiras, embora afirmassem não cobrar pelos seus benzimentos, 

assumiram que presentes ou gêneros alimentícios eram permitidos, mas não como forma de 

pagamento ou uma troca pelo benzimento e, de maneira alguma, esse presente poderia ser 

dinheiro propriamente dito, pois, dessa forma, estariam manchando uma prática sagrada: “Eu 

não cobro não, mas se a pessoa quisé me dá algum presentinho aí eu aceito, mas cobrá não” 

(E, abril/2011). Sobre a gratuidade, Quintana afirma:  

Uma cobrança por parte da benzedeira viria a manchar, a sujar tanto o 

trabalho realizado como a imagem de quem o realiza. Ao colocar um preço e 

vender os seus serviços, ela estaria deixando de ter as qualidades de bondade 

e pureza, as quais lhe possibilitam sustentar um lugar especial em manter o 

dom (1999, p. 89). 

Como não impõem o oferecimento de presentes para a realização da prática, não 

consideram que estes sejam uma forma de pagamento. E valem-se desse argumento para a 

construção de sua identidade enquanto realizadoras de uma prática correta, diferentemente das 
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que cobram pela realização dos rituais: “Se você vê uma benzedeira cobrando, corre dela que 

num é coisa certa” (A, março/2011).  

A maioria das benzedeiras são mulheres simples que vivem sem maiores luxos, e 

embora não façam da prática um meio de sobrevivência evidenciou-se que os próprios 

vizinhos fazendo ou não uso de suas orações mantêm práticas de auxílio, seja oferecendo 

gêneros alimentícios ou medicamentos. Notou-se que a vida é levada com dificuldade por 

essas benzedeiras, pois ainda que a maioria seja aposentada, grande parte de sua renda é 

comprometida com medicamentos. Esses dados podem ser melhor compreendidos  a partir do 

quadro 1. 

 

 

Quadro I: Dados socioeconômicos das benzedeiras de Anápolis 

Benzedeira Idade Aposentada  Possui Residência Própria 

ou cedida por familiares 

Ocupação 

A 70 Sim Sim Dona de Casa 

B 69 Sim Sim Dona de Casa 

C 64 Não Sim Dona de Casa 

D 72 Sim Sim Manicure 

E 78 Sim Sim Dona de Casa 

F 83 Sim Sim Dona de Casa 

G 56 Não Não Diarista 

H 71 Sim Sim Salgadeira 

I 65 Sim Sim Benzedeira
25

 

J 70 Sim Sim Dona de Casa 

Fonte: Depoimentos das Benzedeiras de Anápolis coletados no primeiro semestre de 2011. 

 

As benzedeiras mostraram-se relutantes em revelar a renda familiar, porém a 

partir da observação das condições de moradia e das conversas com essas mulheres evidencia-

se que a renda é somente suficiente para a manutenção dos aspectos básicos da vida, como a 

saúde e alimentação, e; em alguns casos, como a benzedeira C, a renda fruto de trabalhos 

esporádicos do marido não consegue suprir satisfatoriamente essas necessidades. Embora 
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 Somente a benzedeira I faz do benzimento seu ofício. Para mais informações ver seção 3.3 do capítulo III. 
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Dona C já possua idade para se aposentar, não contribuiu com a previdência social e enfrenta 

dificuldades para obter a aposentadoria, sobretudo pela falta de informações e recursos para o 

pagamento de um advogado, sendo a ajuda das pessoas que procuram o benzimento 

fundamental para a sobrevivência, entretanto esse auxílio nunca pode ser monetário. 

Para as benzedeiras aposentadas a renda é complementada por meios diversos 

como o trabalho como diaristas, salgadeiras ou qualquer outra oportunidade que apareça, visto 

que o benzimento não é voltado para o provimento familiar, por isso o gênero alimentício que 

eventualmente é levado por algum fiel é visto como providência divina: “Eu não preocupo, 

esses dia eu num tinha nada, nada mesmo, tava voltando da casa da mãe, aí a menina me 

chamo, ô Dona C, eu ganhei uma cesta, leva esse arroz pra senhora. Cê vê, eu num pedi nada, 

ela me deu, é Deus que manda (C, março/2011). 

Percebe-se a partir das narrativas das benzedeiras uma resignação perante a sua 

condição social percebida como uma vontade divina. Além disso, possuem uma postura de 

valorização de sua condição social
26

, seja através de elementos religiosos ou pela honestidade 

aliada ao trabalho. Conforme a benzedeira F: 

[...] minha casa era de chão ainda, sem rebocá, veio umas aqui e saiu falano 

que eu morava na terra, no terrão, o terrão é que me criou, o terrão que vai 

me come, depois devagar que nóis arrumo, fez o piso grosso passou o 

cimento, porque pobre é devagar, pobre num tem o dinheiro, a moça rica que 

casa, vai casá sábado, amanhã vai faz as compra tudo e a pobre não a pobre 

tem que esperar, tudo pela graça de Deus (Junho/2011). 

Nessa perspectiva, observa-se a presença marcante da religião, comum a todos os 

depoimentos, tudo se justifica pelos conhecimentos religiosos que são impregnados de 

elementos mágicos, espíritos, almas, e; especialmente, os santos acionados sempre que se 

encontra em um momento de adversidade ou mesmo para oferecer um sentido a sua própria 

vivência ou prática, pois na sua concepção, tudo se faz e se justifica pela intervenção divina, 

particularmente a cura.  

Nesse aspecto evidencia-se uma submissão a Deus, pois mesmo que todo o ritual 

seja executado da maneira correta, se a cura não for vontade divina, não ocorre, “tudo é por 

Deus, se não quiser, num tem jeito” (F, julho/2011). A submissão a Deus é observada em uma 
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 Neste aspecto evidencia-se a incorporação da doutrina da Instituição católica que apresenta a pobreza como 

um meio de chegada ao céu: “O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com o 

coração humilde (CIC, 544). 
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fé inabalável, que não se dissipa diante das dificuldades, apresentando, inclusive, uma 

resignação aos desígnios divinos. 

Essa concepção pode ser notada na ocasião de uma doença considerada incurável. 

Dona F viveu essa experiência ao enfrentar o câncer, e segundo ela, só foi curada por “manter 

uma fé viva” mesmo quando todos desacreditavam na sua cura, especialmente os médicos. 

Embora tenha se submetido aos tratamentos, afirma que foi somente pela sua fé que suportou 

e sobreviveu a essa doença. 

[...] abriram minha boca, quase cabaram com meu queixo quase que me 

deslocou tudo, disse que tinha caroço na guela, tinha num sei aonde e tal. E o 

dotoure olhô lá de frente o computador com uma fita gravano, socano aquele 

trem na minha guela, machucou tudo, quando acabou, falou é verdade é o 

câncer memo. Quando eu olhei os menino tava tudo calado, aí eu, ô cambada 

de bobo, porque tá chorano, quem tá falano isso aqui é o home, num é Deus 

não, se Deus falasse até eu ia chorá mas num foi, eles [os médicos] espantô 

comigo, até falei, garanto que eles fala que mulher boba, burra, sem 

educação, abusada (Julho/2011). 

Percebe-se que, embora com o avanço da medicina e com a ampliação de seu 

atendimento, essas transformações ainda não foram incorporadas pelos pacientes que ainda 

não entendem os procedimentos e as explicações vindos da medicina científica. Por isso o 

temor dessa benzedeira que achou os procedimentos médicos bastante invasivos e bem 

diferentes das concepções que possuía acerca do tratamento de doenças.  

No entanto, ao mesmo tempo em que ela enxerga a medicina abaixo de sua fé, 

que, por sua vez, é fundamental para a cura nos benzimentos, coloca-se em uma posição de 

subalternidade ao admitir sua ignorância ante aos conhecimentos e à tecnologia dos doutores. 

Mas essa atitude não reflete uma postura de resignação, ao contrário, ela, ainda que julgada, 

impõe a sua opinião. 

A mesma atitude é mantida em relação à religião católica, embora mantenha sua 

referência a sua doutrina, ou melhor, se considerem católicas e frequentem os principais 

rituais da instituição, mantêm uma postura ativa e criativa perante os ensinamentos e/ou 

questionamentos da Igreja Católica. Com efeito, possuem uma autonomia em relação a esses 

ensinamentos, uma vez que interagem com seus conhecimentos específicos adquiridos em seu 

cotidiano. Lemos (2008), a partir do pensamento de Heller chama a atenção para o aspecto 

prático dos conhecimentos das benzedeiras que se pautam no saber-fazer, sendo uma 

atividade que normalmente não necessita e nem permite teorizações. 
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[...] a teorização das atividades realizadas em sua vida cotidiana as tornaria 

complexas demais, demandando tempo e esforços desnecessários nesse 

âmbito da vida. Entre o que ela faz e pensa na cotidianidade, não há, 

portanto, uma mediação teórica, reflexiva, crítica e aprofundada, mas sim 

uma determinação utilitária e direta (LEMOS, 2008, p. 96). 

Por isso, a dificuldade dessas mulheres ao explicar suas atividades e suas regras 

básicas, simplesmente porque nunca questionaram esses aspectos, apenas aprenderam daquela 

forma e acreditam que de outro modo o ritual não seria eficaz. Assim, reproduzem as crenças 

transmitidas de geração a geração para o cuidado de doenças e/ou males que acreditam ser de 

sua competência exclusiva. 

Nesse sentido, define-se que este conhecimento fruto do cotidiano faça parte do 

senso comum, no entanto isso, conforme Martins (1998) não quer dizer que este seja um 

conhecimento “banal”, nem mesmo irracional, pois existe em cada ação uma lógica básica a 

ser seguida, com contornos práticos e específicos. Para o autor, o senso comum é um 

conhecimento partilhado que permite entre seus agentes o estabelecimento de relações sociais. 

Por isso, os rituais de benzimento embora conservem muitos elementos do passado são 

também modificados devido às interações estabelecidas entre as benzedeiras e as diversas 

instâncias e sujeitos sociais. Essas modificações ocorrem, uma vez que “a significação da 

ação é negociada por eles [benzedeiras e “clientes”]” (MARTINS, 1998, p. 4). 

Diante disso, ao considerar que este ritual é construído pelos sujeitos sociais que 

compartilham este conhecimento, a melhor maneira de compreendê-lo é a partir da visão que 

estes sujeitos possuem de sua prática. Neste ínterim apresentam-se as impressões das 

benzedeiras de Anápolis sobre sua atividade. 

 

2.1.2 AS BENZEDEIRAS E AS PERCEPÇÕES DE SUAS PRÁTICAS 

 

Nos trabalhos que se dedicam ao estudo das práticas de cura religiosa,
27

os 

pesquisadores sempre se preocupam em explicar o que venha ser as benzeduras ou benzeções 

a fim de proporcionar aos seus leitores uma maior aproximação do fenômeno pesquisado. 

Nesses estudos, o benzimento é genericamente definido como um ritual de cura por 

intermédio de uma benção disponibilizada por agentes não oficiais. Esta prática é entendida 
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 Gomes e Pereira (1989); Machado (2007); Oliveira (1985); Santos (2007). 
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como fruto da criatividade popular ao incorporar as diferentes concepções religiosas, e aplicá-

las ao cuidado com corpo, fazendo uso também de conhecimentos da tradicional medicina 

popular. 

Não obstante, um questionamento principal se faz necessário: Como as 

benzedeiras, agentes recriadoras e reprodutoras desses rituais, definiriam suas práticas? De 

início, acreditou-se na apresentação de uma definição clara dos seus pensamentos sobre suas 

atividades, visto que o ato de benzer não se constitui um capítulo a parte na vida dessas 

mulheres. Mas sim um elo divisor que transformou suas vidas desde o reconhecimento como 

benzedeiras, pois para a comunidade nas quais atuam não há separação entre a mulher da 

benzedeira. Talvez, por isso a definição de sua prática, mesmo que não pareça tão clara - 

imiscuída no cotidiano, não permita abstrações, não seja racionalmente explicada, senão 

vivenciada por essas mulheres. 

Desta forma, quando questionadas sobre o que seria benzer, respondem quase 

instantaneamente, o que não é o benzimento, ou seja, a maioria das benzedeiras pesquisadas 

se definiu a partir de seus opositores, delimitando seu espaço por meio da apresentação 

daquilo que não faziam, conforme a depoente: 

Muita gente que fala em benzê pensa que é uma macumba, uma coisa pro 

mal, um feitiço, mas num é nada disso, é uma oração que depende da pessoa 

também, só vale se a pessoa acreditá, tem que ter fé, se não tiver fé, não 

acreditar, não vale nem pra gente nem pra pessoa, porque para você fazer 

uma oração você tem que tá com fé (G, Junho/2011). 

Possivelmente assim procedem para legitimar seus rituais, visto que sua maior 

influência vem do cristianismo e, consequentemente, acabam por negativar as demais práticas 

de religiosidade por temerem a classificação que fazem das benzedeiras não católicas. Isso se 

observa no depoimento da benzedeira B: 

[...] o povo confudi muito a benzedeira com os macumbeiro, você entendeu, 

aí então eu falo assim, eu faço oração, com diz, eu falo que eu rezo, eu faço 

oração, os nordestino eles fala é rezar, [...], então é assim como diz o nome 

antigamente era a benzição, os padre ensinou, porque eles benze a água, eles 

benze as image, então eles também as vezes fala contra a benzição por isso, 

por conta que mistura as coisa, tem  muitas benzedeira que mexe com 

macumba mesmo [...] (Março/2011). 

Nota-se que uma das principais preocupações das benzedeiras ao definirem sua 

atividade era se afirmarem enquanto realizadoras de práticas benéficas e de forma alguma 
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realizadoras de rituais para o prejuízo de outrem. Isto até por uma questão preconceituosa, 

provavelmente originária da concepção dualista da religião cristã católica que relaciona o mal 

às práticas religiosas de matriz africana ou espírita.  

No entanto, a partir das narrativas que fazem das curas realizadas ou dos embates 

com os filhos (as) ou pessoas contrárias a prática de benzimento, as benzedeiras demonstram 

mais claramente a sua concepção sobre a benzeção, sendo que a compreendem sob dois 

aspectos que se complementam: o dom e a missão.  “É um dom e uma missão, não recuso 

hora nenhuma” (I, setembro /2011). 

O primeiro aspecto a ser considerado é o dom, pois as benzedeiras admitem que 

sem ele não há como tornarem-se benzedeiras. Sendo assim, evidencia-se que se consideram 

escolhidas por Deus para receberem uma qualidade especial: o poder de restabelecer a saúde 

por meio de suas súplicas ao Criador: “[...] uma criança passando male, um male que a gente 

pode, como diz tá com um vento-virado, tá com mau-olhado e a gente pode tirá, a gente fica 

com dó, mais eu oro e falo assim: Ó Senhor põe sua mão santa, cura essa criança [...] (F, 

Junho/2011). 

Como reconhecem o benzimento como um dom divino e admitem também que 

Deus é o proporcionador da cura, assumem uma postura de modéstia retirando a sua 

participação efetiva no processo de obtenção da cura (GOMES; PEREIRA, 2002). Entretanto, 

pode-se afirmar que quando realizam essa afirmação também se colocam em uma posição de 

superioridade, pois foram escolhidas por Deus para desempenhar essa função. 

Eu acho que sim [tem que possuir um dom] porque na hora que você vai 

fazer o Espírito Santo tá em você, porque as palavra não é você que fala, é 

Deus que fala, porque você fica concentrada as palavra vem em você é igual 

você falá em línguas, agente ora e línguas mas não é todas as pessoa que ora 

em línguas não, ás vezes a pessoa começa assim e foge porque tudo tem que 

ter o dom (G, Junho/2011). 

Observa-se que se consideram e são reconhecidas como privilegiadas por 

possuírem um maior acesso a Deus, sendo “mediador [as] entre o mundo da transcendência e 

o da imanência” (GOMES; PEREIRA, 2002, p. 147).  Esse privilégio seria mantido pelo 

sacrifício das benzedeiras, por sua dedicação àqueles que as procuram e, principalmente, pela 

observância de sua conduta religiosa. Neste ínterim, se compreende o outro meio de 

percepção da prática: a missão. 
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Sendo o benzimento uma missão e, neste caso, conferida por Deus conforme a 

crença das benzedeiras, elas não podem de maneira nenhuma recusá-lo, sobre pena de 

castigos divinos. Assim, sustentam suas justificativas pela Parábola dos Talentos relatada no 

Novo Testamento, em que o servo que enterra seu talento, isto é, deixa de fazê-lo produzir 

frutos é considerado infiel e conduzido ao castigo eterno. Da mesma forma, as benzedeiras 

acreditam que se não cumprirem a sua missão serão castigadas na terra ou no céu. Por isso, 

mesmo estando por vezes doentes e já idosas não possuem coragem para dizer não aos fiéis da 

prática:  

Eu fiquei com o meu olho doendo tanto que eu pensei que num ia enxergar 

mais. Depois pensei até em parar de benzer, mas diz que num pode renegá, 

eu falo vou parar, mas num tem jeito não, mas falo porque eu fico muito 

carregada vem tudo pra mim (D, maio/2011). 

Além de não poderem dizer não ao benzimento, afirmam também a necessidade 

de uma preparação para a realização do ritual, uma vez que, se estiverem “fracas”, não 

conseguem êxito ou ainda se sentem mal após a realização. Essa preparação pode ser variável, 

podendo figurar a esfera eclesial: missas, confissões e comunhões ou ainda orações próprias, 

banhos de sal grosso e folhas de arruda e guiné. Independentemente das formas de 

preparação, se reportam a importância do dom para que consigam aguentar a missão que 

muitas vezes não tem dia e nem hora. 

Com efeito, evidencia-se que embora algumas benzedeiras manifestassem a 

vontade de parar de benzer, todas elas se mostraram orgulhosas pelas diversas curas, as quais 

se consideram instrumentos, de acordo com a Benzedeira C:  

Pra tira a inveja, o mau-olhado, qualquer mal que te atingiu, que tivé, que eu 

batê e vê, eu tenho o poder, Deus me dá o poder eu posso tirar. Tendo fé 

cura, se não tiver fé num dianta. As pessoa que eu benzo, nunca ninguém 

veio mais de uma vez, nunca, nunca! E eu sinto feliz, porque enquanto Deus 

num vie me buscar e eu puder curar os zoto tá bão (março/2012). 

Percebe-se assim, que o benzimento para as benzedeiras é também um motivo de 

orgulho, pois é através deles que muitas dessas mulheres já idosas têm a possibilidade de se 

sentirem úteis e perpetuarem seus conhecimentos a serviço dos outros, fazendo o que mais as 

agradam: ajudar aqueles que precisam, sem que para isso seja necessário um pagamento 

monetário.  Segundo a benzedeira B: “Esse é o maior prazer de Deus, atendê os pedido da 
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gente, é o meu prazer, eu fico mais feliz de tudo é pude recuperá a saúde, porque ó gente uma 

dor é triste” (Março/2011). 

Portanto, nota-se que o benzimento para as realizadoras é muito mais que um 

ritual de cura, é uma expressão simbólica de suas crenças, de seu cotidiano e de sua própria 

visão de mundo, é, sobretudo, um meio em que encontram relevância em uma sociedade que 

geralmente as excluem. Quando assumem uma posição especial, na realização invertem a 

ordem natural da sociedade, segundo Gomes e Pereira:  

O ato da mulher que toma a palavra por „empréstimo‟ ao Criador de feições 

patriarcais representa a possibilidade de apropriar-se do discurso dominante, 

seja para reelaborá-lo a fim de delinear a identidade de um novo sujeito 

[como acontece no espaço social em que a mulher se afirma como a 

benzedeira] (2002, p. 177). 

Dessa forma, se tornam referência na comunidade, senhoras de seus 

conhecimentos que, ainda permeados por mistérios, oferecem àqueles que procuram um 

sentido para o sofrimento e para a dor, transformam o desconhecido, o estranho em familiar, 

baseando-se na simplicidade dos gestos e das palavras. Por isso, voltando-se a pergunta inicial 

(o que é benzer?), respondem sem maiores interlocuções: “Tirar o mal dos outros” (C, 

março/2011). 

 

2.2 A TRANSMISSÃO DO DOM: O SURGIMENTO DA BENZEDEIRA 

 

Para as benzedeiras, suas práticas estão sempre relacionadas a um dom dado por 

Deus, que com elas nasceram, mas houve um momento chave para que fosse manifestado, 

notadamente diante de uma dificuldade que exigiu sua intervenção. Todavia afirmam que 

algumas pessoas já a identificavam como benzedeiras, entretanto elas mesmas não possuíam 

fé naquele dom e modificaram essa percepção somente a partir do momento de manifestação 

deste. 

Quem me ensinou foi duas tia minha, ensinou eu e a filha dela, mas como te 

falei eu não tinha fé, [...] aí ensinou. Mas eu não acreditava, aí nóis moro 11 

anos ali na Sócrates Diniz, lá eu não benzia ninguém, aí um dia eu tava com 

uma dor de cabeça, minha cabeça tava pra explodir de dor, e fiquei assim, 

num sei nem como que eu fiquei que eu num guentava nem para em pé, aí 

pensei, vou passar uma benzição em mim. Aí benzi, fiz uma oração em mim, 

minha dor de cabeça sumiu e fiquei boa. Aí eu peguei e comecei a benze 

criança, e depois os adulto (D, maio/2011). 
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Entretanto, não é por acaso que todas as benzedeiras possuíam ou ainda possuem 

benzedores ou benzedeiras em sua família, haja vista que mesmo considerando a importância 

divina no recebimento do dom, as benzedeiras, em sua maioria, admitem terem aprendido os 

rituais com alguém, geralmente com as mães, tias ou avós.  

Então por isso que eu não deixo, porque uma coisa que a minha mãe 

ensinou, a minha mãe é uma mulhé que eu tenho ela como uma fã lá no céu, 

porque ela era uma mulhé boa demais da conta, ela era parteira, era 

benzedeira, ela fazia tudo pro bem; era uma mulhé que não maltratava 

ninguém, era uma mulhé alegre feliz, boa demais da conta [...] ela me 

ensinou, quantas vezes eu vi minha mãe pegava aquelas crianças lá na roça, 

zoinho paradinho, aquela diarreia que Nossa Senhora, não tinha médico, não 

tinha nada era só o poder de Deus mesmo, mamãe rezava e no outro dia o 

bichinho voltava alegrinho, espertinho. Quantas curas eu vi feita pelas mão 

dela com poder de Deus, mas feita pelas mão dela (A, março/2011). 

 Nota-se que nas comunidades rurais, onde as benzedeiras analisadas nasceram, 

eram as mulheres que exerciam os principais cuidados com a saúde, uma vez que os médicos 

eram pouco numerosos na região e os farmacêuticos se encontravam demasiadamente 

distantes, sendo, portanto, somente buscados em último caso. 

Não, não tinha médico não, naquele tempo era um médico só que memo 

assim num era formado bem, era aquela dificurdade a gente bebia era 

remédio de casa, chá de casa, lombrigueiro era feito de casa, tudo de casa, 

graças a Deus morria aqueles que tinha que morrê, agora não agora a 

medicina, né (F, junho/2011). 

Os benzimentos atendiam uma necessidade real de seus produtores e usuários. 

Logo, para que surgisse uma nova benzedeira era necessária a validação desses 

conhecimentos por aqueles que dessa atividade se beneficiariam, para tanto não somente a 

eficácia das orações seria considerada, pois para Quintana (1999) o processo de aprendizado 

também é avaliado pelos usuários
28

. Conforme o pesquisador há dois tipos de aprendizado: o 

imitativo e o aprendizado por experiência mística, sendo este último mais valorizado pelos 

fiéis ao benzimento. 

No processo imitativo, Alberto M. Quintana afirma que a criança passa a imitar o 

adulto benzedor, e com tempo essa atividade passa a ser validada pelas pessoas com as quais 

convive, interpretam que o “interesse da criança estaria revelando a existência de um dom” 
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 Algumas benzedeiras afirmaram que as pessoas também avaliam ao procurar pelo benzimento a idade das 

mulheres que realizará o ritual. Dona A, afirmou que quando tinha 30 anos muitas pessoas questionavam a 

validade de suas orações, devido a sua idade. Isso indica que as pessoas que se valem do benzimento aliam este 

conhecimento a experiência de vida. 
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(1999, p.54).  No entanto, esse processo não ocorre apenas na infância, pode ocorrer também 

na vida adulta, a benzedeira B, por exemplo, esposa de um benzedor, só aprendeu a prática 

após o falecimento do marido, imitando secretamente outro benzedor, com o intuito de benzer 

seus filhos, e somente depois de muito observá-lo que o pediu para que ensinasse. 

O aprendizado do benzimento com o objetivo de benzer os filhos é uma constante 

entre as benzedeiras, tanto para aquelas que aprenderam com parentes ou não. Entretanto, 

afirmam que a situação saía sempre de seu controle, observa-se que tentam assim ressaltar a 

não intencionalidade de serem tão buscadas pelas pessoas, transformando o dom recebido em 

uma missão religiosa, baseada, sobretudo no sacrifício, pois deixam seus afazeres para atender 

os demais gratuitamente. 

Das dez benzedeiras analisadas duas revelaram que adquiriram seus 

conhecimentos a partir de um benzedor que não tinham nenhum parentesco, mas que as 

escolheram para o aprendizado. Sobre isso, Santos (2007), em sua pesquisa a respeito das 

benzedeiras de Cruzeta (RN), afirmou que as relações de gênero são observadas pelas 

benzedeiras no processo de transmissão, uma vez que consideram que ao transmitir a prática a 

uma pessoa do mesmo sexo as orações perderiam a validade, a “força”. Dona F também 

mencionou este aspecto:  

A minha neta casada com o meu neto, falo: Vó, eu queria que a senhora me 

ensinasse a benzê, porque vai acabano os benzedor tudo. Tem isso, a minha 

mãe ensino pra mim, mas passa, pra mim, num fica valiosa a da mãe não, 

passa pra frente a outra perde o valor (Junho/2011). 

Entretanto somente Dona F considera esta tradição, as demais benzedeiras 

afirmam não seguir essa regra: “Num fica fraca não porque eu tô passando é a palavra de 

Deus. O bem tem que passar pra frente” (G, junho/2011). 

  Já o processo de aprendizagem pela experiência mística, para Quintana (1999) se 

caracteriza pela revelação das orações ou demais meios que possam ser utilizados nos rituais 

por agentes sobrenaturais. Dona I se insere neste tipo de aprendizagem, pois afirma que todos 

os elementos de seus rituais são revelados pelo Espírito Santo que a inspira a fazer a oração 

ou indicar chás ou novenas de acordo com as necessidades de seus clientes. 

Entretanto, acredita-se que esta oposição entre benzedeiras que aprenderam por 

uma experiência mística ou imitativa, é fluida, haja vista que as demais sempre revelam um 
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ato sobrenatural do aprendizado ou momentos que pela vontade divina recebem uma 

revelação que as ajudam na obtenção da cura. 

Coloquei ela sentada numa cadeira, falei senta aqui, aí comecei a ora por ela, 

pedi a Deus por ela, mas ó que graça, meu Deus, Deus falô assim no meu 

coração, Deus me mostrô, ó o remédio dela cê tem aí no quintar, eu falei 

Deus mas eu tenho tanto trem aqui no quintar no sei o que que é, aí ele me 

mostro o que que era, eu falei: Ah, intão tá, vou panhá pra ela e foi bão (B, 

março/2011). 

Evidencia-se que esse saber só adquire legitimidade a partir de sua ligação com o 

mundo sobrenatural. Dessa forma, muitas afirmam que não possuíam fé em seu benzimento e 

esta somente veio após uma cura miraculosa. Segundo a benzedeira H:  

Eu aprendi, mas era muito moça, num acreditei muito não, quando foi um 

dia, minha mãe falou: Cê vai me benzê hoje, aí eu num quis desobedecê e 

fui. Ela tava com o pé cheio de ferida, era cobrero. Peguei o machado e fui 

rezano, cada vez que falava as palavra fazia um corte na árvore, aí no outro 

dia, ela manheceu sequinha, nunca mais prestô, e o pé da mãe sarô, nunca 

mais teve nada. (Junho/2011) 

Gomes e Pereira (2002) afirmam que a oposição da família ou de grupos 

eclesiásticos é responsável pelas transformações nas práticas de iniciação das benzedeiras, 

exercendo a função do desaparecimento dessas práticas populares do universo urbano e rural. 

Nestes casos surgem o aprendizado por meio de sonhos ou revelações proféticas.  Tal fato 

pode ser observado no relato a seguir, em que uma benzedeira C, filha de benzedores, não 

aprendeu o ofício por intermédio dos pais, e sim em um sonho: 

Foi assim, uma noite eu tava deitada na cama, mas não tava dormino não e 

veio assim o Espírito Santo no espeio, uma voz, tinha um sono que me 

levou, aí eu dormi, fui no espaço e voltei, aí cheguei num lugar comprido, 

sabe um casarel comprido que não tem janela nem porta que é só um 

corredô, aí ficou uma voz falano comigo assim “hoje, ocê vai passá” e eu 

continuei o sonho, [...] cheguei numa portinha senti uma coisa ruim pra eu 

não passá e Nossa Senhora por cima de mim falano que eu passava, aí 

passei, na segunda porta eu cheguei e falei minha Nossa Senhora, senti um 

espírito ruim, a Nossa Senhora encheu minha mão tudo de agulha e era pra 

mim tirá a sandália e como é que eu ia tirá a sandália com as agulhas, eu 

lembro direitim, não doeu não, Nossa Senhora que passou nela depois das 

coisa ruim, esse eu achei ruim. Cheguei na terceira porta tinha muita coisa 

ruim, coisa ruim demais da conta, eu passei, empurrei eles e passei. Na 

quarta porta quando eu cheguei tinha um mar, uma água assim comprida e 

um pau mais ou menos desse tamanho assim untado com argila aí eu pensei 

assim... e de lá da água tava todo o meu pessoal, minha família que tinha 

morrido, meu pai, minha vó, minha tia que morreu há pouco tempo, minha 

família inteira e eu com medo de passar no pau e eles torceno de lá que eu 
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passasse e com os dedos cheio de agulha se eu caísse ia perder, se eu 

conseguisse chegá lá eu tornaria uma benzedeira, se eu não conseguisse, eu 

não podia sê. Aí, então eu comecei a subi no pau e comecei a querê 

escorregá e pensei que não ia passá. Passei, quando eu cheguei de lá veio 

todo mundo, me abraçou e aí veio o meu pai e me falou “a parti de hoje você 

vai fazê que nem eu” - Porque meu pai benzia também, tanto ele como 

minha vó, minha tia – “você vai passá a tirar o mal dos outros”. Pronto, eu 

comecei a benzê e já curei muitas pessoa (C, março/2011). 

Esse depoimento é bastante revelador. O guia espiritual que conduz a benzedeira à 

passagem é Maria, figura feminina da Igreja Católica, bastante evocada pelas benzedeiras em 

seus rituais, em suas mais variadas titulações. Dessa forma, ainda que a experiência se pareça 

distante dos parâmetros católicos, ao considerar que a benzedeira tem uma visão do outro 

mundo, ela mantém a identificação com o catolicismo ao recorrer à figura mariana. 

A partir desse contato, a benzedeira teve acesso ao bem e ao mal, pois em cada 

porta que abriu enxergava não somente os males deste mundo, mas também do outro. Assim, 

ela é inserida em um patamar superior – uma intermediária entre os dois mundos, que, pelo 

sacrifício, recebeu o seu dom. Sem dúvidas, o ato de benzer transforma essas mulheres em 

referências na religião popular, uma vez que são consideradas privilegiadas por terem acesso 

à palavra de Deus. Durante a realização dos rituais, elas são inseridas no campo do sagrado, 

tendo inclusive sua vida relacionada a outros santos e almas (GOMES; PEREIRA, 2002, p. 

147-148). 

É significativo ainda que o sonho tenha vindo justamente no momento em que sua 

mãe havia adoecido seriamente e não poderia mais realizar os benzimentos. Além disso, a 

benzedeira C ressalta que no mesmo dia do sonho ganhou um livro de benzimentos, fato que, 

para ela, representou um sinal de que o sonho realmente era verdadeiro, tornando-se uma 

substituta da mãe que não conseguia prosseguir com a prática. 

O livro utilizado pela benzedeira C é uma coletânea de diversos benzimentos, 

simpatias e receitas variadas adquiridas por Téo Azevedo, que registrou os conhecimentos de 

vários benzedores da região norte de Minas.  Para uma mesma doença e/ou malefício existem 

no livro diferentes benzimentos, mas a benzedeira preferiu não revelar qual destes seguia, o 

que evidencia a sua preocupação na manutenção do segredo do ritual, característica também 

observada por sua mãe, uma benzedeira que nunca lhe revelou suas orações.  

Nota-se que a benzedeira C não teve uma única forma de aprendizado, e 

demonstra bem o processo de construção de uma benzedeira, pois o seu dom passou por 
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diferentes estágios. Em suas palavras, ela ressalta essa construção: “Eu comecei a passa o 

raminho nos outro eu era pequenininha [como brincadeira] e depois a pessoa vai evoluino o 

espírito e vê que tem o dom pra aquilo. Mas se num tive o dom num adianta ter vontade” 

(Março/2011).  Após a fase de brincadeira, ela só se desperta ao dom após o sonho que 

completado pelo livro lhe ofereceu o conhecimento que lhe faltava, ou seja, para que se 

tornasse benzedeira somou-se o dom e a vontade de benzer. 

Nessa perspectiva, observa-se que as benzedeiras têm passado por uma 

modificação de seus rituais iniciativos, por vezes pela dificuldade de se encontrar na família, 

em receptores principais do dom o interesse no aprendizado. Por isso, algumas que 

mantinham a oração em segredo passam a revelá-la sem problemas: “Eu dei pra ensina os 

outro agora, eu ensino eu falo, ó gente, eu to veinha já, se quisé aprendê. Quando eu vou rezá 

eu faço arto pra pessoa aprendê, se interessá” (B, março/2011).  

Evidencia-se ainda que o aprendizado que era eminentemente oral passou a ser 

também transmitido de maneira escrita, sem que as benzedeiras se opusessem, no entanto 

valorizam mais o aprendizado oral: “Ele me falou uma veiz só, e eu nunca mais esqueci” (E, 

Abril/2011). No entanto, o que mais importa a elas é a sobrevivência da prática não 

importando a maneira pela qual os interessados ou interessadas consigam aprender. 

 

 

2.3 A IGREJA CATÓLICA E AS BENZEDEIRAS 

 

Sendo as benzedeiras realizadoras de um ritual de cura religioso, é natural que 

busquem uma identificação com alguma denominação religiosa, ainda que mantenham uma 

postura autônoma perante a religião a qual se identificam, dificilmente se encontram 

benzedeiras em Anápolis que afirmem não seguir uma religião específica. Como já 

mencionado, todas as benzedeiras analisadas nesta pesquisa se reconhecem enfaticamente 

como católicas, e sobre essa denominação buscam justificar seus dons e validar seus 

conhecimentos.  

[...]agente faiz  [benze] é como diz é com as palavra de Deus, né?! 

Deus manda a gente fazê, fala as palavra, porque graças a Deus eu sô 
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muito católica apostólica, tenho muita fé com Deus, porque diz que 

benzedor é macumbeiro, mas eu num sô não [...] (F, junho/2011). 

 Dada essa identificação das benzedeiras entrevistadas, questionou-se a relação 

das mesmas com a Igreja Católica, tendo em vista que essas mulheres são em sua maioria 

participantes ativas das paróquias e capelas 
29

de seus bairros (Ver Quadro 2). Dessa forma, 

percebeu-se a necessidade de mapear como essas igrejas avaliam a atividades dessas 

benzedeiras, e especialmente, se possuem ou não o conhecimento de que aquelas senhoras que 

auxiliam a comunidade em diversas atividades são também realizadoras do benzimento. 

Quadro 2: Distribuição das benzedeiras conforme suas Paróquias. 

Benzedeira Paróquia ou Capela Bairro Grupo Religioso 

A Paróquia Santo Antônio Centro Apostolado de Oração e RCC 

B Capela Santa Terezinha
30

 Boa Vista RCC 

C Capela Nossa Sª. Aparecida Alexandrina Não participa 

D Catedral Bom Jesus Centro Terço 

E Capela Santa Terezinha Boa Vista Terço e Novena 

F Capela Santa Terezinha Bouganville Terço e RCC 

G Paróquia São Pedro e São Paulo Centro RCC 

H Paróquia São José Operário Boa Vista Terço e RCC 

I
31

 Paróquia São José Operário Boa Vista Não participa 

J Capela Santa Terezinha Boa Vista RCC 

Fonte: Depoimentos das benzedeiras coletados no primeiro semestre de 2011. 

 

 Quando questionadas sobre a postura dos sacerdotes diante de sua prática, a 

maioria afirmou não saber, pois nunca revelaram a nenhum deles que eram benzedeiras, mas 

acreditam que os padres condenem esse tipo de ritual, por isso mantêm-no em segredo. 

                                                           
29

 Segundo o Direito Canônico, a paróquia é considerada uma comunidade de fiéis correspondente a um 

território específico sob a administração de um pároco e autoridade de um Bispo. A Capela faz parte de um 

determinado território paroquial, sendo entendida como um local destinado ao culto. Nota-se que as capelas são 

criadas para ampliar a capacidade de atendimento aos fiéis em paróquias que abrangem uma grande unidade 

territorial (CÂN. 515 § 1; CÂN. 518; CÂN. 1226). 
30

 A Capela Santa Terezinha é pertencente à Paróquia São José Operário. 
31

 Embora a benzedeira I pertença a Paróquia São José Operário, ela afirma frequentar diversas outras igrejas 

católicas, especialmente, a Paróquia São Francisco de Assis. 
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Segundo a benzedeira F: “Não, ninguém sabia não, a Igreja nenhuma pode sabê, padre não 

podia sabê porque a gente fica destruído, né?! Porque eles não aceita, né?! [...]Não, [contei] 

eu sei que eles[sacerdotes] num gosta” (Junho/2011). 

O ser destruído, mencionado pela benzedeira, se refere ao medo de ser 

ridicularizada, oprimida ou, até mesmo, impedida de participar dos rituais da instituição, 

como a comunhão que tem fundamental importância para os católicos. Além disso, quem é 

excomungado, na concepção popular, torna-se um ser amaldiçoado, pois não poderá mais 

participar da benção dada aos membros da Igreja Católica. Devido ao temor da condenação 

perante a comunidade a qual participa, a benzedeira prefere não revelar ao sacerdote da 

paróquia suas atividades como benzedeira. 

Vale ressaltar que as benzedeiras que guardam segredo sobre o benzimento 

afirmaram também que nunca sofreram preconceito dentro da Igreja por parte dos sacerdotes. 

Entretanto, isto é bastante intrigante, pois se nunca ouviram na Igreja algo que desacreditasse 

sua prática, por qual motivo a esconderiam? De fato, acredita-se que embora o sacerdote 

nunca tenha diretamente se posicionado contra a benzedeira em questão, provavelmente, 

durante os rituais ou em momentos de encontros religiosos pode ter revelado uma posição 

contrária à prática, haja vista que se as benzedeiras nunca tivessem tido suas práticas 

questionadas, não teriam medo de expô-las. A benzedeira C evidencia essa situação: “[...] os 

padre vai falá pra não benzer, porque domingo retrasado eu vi o padre A., xingou tanto quem 

benzê, dizendo que não existe, mas existe sim sabe [...] e o padre A. falou que é pecado[...]” 

(Março/2011).Diante disso, notou-se que para muitas benzedeiras a melhor forma encontrada 

para conviver bem em suas comunidades religiosas foi o silêncio, entretanto nem todas 

pensam assim ou não conseguem evitar o embate diante das acusações feitas por membros da 

Igreja.  

Nesse ínterim, uma paróquia despertou uma atenção especial, a Paróquia São José 

Operário, situada no bairro Boa Vista, local onde foi encontrado o maior número de 

benzedeiras, seis das entrevistadas
32

, sendo que destas; cinco são participantes ativas da 

Capela Santa Terezinha, integrante desta paróquia, e uma delas é a benzedeira mais conhecida 

da cidade, a benzedeira I, que fez do benzimento seu ofício. Destas, três afirmam nunca terem 

                                                           
32

 Foi encontrada no mesmo bairro outra benzedeira também católica, no entanto não aceitou dar seu 

depoimento, fato que é indício de um temor da divulgação de suas práticas domiciliares, haja vista que é também 

participante ativa dos movimentos católicos no bairro Boa Vista. 
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revelado ao sacerdote serem benzedeiras e duas (B e J), após contato com movimento 

carismático, negam o título de benzedeira. Dona I, um caso especial pelo fato de ser bastante 

conhecida, afirma que todos sabem de sua prática e que é inclusive buscada por membros 

desta paróquia, como freiras e ministros da eucaristia.  

Por sua vez, o pároco dessa instituição afirma não ter conhecimento de 

benzedeiras em sua comunidade, o que corrobora com o relato destas. No entanto, o mais 

interessante nesta questão é que as benzedeiras são conhecidas por todo o bairro e também 

fora dele, sendo os seus maiores “clientes” católicos integrantes dessa comunidade. Nesse 

sentido, como entender o desconhecimento da prática pelo sacerdote, se as benzedeiras são 

tão facilmente identificadas neste bairro? Inicialmente, cabe considerar que o pároco atual 

está pouco tempo à frente da administração paroquial desta igreja, somente três anos, um 

tempo relativamente curto para que se conheça efetivamente uma comunidade que atende a 

sete bairros em sua paróquia e capelas. Desta forma, essa identificação fica a cargo dos 

membros de movimentos religiosos que tem um acesso mais próximo aos fiéis da 

comunidade, e estes, conforme os relatos das benzedeiras, conhecem a prática e apresentam 

resistência a mesma. 

Entretanto, dado o discurso do padre em relação à atividade das benzedeiras, o 

desconhecimento desta pode ser visto como uma estratégia, o que se evidencia na análise do 

depoimento do sacerdote, o qual recorre ao texto do professor Felipe Aquino
33

 para subsidiar 

a postura de sua instituição acerca da prática de benzimento: 

A Igreja não autoriza as bênçãos por pessoas leigas; logo, essas benzedeiras 

não fazem algo legal e deve ser evitado. A mesma condenação pesa sobre os 

adivinhos, necromantes, cartomantes, búzios, etc; devem ser totalmente 

evitados, pois é uma prática que é pecado contra o primeiro mandamento, 

pois busca-se poder ou informação sem a vontade de Deus 

(AQUINO,2009).
34

 

Para Aquino (2009), as benzedeiras, apesar de participarem da Igreja Católica; são 

comparadas às cartomantes e aos adivinhos que não integram a comunidade católica. Todos 

são “condenados” por pecarem contra o primeiro mandamento da Igreja. Em particular, as 

benzedeiras estariam contra as determinações da Igreja. Na doutrina, somente o sacerdote tem 

                                                           
33

 O Prof. Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino é doutor em Engenharia Mecânica pela UNESP e pelo ITA e 

mestre na mesma área pela UNIFEI. Atualmente apresenta programas na emissora católica Canção Nova, 

atuando como pregador da RCC. Escreveu cerca de 59 livros para formação católica. 
34

 Texto disponível no sítio eletrônico: http://www.cleofas.com.br. Acesso em: 20/11/2010. 
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a legitimidade para “dar a benção”. Ao se referir à concepção de Felipe Aquino, o padre 

também busca delimitar o seu espaço, ou seja, as benzedeiras não possuem legitimidade da 

instituição para conceder a benção, ainda que esta seja utilizada para fins positivos, como a 

obtenção da saúde. Sobre isso, afirma: 

Repito que essas práticas não são recomendáveis nem autorizadas. Mesmo 

que isso tenha sido uma prática dos “antigos” não tem nenhum embasamento 

na fé cristã que há muito vem formando as pessoas para a verdadeira prática 

da fé em Cristo como Salvador do homem inteiro. Levando as pessoas a 

buscarem os Sacramentos, neste caso particular, o Sacramento da Unção dos 

enfermos (Pe. B, Informação Verbal, Abril/2012). 

Evidencia-se que o sacerdote defende a posição que somente na Igreja, por 

intermédio de seus especialistas, é que os fiéis têm acesso às bênçãos divinas, dentre estas; a 

cura, a qual pode ser obtida pelos sacramentos. Sobre isso, Max Weber afirma que “a cura de 

almas [...], é o verdadeiro instrumento de poder dos sacerdotes precisamente na vida cotidiana 

[...]” (2000, p. 319). Na cura de almas está, conforme Weber (2000), envolvida também a 

confissão, a qual permite que os sacerdotes conheçam a vida dos membros de sua Igreja e 

pode neles inculcar os valores doutrinários. Por meio de seu discurso, o padre estabelece 

claramente o que faz parte da competência curativa da Igreja, demonstrando a nítida 

separação em sua concepção religiosa entre a medicina e a religião, separação não realizada 

no catolicismo popular: 

Os fiéis católicos têm a força redentora de Cristo presente nos sacramentos e 

na oração; quem necessita de tratamento psicológico, procure-o entre os 

profissionais da medicina, que podem curar sem alienar o paciente. 

„Ademais a consulta a um curandeiro ou ministro "messiânico" é, ao menos 

indiretamente, a prática de falso culto religioso - o que é intolerável da parte 

de quem tem consciência da fé que professa‟(Pe. B, Informação Verbal, 

Abril/2012). 

Pode-se observar que o sacerdote considera as benzedeiras como pessoas que 

perpetuam práticas supersticiosas não coadunáveis com a doutrina católica, que percebe o 

sofrimento como um meio de chegada ao céu, e as benzedeiras atuariam como enganadoras 

do povo ao garantir a cura, a qual nem sempre é obtida. O padre reconhece que algumas 

pessoas recebem de Deus o dom de curar, entretanto, as benzedeiras não estão entre estes 

escolhidos, provavelmente por seus conhecimentos não serem de domínio da Igreja Católica 

e, consequentemente, não podem ser direcionados ou controlados por esta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Com efeito, ao recorrer à doutrina da Igreja Católica, expressa em seu Catecismo, 

não se encontra nenhuma referência direta às práticas de benzimento, mas como são 

consideradas pela Igreja práticas mágicas ou supersticiosas, são assim definidas pela 

instituição: 

A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele 

impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por 

exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a 

certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia 

exclusivamente a materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem 

levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na 

superstição (CIC, 2111).  

Observa-se que nesta afirmação há uma tentativa de impedir que as orações e/ou 

demais rituais religiosos sejam buscados com finalidades imediatistas, como ocorre com as 

pessoas que buscam um agente religioso para o restabelecimento da saúde, sucesso 

profissional ou amoroso, motivos pelos quais as benzedeiras são buscadas. Em outro trecho, 

aponta-se: 

Todas as práticas de magia ou feitiçaria com as quais a pessoa pretende 

domesticar poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder 

sobrenatural sobre o próximo- mesmo que seja para proporcionar a este 

saúde-são gravemente contrários a virtude da religião. Essas práticas são 

ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de 

prejudicar outrem, ou quando recorrem ou não a intervenção de demônios 

(CIC, 2117).  

Diante disso, ainda que o objetivo for obtido isso não valida à prática perante a 

Igreja, mesmo que se traga o restabelecimento da saúde, ainda assim estariam cometendo um 

pecado ao divergir da doutrina católica. Para as benzedeiras, o motivo da aversão por parte 

dos sacerdotes se deve ao desconhecimento: “Acha que a gente é feiticeira, da nossa Igreja 

mesmo já falou, disse que porque benzedor sabe fazer o bem e o mal, mas eu só faço oração 

do bem” (H, junho/20011). Por esse motivo, muitas benzedeiras procuram os sacerdotes de 

sua comunidade para explicar as orações que realizam com o intuito de conseguirem uma 

“liberação” para o exercício do ofício. Eis o que relata a benzedeira A: 

Expliquei porque você sabe, o povo, né?! Expliquei pra ele, expliquei pro 

padre J., aí o padre J. ainda falou assim “lá no nordeste tem muita 

benzedeira”. Pois é, eu tô explicando porque às vezes pode chegar aqui, e eu 

vivo sobre o apostolado da oração, aí pode chega uma pessoa e falar “ah, 

aqui tem uma pessoa que benze é do apostolado”, aí benze porque já magina 
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é do espiritismo, e eu graças a Deus num conheço terreiro, num conheço 

nada, nunca fui no espiritismo (Março/2011). 

Percebe-se que a preocupação da benzedeira era que a notícia sobre seus rituais 

chegasse ao padre por outras pessoas que os atribuíssem diferentes classificações religiosas. 

Por isso, ela conta que relatou ao padre todas as orações para que ele evidenciasse que se 

tratavam de orações católicas, especialmente devido a presença dos santos. Segundo a 

benzedeira A, este padre disse que não havia problemas em suas orações, a incitou a falar de 

Deus para aqueles que a procurassem e, inclusive, passou a exortar as mães nos cursos de 

formação de Batismo para que procurassem benzedeiras católicas
35

. 

A benzedeira A não foi a única a revelar aos sacerdotes suas atividades, a 

benzedeira D e G também recorreram a eles para validarem suas práticas e encontram 

posturas diferenciadas dos sacerdotes, o que indica que a própria Igreja, embora não 

reconheça nem incentive a prática, não possui ainda uma resolução formal sobre como os 

sacerdotes devem agir diante das atividades das benzeduras. Por isso, acredita-se que afirmar 

o desconhecimento da prática pode ser estratégico, uma vez que a Igreja Católica lida com: 

[...] amplas camadas de fiéis, com graus diversos de compromissos em 

pertenças religiosas múltiplas e reinterpretações criativas. Na prática a 

instituição vê-se muitas vezes forçada de esquecer suas reticências e de 

fechar sabiamente - ou pastoralmente – os olhos frente às misturas
36

, às 

duplas pertenças, às identidades múltiplas, às mais variadas combinações 

(HIGUET, 2002, p.77). 

Nessa perspectiva, fechar os olhos para atividades de benzimento se configura 

como a melhor alternativa, haja vista que a maioria dessas mulheres não ameaça o poder 

estabelecido da Igreja ou dos sacerdotes, ao contrário, reconhecem nestas, fontes legítimas de 

poder sagrado. Mas, como tantas outras práticas do catolicismo popular que a Igreja não 

conseguiu extirpar de seu seio, realizam interpretações próprias da doutrina e recriam suas 

orações. Seria um equívoco que os sacerdotes realizassem um embate direto a essas práticas 

que são tão valorizadas no meio popular, seria um desgaste desnecessário que poderia levar á 

perda de fiéis.  

                                                           
35

 Infelizmente esse padre não pode ser entrevistado, pois seus compromissos como pároco impediram a 

realização da entrevista. 
36

 Grifo nosso. 
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Não obstante, a Igreja não fica impassível perante as práticas consideradas por 

elas supersticiosas, segundo David (2001) essas são consideradas pela Igreja Católica crenças 

que impedem os cristãos de enxergarem a verdade de sua doutrina e devem, portanto, serem 

transformadas. Ao que tudo indica, pelo menos no que se refere às benzedeiras analisadas, 

essa transformação tem sido deixada a cargo dos movimentos religiosos leigos, especialmente 

a RCC ( Renovação Carismática Católica)
37

, dessa forma o embate não se dá entre sacerdotes 

e fiéis.  O Pe. B reconhece a atuação do movimento: 

A Renovação Carismática Católica tem se esforçado para formar as pessoas 

no caminho da Fé verdadeira e Bíblica. Eles sabem claramente dos cuidados 

que devem ter em relação aos dons e carismas do Espírito Santo. Como dito 

acima é preciso que sejam usados [os dons] de forma correta e com 

discernimento. Desta forma vamos erradicando as práticas que são 

susceptíveis de erro e podem enganar as pessoas (Informação Verbal, 

Abril/2012). 

Reconhece-se que o movimento carismático tenha uma importante participação na 

negativação dos benzimentos, pois todas as benzedeiras que participaram de grupos de oração 

que possuíam o conhecimento de suas atividades foram orientadas a interromper os rituais 

pela a acusação de cometerem pecado mortal. Entretanto, independente dos questionamentos 

dos membros da Igreja ou membros de grupos religiosos, em sua maioria as benzedeiras 

mantêm uma postura autônoma. Conforme a benzedeira G: 

Mas tem muitos que fala, num precisa a oração cê pega é na Igreja, porque 

acha que um ser humano qualquer, qualquer assim que não tem o estudo do 

padre não pode fazer as oração, por isso eu nem gosto de contá, nem falo 

mais, deixo pra Deus ver. Porque foi ele que me deu o dom de falar, porque 

ás vezes eu tô assim rezando e vêm as palavras [...] (Junho/20011). 

Diante desse comentário evidencia-se a importância da prática para a benzedeira, 

a qual se sente reconhecida por um saber que lhe é próprio, mesmo sem ter o estudo do padre 

ela reafirma a sua atividade, pois acredita ser um dom dado por Deus e, principalmente, um 

legado familiar que a transformou em referência em sua comunidade. Sendo assim, ainda que 

sofra resistência por parte dos sacerdotes ou demais membros da Igreja, não a abandona e, ao 

mesmo tempo, não vê problema em continuar participando da Igreja, ainda que dela não se 

sinta totalmente incluída.  

 

                                                           
37

 Esse aspecto será abordado na seção 3.2.1. 
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2.4 AS BENZEDEIRAS E AS DEMAIS DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS 

 

As benzeduras, conforme mencionado, fazem parte do chamado catolicismo 

popular
38

, manifestação religiosa que dentre as diversas características é considerada uma 

prática sincrética, ou seja, embora se mantenha uma relação com a religião oficial, isso não 

impediu que outras denominações religiosas fossem também incorporadas.  Entretanto as 

benzedeiras que se reconhecem como católicas não reconhecem essas influências ou 

incorporações, demonstrando em seus depoimentos uma visão extremamente negativa das 

demais manifestações religiosas, principalmente as de matriz africana. 

Dona F chega a comparar as religiões de matriz africana com a personificação do 

mal, a benzedeira acredita no poder dessas manifestações e mantém inclusive certo temor da 

aproximação com estes rituais. Conforme a depoente: 

O mal é de macumbeiro, eles têm um negócio de fumador e chifre é arruda e 

vela preta, sei lá, eu só sei que o dia que eu fui com a minha irmã que 

desmaiava, ela [disse] é médica, médica, pensei que era médica memo, 

chego lá, uma mulher bonita chamava Maura fumava um cigarro importado, 

quando ela começô, ela começô uns tremelique e vêi um negão preto, mais 

feio que um chapéu espinicado. Reza, reza pro seu anjo de guarda, ele 

mandou, reza pro seu anjo de guarda que cê tá com muito medo. [Risadas] 

Ele chamava pai aroeira, aí chamava Maura, vorto aquela mulhé bonita, a 

minha irmã miorô muito tempo, depois que pegô a desmaiá traveiz 

(Julho/2011). 

Referem-se às benzedeiras não católicas como feiticeiras e/ou macumbeiras. Por 

isso, sempre tentam se diferenciar das práticas de macumba
39

, muitas vezes denegrindo essa 

manifestação religiosa, o que evidencia a incorporação da demonização das religiões de 

matriz africana feita pelo cristianismo. 

[...] tem gente que fica confundido. Pensa que a benzição é uma coisa pro 

mal, muita gente que fala em benzê pensa que é uma macumba, uma coisa 

pro mal, um feitiço, mas num é nada disso, é uma oração que depende da 

pessoa também, só vale se a pessoa acredita (G, Junho/2011). 

Ao realizar essa distinção, as benzedeiras buscam, ainda que não conscientemente, 

uma legitimidade dentro do catolicismo, uma forma de demonstrar que não realizam práticas 

                                                           
38

 Na seção 1.1 do capítulo I são apresentadas suas características. 
39

 Lemos em sua pesquisa na comunidade de Linha Soares que as benzedeiras da região tinham a preocupação de 

não serem confundidas com aqueles que realizam rituais afros. A autora afirma que isso é fruto do racismo que 

atingiu a cultura africana (2005, p. 65). 
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proibidas e apenas doam o que receberam de Deus. Assim, constroem a sua identidade dentro 

do universo mágico-religioso através da marcação da diferença, conforme Hall (2000):  

Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 

distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está 

sempre ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”. Essa 

demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao 

mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder [...]. Os pronomes 

“nós” e “eles” não são, aqui, simples categorias gramaticais, mas 

evidentes indicadores de posições-de-sujeito fortemente marcado por 

relações de poder (2000, p. 82). 

Dessa forma, buscando marcar essa diferença, segundo Santos (2007), escondem 

as referências a outras religiões, querendo demonstrar que a prática possui apenas referenciais 

católicos. Para tanto, afirmam que o seu dom é enviado por Deus ou ainda que são ungidas 

pelo Espírito Santo, mantendo sempre uma relação da vida de Cristo com suas próprias vidas. 

A benzedeira G demonstra esse aspecto: “É igual Jesus, ele curou cego, paralítico e num 

cobrava, nunca cobrou, era uma espécie de benzedô e num cobrava” (Junho/2011). 

A cobrança da prática é considerada pelas benzedeiras um diferenciador, se a 

benzedeira cobra pela ritual, não é considerada católica e, consequentemente, realiza uma 

prática pecaminosa. Na concepção dessas benzedeiras, as mulheres adeptas das religiões de 

matriz africana, além de proporcionarem o bem também podem fazer o mal, ação que 

afirmam não serem realizadas pelas católicas: “Os católico num faz isso não, é ungido pelo 

Espírito Santo” (A, março/2011). Evidencia-se que o meio encontrado pelas benzedeiras para 

a legitimação de sua prática é a demonização do outro, que neste caso, são as benzedeiras de 

outras denominações religiosas, principalmente espíritas e umbandistas. Notadamente 

religiões que foram bastante estigmatizadas pela própria Igreja Católica.  

Outro aspecto utilizado como um meio diferenciador para as benzedeiras que 

reconhecem como católicas está na propaganda, uma vez que nunca fazem propaganda de sua 

prática, sendo a comunidade que espalha a sua fama, atitude que permite a estas benzedeiras 

representarem-se modestamente e reafirmarem o seu campo de atuação diferenciado das 

demais benzedeiras (GOMES; PEREIRA, 2002). 

Como se diz, eu não vivo fazeno propaganda, o que vem até mim é o que 

Deus mandou. Uma vez teve uma mulher aqui com um papelinho, “ah, há 

quanto tempo que eu tô com esse papelinho aqui, eu ganhei esse papelinho 

que a senhora mandou por lá na rua [...]”. Aí eu falei “mas que papelinho?” 

Ela falou assim “olha aqui” Eu falei “não, isso aqui não mandei distribuí em 
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rua não” era uma botadeira de carta que tem lá embaixo [...] Aí ela falou 

“não porque eu vim aqui pra ver minha sorte eu to desse jeito assim”. Eu 

disse “não, eu vou ser muito franca com a senhora, eu nunca fui numa 

cartomante, nem vou, porque o que já passou comigo eu já vi, o que eu tô 

passano eu tô veno e o futuro só a Deus pertence”. Ela ficou assim “agora se 

a senhora quer que eu faça uma oração pra senhora, pra saúde eu faço” (A, 

março/2011). 

Observa-se nos depoimentos das benzedeiras uma grande preocupação de não 

transparecer uma autopromoção por meio dos rituais realizados. Para tanto, buscavam se 

diferenciar das benzedeiras de outras denominações religiosas e enfatizar o aspecto dos 

sacrifícios impostos pelo dom, que somente exerce em obediência divina:“[...]eu passei a 

rezar e tô até hoje, não tem jeito de parar, quero parar, mais num tem jeito de parar, tem hora 

que eu quero [...], porque num tô com bem de saúde, a saúde tá bastante abalada também, 

mais enquanto tiver guentando eu vou rezando” (A, março/2011). 

Embora escondam os elementos de outras denominações religiosas, basta uma 

observação mais atenta aos rituais que estes são percebidos, nos termos utilizados, nos 

conhecimentos transmitidos, na expressão corporal e em sua forma de interpretação do 

mundo, povoado de almas e seres sobrenaturais que interferem na vida humana. Neste 

contexto, as ações dos homens adquirem um aspecto mágico superior, capaz de intervir nos 

aspectos físicos do corpo ou ainda no curso da própria natureza. Essas crenças são, conforme 

Audrín, fruto de uma influência indígena que também se observa no conhecimento das ervas e 

chás, que hoje não mais indicam para aqueles que a procuram
40

, pois temem a ridicularização 

ou condenação, sendo que somente as pessoas mais próximas fazem uso deste saber.  

No tocante a religião espírita é interessante ressaltar que com a mesma 

naturalidade que relatam várias histórias que possuem  crenças espíritas, como a reencarnação 

ou espíritos que permanecem suspensos entre os dois mundos, podendo interferir de maneira 

positiva ou negativa na vida das pessoas, realizam também a negativação da religião.  De 

acordo com a benzedeira C: 

É um espírito [o mal] que não reencarnou, que tá sobre todos, as pessoa que 

morreu matado é o que mais pega os zoto. Fica vagano, ele não vai no céu, 

vai no purgatório. Espírito maligno é triste. A pessoa não vê o que que sente, 

eu tinha uma sobrinho que ficava assim, ficava ruim, dele memo morde nele, 

e nesse tempo eu não sabia, porque eu não benzia (Março/2011). 

                                                           
40

 Somente a benzedeira I indica as tradicionais “garrafadas” para seus clientes.  
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A mesma benzedeira, contraditoriamente a exposição de suas crenças exprime sua 

opinião em relação ao espiritismo: “Porque o espiritismo a pessoa não tem salvação, quem 

mexe com espiritismo tá mexendo com as coisa que tá fora do poder de Deus, mexe muito 

com alma, com umas coisa muito ruim” (C, março/2011). Todas as benzedeiras manifestaram 

a mesma concepção acerca do espiritismo, um misto de temor e ao mesmo tempo condenação, 

embora isso não as impedissem de reconhecer a presença de almas de outro mundo 

interferindo no destino das pessoas, crença que não é integrante do catolicismo. 

O mesmo se observa com as religiões de matriz africana
41

, especialmente nos 

rituais, embora se definam como destas opositoras, basta que se iniciem os rituais para que se 

manifeste nas expressões corporais, na percepção sensorial e nos termos utilizados, que as 

reportam possivelmente aos antepassados negros, sem que disso se dêem conta. Acredita-se, 

inclusive que o espaço majoritário ocupado pelas mulheres no desenvolvimento dos 

benzimentos é fruto de um processo de hibridação religiosa no Brasil, particularmente no que 

se refere à influência do Candomblé, uma vez que esta religião se tornou presente no 

cotidiano popular brasileiro através da influência africana, trazendo consigo o poder feminino 

na religião (VERGER, 1986). 

Portanto, evidenciou-se que embora as benzedeiras católicas busquem por meio 

de seus depoimentos esconder os elementos de outras religiões, esta afirmativa não se sustenta 

a uma análise mais aprofundada, o que era esperado pelo modo em que o Brasil foi 

catequizado e, especialmente, os sertões distantes de um controle clerical; o que torna 

impossível encontrar uma manifestação religiosa “pura”. Com efeito, acredita-se que este 

caráter multiforme das benzeduras é um dos fatores atrativos para seus adeptos, que delas se 

valem em um momento de adversidade sem se preocupar com a manutenção de uma 

fidelidade religiosa. 

 

 

 

 

2.5 AS DOENÇAS TRATADAS PELAS BENZEDEIRAS 

                                                           
41

 Araújo (2011) cita uma benzedura para cobreiro realizada pelos negros no período colonial, encontrada na 

obra Paraíba em Preto e Branco de Waldice Mendonça Porto, que é idêntica as benzeduras realizadas pelas 

benzedeiras entrevistadas. 
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O campo de atuação das mulheres benzedeiras não se restringe apenas ao âmbito 

religioso, pois elas tratam não somente males espirituais, mas também males físicos, os quais, 

segundo elas, não são curados pela medicina científica. Diante disso, não se pode desprezar 

que os conhecimentos das benzedeiras conjugam o poder sagrado e o poder médico. 

Lopreato (1999) afirma que, na religião popular, medicina e religião estão 

intimamente relacionadas, pois é na religião que o doente busca conforto ao sofrimento e o 

milagre da cura, ainda que não deixe de realizar os tratamentos da medicina científica. Nesse 

sentido, a benzedeira oferece tanto o conforto quanto a possibilidade da cura milagrosa, e 

muitas vezes, insere a doença em um corpus explicativo mais próximo da realidade daquele 

que sofre, oferecendo a doença uma explicação simbólica. 

Não obstante, tanto as benzedeiras quanto os doentes que as procuram possuem 

uma concepção diferenciada da saúde, da doença e do próprio corpo humano que, na 

perspectiva dessas agentes de cura, estão ligados. De acordo com essa crença, um mal 

espiritual pode trazer danos ao corpo. Sendo o mal, algo externo a este que deve ser 

expurgado, no entanto isso não pode ser feito por qualquer pessoa, é necessária uma 

preparação e, principalmente, um dom para que se restabeleça o equilíbrio quebrado pela 

doença. 

O malefício e a doença podem parecer sinônimos nos depoimentos das 

benzedeiras, uma vez que ambos quebram o equilíbrio corpo e alma por também romper a 

ligação do ser humano com Deus, entretanto evidencia-se que o malefício está mais 

relacionado às doenças espirituais, mas isso não impede que se manifeste também 

corporalmente. Assim sendo, as benzedeiras demonstram uma concepção diferenciada da 

saúde e da doença, originária do contexto social em que foram criadas, em que a religião 

fornecia a explicação para todos os eventos da vida. 

  De fato, durante muito tempo, atribuiu-se à saúde o sentido de estar abençoado 

pela divindade em todos os aspectos.  Beatriz Weber ressalta ainda que a saúde incluía enlace 

matrimonial ou amoroso, conforto material e espiritual, amizades e bons relacionamentos 

(2004, p. 165). A doença seria a forma preferencial de castigo divino ou ainda a ação de 

forças malignas, muitas vezes provocadas pelos seres humanos.  
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Nessa perspectiva, com o objetivo de restabelecimento da saúde, as orações eram 

fundamentais, tanto para agradar ao Deus vingativo ou requisitar a sua misericórdia quando 

outros seres sobrenaturais intervinham  no bem estar humano. Entretanto, segundo Lopreato 

(1999), com o advento da clínica médica, um novo conceito de doença surge, assim como um 

saber especializado que transforma a doença em algo concreto e palpável, distante das 

explicações mágicas e religiosas que passam a ser consideradas superstições e feitiçarias. A 

partir disso, a Igreja se responsabilizaria pela salvação das almas; e o poder médico, pela 

salvação dos corpos. 

Não obstante, ao analisar as práticas de benzimento, evidencia-se que as 

concepções sagradas sobre a saúde e a doença não se extinguiram, tendo em vista que essas 

mulheres ainda são procuradas para o tratamento das mais variadas doenças. Consoante a isso, 

Moacyr Scliar afirma que a conceituação de saúde feita por um grupo reflete sua “conjuntura 

social, econômica, política e cultural”, por isso a saúde não significa o mesmo para todas as 

pessoas (2007, p. 30).  Tal aspecto corrobora a opinião de Gomes e Pereira (2002), os quais 

afirmam que a forma de se entender a doença pressupõe a maneira com a qual ela será 

diagnosticada e tratada.  

As pessoa tem que vê que existe espírito ruim, existe! Ás vezes as pessoas 

não tão preparada. Se você não tivé com sua reza, com sua fé, pega! Porque 

eu já vi pegá, três pessoa eu já vi pegá. Perto de mim assim, eu já vi. [...] 

Esses dias me pegô, uma mulher aqui da rua mesmo [...]Depois disso quase 

não consegui chegar em casa, num sabia se vinha embora ou se voltava... 

Cheguei aqui tomei água benta, passei na perna e pedi a Nossa Senhora, 

porque mau-olhado mata (C, março/2011). 

Assim, as doenças são entendidas pelas benzedeiras como a ausência de um 

contato com Deus (não estar preparado), principalmente no que se refere às doenças de 

origem espiritual; por isso, o ritual do benzimento restabeleceria esse contato, devolveria o 

equilíbrio. Já as doenças de origem corpórea podem ser percebidas como um meio de 

redenção ou ainda um castigo divino pelas ações erradas cometidas pelo doente. Ainda que as 

benzedeiras busquem devolver a saúde, demonstram uma resignação perante a vontade divina, 

pois percebem a doença como algo natural e mandado por Deus para que se valorize ainda 

mais o estado de graça, ou seja, a saúde. 

Para uma melhor sistematização, dividir-se-ão as doenças tratadas pelas 

benzedeiras em dois grupos: o primeiro, das doenças espirituais, isto é; doenças que têm 
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origem espiritual, ainda que desenvolvam sintomas físicos; e o segundo, das doenças físicas 

de origem corpórea (Ver Quadro 3). 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Doenças tratadas pelas benzedeiras e seus respectivos sintomas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Depoimentos das benzedeiras de Anápolis coletados no primeiro semestre de 2011. 

 

 Fazem parte das doenças espirituais: o quebrante, o mau-olhado e, recentemente 

incorporados, os problemas financeiros e amorosos, ambos causados pela inveja, assim como 

o mau-olhado, ao qual as benzedeiras atribuem uma maior ênfase.  A inveja que causa o mau-

olhado pode ser dirigida a uma pessoa ou a um objeto e traz inúmeros danos para a sua vítima. 

Males Causas Sintomas Físicos Sintomas 

Espirituais/Materiais 
Mau-olhado Inveja Mal-estar, apatia, 

dores no corpo e 

indisposição. 

Problemas financeiros, amorosos 

e familiares, pessimismo, 

desânimo. Perda de bens 

materiais. 

Quebrante Encantamento/Admiração Mal-estar, apatia, 

dores no corpo e 

indisposição. No caso 

dos bebês, estes 

dormem com o olho 

meio aberto. 

Desânimo. 

Espinhela-caída Peso excessivo Vômito, diarreia e 

dores no estômago. 

Não há. 

Vento-Virado Susto Vômito, diarreia e 

dores no estômago. No 

caso dos bebês, fezes 

esverdeadas. 

Não há. 

Dor de cabeça Excesso de sol ou frio; 

estresse 

Dor de cabeça e 

problemas na visão. 

Não há. 

Jeito/Carne 

Quebrada 

Torção Dor no membro 

torcido. 

Não há. 

Cobreiro Ter contato com uma região 

em que tenha passado um 

animal (aranha, cobra, 

escorpião, etc.) ou ainda um 

animal passar sobre a pele 

Erupções na pele e 

coceira na região. 

Não há. 

Erisipela/ Fogo 

Selvagem 

Não há uma explicação 

consensual, algumas atribuem 

à diabete 

Feridas sobre a pele, 

rubor e a sensação de 

“queimor”. 

Não há. 

Problemas 

Financeiros 

Inveja ou feitiço Mal-estar. Desânimo, os negócios não se 

desenvolvem. 

Problemas 

amorosos 

Inveja ou feitiço Não há. Impaciência, ciúmes, brigas e 

nervosismo. 
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A benzedeira C relata como ele ocorre: “Se uma pessoa te olha e você tivé despercebida, se 

ela escondê o olho e virá o olho três vez, ela te pega no mau-olhado” (Março/2011). 

Existe a crença que o mau-olhado pode fazer secar uma planta, destruir a vida 

profissional e/ou amorosa, trazer danos para o corpo (mal-estar e estados febris) e até mesmo 

levar à morte. Essa crença é tão enraizada que todas as benzedeiras relataram dois ou mais 

casos em que pessoas vítimas do mau-olhado perderam seus bens ou a felicidade familiar. 

É olhá e desejá, se ocê estuda, forma, a pessoa cobiça, podia sê eu ela não, aí 

isso faz mal, se a pessoa faz uma compra chega com a compra, que eu 

conheço um rapaz, fio da M., ele trabalhava na S., e ele fazia compra pra 

mãe dele, a mãe dele num tinha marido, atravessa dois mês, passou uma 

mulher lá e olhou ele tirano as compra do carro era de tudo, era pra passá 

dois mês, ela falou: Hum..., no outro dia já foi mandado embora, já ficou 

fraco da cabeça, já perdeu emprego, já perdeu tudo, já cabou carro, cabou 

tudo [...], tem gente do olho gordo, mas ocê pra saí de casa ocê faz ó [sinal 

da cruz] eu quero vê que mal te pega (F, Junho/2011). 

As benzedeiras acreditam que algumas pessoas possuem o “mau-olho”. Assim, 

ainda que involuntariamente, colocam o mau-olhado em outrem, sendo uma característica que 

pode nascer com a pessoa, mas também pode se manifestar esporadicamente.  

As pessoas que “pegam” o mau-olhado são pessoas que estão fracas, isto é, que 

não estão em comunhão com Deus, em sua concepção católica esse fortalecimento vem de um 

estado de graça, isto é, participar da missa e rezar, pedindo a proteção divina (por isso a 

benzedeira F faz menção ao sinal da cruz para que se livre do olho ruim).  O diagnóstico do 

mau-olhado geralmente é feito na conversa anterior ao ritual, entretanto, quando isso não 

ocorre, as benzedeiras se atentam para alguns sinais. Conforme a benzedeira G:  

A pessoa já vem falano alguma coisa, eu fui naquele lugar o povo tava me 

olhano demais, a pessoa já vem falano alguma coisa pra você, agora se a 

pessoa não fala nada, na hora da oração a gente vê, se arrepia muito é mau-

olhado; se não é quebrante. E também você sente mal, tem que tomar uma 

água, um café, às vez é bom colocar um raminho de arruda ou guiné na 

orelha porque eles puxam o mal (Junho/2011). 

A diferença entre mau-olhado e quebrante às vezes parece quase inexistir – o 

benzimento é o mesmo para ambos, e sempre no ritual as benzedeiras bocejam e/ou sentem os 

olhos lacrimejarem. No entanto, o principal diferenciador está na intenção da pessoa que 

coloca o mau-olhado ou o quebrante – no primeiro, a intenção é negativa, por isso a 

benzedeira sente arrepios, o que interpreta como a existência de forças malignas. 
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  Já o quebrante, segundo a benzedeira A: “é um encantamento, quando a pessoa 

se encanta com a outra”. O quebrante tem uma maior ocorrência nos bebês, que são sempre 

admirados, por isso, quando são dele vítimas, “dormem com o olhinho meio aberto” 

(Março/2011). Ele não leva à morte, mas traz também o mal-estar físico e, para os bebês, o 

choro constante, que pode estar relacionado a uma dor no corpo causada pelo quebrante. 

Também é recorrente nos bebês o vento-virado, que se encontra no grupo das 

doenças físicas e é causado pelo susto. Conforme a benzedeira A: “É um ossinho que fica aqui 

[aponta a porção terminal do esterno], é cientificamente [provado] que ele existe, e ele vira” 

(Março/2011). Assim, o susto seria o responsável pela inversão desse osso que causa diarréia, 

vômito e dores abdominais. Sobre isso a benzedeira G ressalta: “Dá vômito e diarréia; quando 

é criança faz cocô verdinho. Vira tanto e a bile pinga muito, aí o nenê faz cocô verde” 

(Junho/2011). 

Nota-se nos dois depoimentos a incorporação do discurso científico, ora para 

apoiar seus próprios depoimentos (benzedeira A), ora como demonstração dos seus 

conhecimentos do corpo e de seus órgãos internos. Logo, as benzedeiras não ficaram livres 

das transformações do campo médico, que ofereceu a elas novos significados as doenças que 

tratavam
42

. 

A erisipela, doença de origem física, também denominada pelas benzedeiras de 

isipa ou sipele, é uma inflamação na pele que geralmente atinge os membros inferiores. 

Conforme Gomes e Pereira: 

É uma enfermidade cutânea que atinge particularmente os membros 

inferiores. Surge tumoração local e a pele se apresenta lisa e brilhante. 

Tornando a seguir uma coloração vermelha violácia. Os sinais inflamatórios 

locais são: edema, dor, calor, rubor: a região afetada se torna nitidamente 

diferenciada da pele sadia nos casos mais graves aparecem vesículas que se 

rompem, deixando escapar um líquido seroso (1989, p. 117-118). 

As benzedeiras entrevistadas a descrevem como um rubor na pele ou ainda como 

feridas que causam extremo “queimor” e a relacionam com o “fogo selvagem”. E admitem 

que somente o benzimento pode curá-la: “médico não cura sipela, ele dá remédio pra 

desinfeccioná, mas não sara, ela estoura de novo porque é a benzição que cura” (G, 

junho/2011). 

                                                           
42

 Este aspecto será problematizado na seção 3.2.3 do capítulo 3. 
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Para cobreiro, o mesmo ocorre; nesses casos aparecem feridas ou bolhas na pele 

que, conforme acreditam as benzedeiras, são causadas pelo contato com algum animal 

peçonhento e podem levar à morte se “a cabeça encontrar com o rabo”. Assim, relacionam a 

doença com o animal causador (SANTOS, 2007). 

Ele espaia e pode até matá se pegá uma parte assim, pegá uma infecção 

porque ele vai comeno. O cobrero é igual um câncer, num é compará não, 

mas é assim o câncer come por dentro e o cobreiro come por fora. Ele dá 

aquela feridinha e vai aumentando, cê vai benzeno ela vai secano (G, 

Junho/2011). 

O cobreiro é conhecido na medicina como Herpes-zóster, doença causada por um 

vírus que tem um ciclo de aproximadamente um mês (CAMARGO, 2006). Entretanto, as 

benzedeiras diferenciam a herpes do cobreiro pelo aspecto da ferida, e desenvolvem 

benzeduras diferentes para cada uma das doenças. 

Nota-se que as causas e o sentido atribuídos pelas benzedeiras às doenças se 

modificam não somente pelo contato com a medicina científica, mas por causa da própria vida 

moderna que impõe novas necessidades. A dor de cabeça, por exemplo, que era ligada ao 

excesso de sol ou frio, hoje é admitida como causa do estresse – embora muitas benzedeiras 

nem mesmo pronunciem o termo corretamente, elas sabem o que ele significa. 

A utilização de benzimentos para as questões financeiras também indica essas 

mudanças, pois as benzedeiras realizam muitos rituais para melhorar negócios, proteger 

contra furtos e, principalmente, livrar da inveja. Todavia, ainda que o motivo seja material, no 

benzimento adquire um caráter sobrenatural, uma vez que pode ser fruto de situações 

sobrenaturais, como a inveja.  

Aquele povo ali em cima que tava muito rico depois caiu, aquele povo ali foi 

mau olho, que isso é brabo mesmo. Inveja, quebrante, mau-olhado existe 

mesmo. E os que mais pega a pessoa. A maior parte do povo tem inveja dos 

zoto, tem! Amigo mesmo tem inveja (C, março/2011). 

Portanto, percebe-se que embora tenha se inseridos novos tipos de doenças ou 

males tratados pelas benzedeiras, estas não se desvinculam de sua abordagem sagrada – no 

entanto, têm plena consciência das transformações que a prática de benzimento sofreu nas 

últimas décadas. 
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2.6 RITUAIS E BENZEDURAS 

“Tem que ter fé, se não tivé fé num tem nada arrumado”. 

(Benzedeira E, maio/2011) 

 

O momento do ritual é fundamental para a compreensão da atividade das 

mulheres benzedeiras, visto que toda a sua visão de mundo e suas concepções religiosas são 

exteriorizadas nesse momento. Nos instrumentos utilizados, nos santos evocados e nos gestos 

realizados são perceptíveis os elementos integradores do universo simbólico dessas mulheres.  

Zaluar (1983) ressalta a importância dos rituais para a sistematização da religião  

popular, pois são nesses momentos que os mitos que fazem parte do arcabouço cultural dos 

envolvidos passam por um processo de ressignificação e são inseridos na lógica de seus 

agentes. Dessa forma, o benzimento, enquanto um ritual de cura religiosa é o meio pelo qual 

seus agentes expressam suas visões de mundo e dão sentido às suas ações. Ele está baseado 

principalmente na oração, geralmente inspirada na doutrina católica, no entanto repleto de 

simbolismos que são fundamentais para a eficácia do ritual.  

Um rito sempre compreende um conjunto de ações gestuais. No rito da 

saudação, por exemplo, há sempre vários elementos em jogo: olhar, sorrir, 

dar a mão, dizer alguma palavra etc. Assim, um rito sempre é visual e 

socioespacial, isto é, um rito visualiza determinado conteúdo e sempre 

envolve uma ação humana dentro de um determinado espaço, em geral em 

um espaço considerado sagrado. Ritos são uma forma de imitação de coisas 

feitas ou ordenadas por uma divindade conforme determinados relatos 

(REIMER, 2005, p.89). 

Compreende-se que os símbolos integrantes dos rituais representam tanto para as 

benzedeiras como para os fiéis a prática, “a revelação sensível e manifesta do sagrado”, 

devido a isso alguns fiéis se opõem quando alguma benzedeira modifica consideravelmente 

seus rituais (TRIAS, 2000, p. 17). Pois, sendo o homem um ser simbólico, são os símbolos 

que conferem sentido a ação e, no caso específico dos benzimentos, é através da visualização 

simbólica que os homens e mulheres percebem a eficácia ou não do ritual, como por exemplo, 

o ramo que murcha ou seca durante o benzimento. 

Diante disso, Alba Zaluar afirma que nos rituais, os símbolos e os objetos são 

mais que eles mesmos, pois se referem a noções abstratas, como “solidariedade, poder e 

autoridade” (1983, p. 33). Na benzedura é possível identificar esses aspectos, pois a mulher 

benzedeira se posiciona no ritual como aquela que domina o desconhecido, o mistério, e 



80 

 

 

 

ocupa uma posição de poder e autoridade. Entretanto, assim o faz com o objetivo de 

restabelecer a saúde ou o equilíbrio espiritual, sem exigir um pagamento, caracterizando, 

portanto, uma ação de solidariedade que garante o respeito e o prestígio das benzedeiras em 

seu local de atuação. 

A maneira de execução do ritual e os símbolos utilizados variam de uma 

benzedeira para outra, no entanto conservam-se algumas semelhanças principalmente no que 

se refere às regras a serem seguidas, como não benzer após o sol se pôr e não benzer aos 

sábados e domingos. Das dez benzedeiras analisadas, somente quatro não seguem essas 

determinações, atendendo a qualquer dia e a qualquer horário. A benzedeira B argumenta: 

“[...] tudo é superstição. Eu num tenho isso não, de noite Jesus tá aqui na minha casa também” 

(Março/2001). 

Em contrapartida, as demais benzedeiras consideram que o benzimento nesses 

dias não tem validade, além de trazer o mal para aqueles que o realizam: “[...] domingo não é 

dia de benzição, faz mal pra pessoa que benze e não vale pra pessoa que benzeu. Porque o 

domingo é sagrado pra recebê a graças de Deus” (G, junho/2001). 

Não há uma explicação consensual para as regras, e muitas desconhecem o 

motivo, apenas reproduzem o que aprenderam. Além disso, nota-se que a fixação de horários 

e dias traz uma maior tranquilidade a essas mulheres que são constantemente interrompidas 

pelas pessoas que buscam as suas orações, principalmente na sexta-feira, dia preferencial para 

benzeção. 

O espaço do desenvolvimento da benzedura revela o seu caráter íntimo e próximo, 

uma vez que as benzedeiras analisadas realizam seus rituais dentro de suas casas ou mesmo 

em seus quintais – locais aconchegantes em que essas mulheres recebem a todos como 

pessoas há muito tempo conhecidas, demonstrando sua hospitalidade.  

Os símbolos e imagens religiosas são frequentes na casa dessas mulheres, terços e 

quadros de santos ornamentam as salas e quartos. Porém, com exceção do terço, esses 

elementos não são utilizados no ritual, trata-se apenas de uma demonstração da fé. Mesmo nas 

casas em que existiam pequenos oratórios
43

, as benzeções não ocorriam diante deles, que 

eram apenas utilizados para orações individuais ou familiares. 

                                                           
43

 Dentre as benzedeiras analisadas, uma possui um local apropriado para os atendimentos.  
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Assim, não há um espaço especial para a realização dos rituais. O sagrado 

irromperia no ambiente a partir do início do ritual percebido pela mudança de postura do fiel, 

dos gestos da benzedeira e na mudança de seu tom de voz, contribuindo para que o ambiente 

comum se revestisse da áurea sagrada, entretanto isso não prejudica desenvolvimento do 

benzimento. Concernente, a isso White (1997) ressalta que em um ritual religioso, o espaço 

ocupa uma posição secundária, sendo o evento religioso o foco principal, desta forma 

percebe-se que a pessoa ao buscar o benzimento foca sua crença nos símbolos, gestos e 

palavras e não no espaço em si.   

No benzimento, o fiel também é participante ativo: além de relatar inicialmente à 

benzedeira os problemas ou dores que lhe afligem, ele atua no benzimento por meio de gestos 

e frases indicadas pelas benzedeiras. A começar pela posição de seus braços e mãos, uma vez 

que durante a execução do ritual não se pode cruzar braços e pernas, pois dessa forma se 

fecharia o corpo para a oração realizada.  Algumas benzedeiras pedem ainda que as palmas 

das mãos fiquem abertas e voltadas para cima numa posição de recebimento. Normalmente 

todas as benzedeiras realizam o seu ritual com o fiel sentado, com exceção das benzeduras 

para espinhela- caída ou arca-caída (Ver imagem 1 e imagem 2).  
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Imagem 1: Benzedeira C em ritual de benzimento contra mau-olhado. Fotografia de Allyne Chaveiro 

Farinha. Anápolis: Maio/2012. 
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Imagem 2: Benzedeira E em ritual de benzimento contra mau-olhado. Fotografia de Allyne Chaveiro 

Farinha. Anápolis: Março/2012. 

 

O ritual sempre se inicia com o sinal da cruz feito pela benzedeira e pelo fiel, o 

que pode variar é o instrumento a ser utilizado, pois há uma variedade enorme de 

instrumentos, como ramos, terço, faca, agulha, talos de mamona, óleos, sal, perna de galinha e 

“toucinho”.  As imagens acima retratam o mesmo ritual, no entanto possuem alguns 

diferenciadores, a primeira benzedeira utiliza o terço e pede para que a fiel posicione as mãos 

para cima, já na segunda imagem há a tradicional utilização do ramo, sem a necessidade das 

mãos em posição de recebimento. 

Evidencia-se que os instrumentos utilizados para benzeção fazem parte do 

cotidiano das benzedeiras e representam uma lógica dentro do ritual. Além disso, há que se 

salientar a ligação das mulheres com a natureza, por isso a recorrência de elementos como a 

água e as plantas. Todas possuem e cultivam com todo o cuidado um quintal com numerosas 

plantas – algumas destas, medicinais. As plantas que não faltam nesses quintais são a arruda 

(Ruta Graveolens) e a guiné (Petiveria alliacéa), plantas de cheiro forte, que são utilizadas 

nos benzimentos de mau-olhado e quebrante. Conforme a benzedeira G:  

Às vezes é bom colocá um raminho de arruda ou guiné na orelha porque eles 

puxam o mal. Toda casa tem que ter arruda ou guiné. Porque elas são mais 

fortes, o cheiro dela é muito forte, então toda planta que tem o cheiro forte 

ela tira um pouco do mal. Agora plantinha cheirosa não tira não 

(Junho/2011). 

A crença no poder da arruda e no da guiné é antiga no Brasil. Câmara Cascudo 

afirma que a arruda sempre foi considerada um importante amuleto nos catimbós. Atribui-se a 

ela o poder de afastar o mal com a sua presença, sendo fundamental para a realização de 

macumbas e catimbós. O mesmo se aplica à guiné, com a qual se confeccionavam figas 

juntamente com a arruda. A popularidade dessa rutácea era tamanha que seus poderes 

mágicos se faziam presentes nos cancioneiros populares de Portugal e do Brasil (1979, p. 76). 

Essa crença sobreviveu e se enraizou nas práticas de benzeduras, o que indica o 

sincretismo religioso presente nessa atividade. A arruda e a guiné são preferencialmente 

utilizadas nos rituais, pois, segundo as benzedeiras, possuem a propriedade de “sugar” o mal – 
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em razão disso murcham após a sua realização, fato que pode indicar o mau-olhado ou a 

inveja. Segundo Gomes e Pereira: 

É comum que o benzedor agite no ar o ramo utilizado no processo do ritual, 

num gesto de triunfo sobre o mal. Faz parte da tradição cristã – também da 

Oriental – a representação simbólica do ramo verde como índice de vitória. 

Não se trata de vitória externa, já que a própria festa do Domingo de Ramos, 

no cristianismo, foi a antecipação da morte vergonhosa de Cristo na cruz. 

Mas o verde representa a imortalidade, pela afirmação da vida eterna: uma 

decisiva vitória íntima e espiritual (1989, p.85). 

 

Segundo os pesquisadores, no momento do ritual, o ramo se transforma em um 

corpo intermediário que recebe toda a carga do malefício que estava na pessoa benzida; por 

isso, após o ritual, ele deve ser descartado. Para tanto, as posturas das benzedeiras se 

diferenciam: algumas colocam o ramo para secar, outras pedem que a própria pessoa o lance 

para trás ou jogue-o em água corrente. Independente da maneira em que a ação é realizada, o 

objetivo é somente um: simbolicamente se livrar do mal que estava no corpo. 

Conjugado ao ramo, algumas benzedeiras utilizam o terço, e duas delas preferem 

valer-se somente deste. Ellen Cristina Dias de Moura evidencia que na concepção católica o 

terço possui um rico simbolismo, ao representar a totalidade. 

Em sua circularidade, está representada a concepção de totalidade, de 

unicidade. Ao circundar a pessoa com o terço, o benzedor ou a benzedeira 

intenciona envolvê-lo com seu poder. Criando um círculo de cura, fecha-se o 

corpo contra os males, fazendo-os desaparecer ou anulando seus efeitos 

(2011, p. 352). 

A benzedeira G relata tal prática feita por sua mãe, que teria pedido a produção de 

um terço maior que pudesse ser passado pelo corpo das crianças que benzia:  

Só que a minha mãe benzia com o rosário, ela tinha um rosário grande, que o 

meu pai fez pra ela, de conta de lágrima, meu pai fez grande pra ela, pra ela 

passá nas criança, ela benzia mais criança, adulto mesmo não, eu que benzia. 

Então ela passava o terço na criança rezano, passava a criança dentro do 

terço. Mas eu nunca aprendi assim, porque eu nunca achei um terço grande 

assim (Junho/2011). 

No caso dos adultos, o terço pode ser balançado contornando o corpo, 

principalmente tocando as costas e a frente do corpo, cumprindo, assim, a mesma função do 

ramo no ritual. Entretanto, para as benzedeiras que utilizam o terço, este se reveste de um 

caráter sagrado superior, talvez por ser um elemento da doutrina católica com o qual se 
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identificam. “Tudo que eu vou benzê eu uso o terço. Do cobrero, da herpes, tudo eu uso o 

terço porque minha oração é de Jesus não é nada assim, se eu te falá que vem até Padre aqui 

pra mim benzê” (D, maio/2011). Diante dessa fala, nota-se que a utilização do terço pode 

ainda significar a busca pela legitimidade da prática no catolicismo, reafirmada inclusive pela 

menção ao padre que também busca a sua benzeção, reforçando a ideia de que não 

desenvolvem nenhuma prática “errada”. 

No que tange ao emprego dos demais instrumentos mencionados, nota-se que a 

lógica dentro do ritual é garantida por um sistema de analogias feito por meio das orações 

(MOURA, 2011, p. 351). A exemplo da benzedura de jeito ou carne quebrada, em que se 

utiliza uma agulha e um pano: “Eu pergunto assim: o que eu coso? Aí responde: carne 

quebrada, nervo torto e osso ofendido. E eu vou costurando, e reza três vez.” (D, maio/2011). 

O mesmo se aplica às benzeções de cobreiro, em que se utilizam a faca e talos de 

mamona ou somente a faca, com a qual se executa o sinal da cruz: “Eu pergunto: o que eu 

corto? Aí responde: cobreiro bravo! Assim mesmo eu corto: cobreiro bravo, corto na cabeça, 

corto no meio, corto no rabo” (G, junho/2011). Para as benzeções de cobreiro, há algumas 

variações nas orações, mas o termo “cortar” se faz presente: 

Eu ia ino pra Roma e encontrei um Santeria eu preguntei ele o que curava 

cobrero de cobreria e ele falô que é com três Pai-Nosso e três Ave Maria. Aí 

pega três canudim [talos de mamona] vai cortano e põe no sol, seca tudo. 

Reza os três Pai-Nosso e Ave-Maria para Nossa Senhora do Desterro e sara 

mesmo (B, março/2011).  

 

Fulano, te benzo, te curo de cobrero de sapo, cobrero de cobra, cobrero de 

lagarta, cobrero de lagartixa, cobrero escorpião, cobrero de barata, aproveitai 

e deixai livre todos os bichos peçonhentos. Aí três vez. [pergunta] O que eu 

corto? Cobrero brabo! Corta no talo, corto na cabeça e no rabo três vez, aí 

põe na chama do fogão aqueles resto, [...] pro cobrero secá (E, abril/2011). 

O fato de se colocar para secar é recorrente, pois existe a crença que no momento 

em que o talo de mamona seca o mesmo acontece com o cobreiro. Nas benzeções em que se 

utiliza a faca, o sinal da cruz é feito em cima do local afetado também três vezes. Há ainda 

benzedeiras que indicam, para o tratamento, cinzas de cigarro que devem ser aplicadas no 

local da ferida.  
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Para a benzeção de erisipela são encontradas maiores variações, tanto nas orações 

como nos instrumentos utilizados. Essa doença, segundo as benzedeiras, só pode ser 

solucionada com a benzeção. Aqui se apresentam três variações: 

A gente ruma uma azeite, de primeiro era azeite, hoje num fala é azeite é um 

óleo e uma perna de galinha, aí vai passano [em forma de cruz] e falano: 

sujo sai do osso, sujo sai da carne, sujo sai da pele. Nossa senhora venha 

aqui e tira essa esipele leva pra santos mar onde num canta galo, nem galinha 

(F,julho/2011). 

 

Benzo, com óleo de oliveira, não pode ser de cozinha, não, e um pedaço de 

lã de carneiro, mas se não tivé pode ser um algodão, porque não pode 

encostá naquela ferida, molha o óleo na lã e vai passando na ferida fazendo 

uma cruz e aí fala: Pedro e Paulo foi a Roma e Jesus perguntou o que viu por 

lá. Pedro e Paulo respondeu: uma doença que há de curar. Repete 3 vez e 

reza três Pai-Nosso, três Ave-Maria e três Glória ao Pai (G,junho/2011). 

 

Sipela deu no tutano, do tutano deu no osso, do osso deu no sangue, no 

sangue deu carne, da carne deu na pele. Vai sipele pras onda do mar sagrado, 

onde não se vê o galo canta, nem o menino Deus chorá. Reza três vez. Se for 

possível com a aliança, se a pessoa tivé aliança ou com um pedaço de 

toicinho, aí eu sempre falo que é Jesus que vai tirá aquela sipele (D, 

maio/2011). 

Nessas benzeduras alguns aspectos merecem ser ressaltados, como o óleo, que 

possui no cristianismo uma função de destaque. Eis o que diz o Catecismo da Igreja Católica: 

“[...] o óleo é sinal de abundância e de alegria, ele purifica (unção antes e depois do banho) e 

amacia (unção dos atletas e dos lutadores), é sinal de cura, pois ameniza as contusões e as 

feridas, e faz irradiar beleza, saúde e força” (CIC, 1293).  

Entretanto, o óleo utilizado no rito católico é abençoado pelo padre e, embora os 

leigos não tenham acesso a esse óleo, a não ser em ocasiões especiais de participação dos 

sacramentos, isso não coibiu a apropriação do elemento no ritual popular de cura. As 

benzedeiras valem-se do óleo que possuem e o sacralizam durante o ritual com suas orações. 

Outro elemento intrigante está na segunda benzeção para erisipela, a referência ao 

mar, que também aparece em todas as benzeções da benzedeira D, natural de Minas Gerais. 

Tal elemento também foi encontrado nas benzeções do Seridó (norte rio-grandense) coletadas 

por Maria do Rosário de Medeiros Silva (2002). Para a autora, as imagens marítimas, embora 

presentes nas orações dos sertanejos, nasceram no litoral, fruto de uma crença de que no mar 
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tudo era perdido para sempre. Dessa forma, acredita-se que ao mandar os males para o mar 

estes jamais voltariam. 

A perna de galinha utilizada na primeira benzedura de erisipela atua também 

como um receptor intermediário daquele mal. Como a erisipela geralmente atinge a perna, o 

membro do animal é utilizado como uma espécie de substituto para aquele malefício e, assim, 

como se espera que a ferida seque, a perna de galinha passa pelo mesmo processo.  

Além dos elementos mencionados, há ainda a utilização de brasas e água para esse 

benzimento. Segundo a benzedeira E, que faz uso desses dois elementos, isso se justifica pela 

sensação de “queimor” causada pela erisipela. Dessa maneira, essa benzedura funciona por 

analogia, isto é, a água que apaga brasa, apagará com o poder da oração a sensação causada 

pela erisipela. 

Nas benzeduras também se encontram menções a diversos santos, que são 

evocados de acordo com a sua especialidade. Santa Luzia para os males dos olhos; São Brás 

para engasgos ou para problemas de garganta; e São Lázaro para as mais variadas doenças de 

pele. A ligação do santo com alguma parte do corpo ou com alguma doença específica é 

estabelecida pela história da vida do santo, que adquire no meio popular elementos 

fantasiosos e mágicos diferenciados da biografia oficial do santo. São Lázaro, por exemplo, 

segundo a doutrina católica, teria sido ressuscitado por Jesus Cristo. No entanto, no meio 

popular o santo é confundido com Lázaro mendigo e leproso, personagem de uma parábola 

contada por Cristo. Conforme nota-se no depoimento:  

São Lázaro tinha a sipela, num sei se você já viu, a imagem de São Lázaro é 

cheia de cachorro lambeno a ferida dele, então o cachorro lambeu a ferida 

dele e curou. Por isso, que esse povo da roça tinha muito cachorro e quando 

tinha ferida deixava lambê, pra saliva do cachorro sará (G, junho/2011). 

Cabe ainda ressaltar a presença marcante de Maria, a figura feminina da Igreja 

Católica, em que se ressalta o seu caráter maternal. Dentre as suas diversas denominações, 

destaca-se Nossa Senhora do Desterro, que, embora não seja evocada durante grande parte da 

benzedura, é nomeada ao final para que desterre o mal, ou seja, o leve para longe. 

Há ainda a nomeação de Nossa Senhora das Cabeças, nas benzeções para sol na 

cabeça, ou ainda para quebrante ou mau-olhado. “Na cabeça Santa Badeça, tira dos zoio Santa 

Luzia, tira na boca menino de Deus, tira nos peito São Marco, tira nos braço Santa Anastácia, 

na barriga Santa Margarida tira, do pé Santo André” (F, julho/2011). 
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O que mais chama atenção nas benzeduras de mau-olhado e quebrante são os 

sinais esboçados pelas benzedeiras durante o ritual, tendo em vista que os fiéis se atentam a 

eles como meio de perceber se estão ou não carregados. Nesses casos, além do ramo utilizado 

murchar, há manifestações corporais nas benzedeiras. O ritual se inicia como o outro 

benzimento, no entanto em ambos os casos a benzedeira começa compulsivamente a bocejar e 

lacrimejar de maneira perceptivelmente incontrolável.  Esses sinais podem ser ampliados 

quando se evidencia o mau-olhado, e a benzedeira pode sentir arrepios por todo o corpo. 

Segundo a benzedeira D: “Aí eu dano a chorar e abrir a boca, aí vou lá tomo um copo de água 

aí melhora, quando a pessoa tá assim carregada, me dá arrepio, e até o cabelo da cabeça 

parece que fica tudo em pé” (Maio/2011). 

Observa-se ainda o valor dado a água, não somente nos rituais, mas 

posteriormente para que a benzedeira se livre daquele mal que recebeu daquele que benzeu, 

este é um elemento recorrente nos depoimentos, e reflete também uma crença cristã do poder 

da água como purificadora e livradora dos males. Afinal, a água é elemento integrante do 

ritual do batismo que conforme a doutrina católica livra os seres humanos do pecado original, 

apaga o mal. 

Nessa perspectiva, o ritual das benzeduras não se estabelece apenas pelas orações, 

mas também pelos gestos e manifestações corporais que completam as fórmulas ditas pelas 

benzedeiras. Segundo a benzedeira G: “Porque a benzição não é só a oração, você tem que 

fazê os gestos, pra valer tem que fazê os gestos” (Junho/2011). Nesse ínterim, cabe relacionar 

a análise feita por Rabelo e Mota sobre as práticas corporais das mulheres evangélicas 

pentecostais: 

Enquanto técnica corporal, orar requer o posicionamento correto do corpo. 

Envolve a prática habitual e repetida num conjunto de regras e posturas. 

Posicionar-se para a oração é cultivar não apenas a capacidade de por à 

distância as preocupações cotidianas, e as habilidades de afastá-las (2006, 

p.8). 

Sobretudo para as benzeduras de espinhela-caída ou vento-virado, os gestos 

empregados são essenciais. O vento-virado que acomete bebês e crianças se parece com uma 

simpatia, sofrendo também algumas variações, pois o bebê fica virado de cabeça para baixo, 

colocado na soleira da porta, ou ainda faz-se o sinal da cruz com sal. 

Vento-Virado é nenê, eu viro ele assim [de cabeça para baixo] e põe três vez 

lá [soleira da porta], leva o pezinho três vez lá, aí eu falo: Que qué cortá? 
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Este vento-virado e fala o nome do menino. Aí depois eu benzo com o 

raminho e o terço (D, maio/2011). 

Para espinhela-caída o ritual gestual também é amplo, pois o objetivo é levantar, 

colocar no lugar. Conforme a Benzedeira G: 

Você pega os braço, cruza três vez, o estômago também aqui [faz o sinal da 

cruz] três vez apertano, aí pega o pano e aperta três vez, e depois cê puxa os 

dedo, todos os dedo. Aí, diz: padre veste e desveste, disse missa no altar, 

espinhela caída chega no altar. Repete 3 vez e reza três Pai-Nosso, três Ave-

Maria e três Glória-ao-Pai. Aí, cê vai fazeno e a pessoa vai sentindo que vai 

voltano pro lugar aquilo que tá solto (G, junho/2011). 

Dessa forma, o benzimento difere do catolicismo oficial que, conforme Loyola 

(1984) estabelece um controle sistemático do corpo, em oposição a umbanda e o 

pentecostalismo nos quais são permitidas e incentivadas as manifestações corporais.Nota-se 

que muitas expressões corporais de algumas benzedeiras remetem às religiões de matriz 

africana, como os estados de êxtase ou incorporações de espíritos que podem ocorrer em 

alguns benzimentos. 

 A benzedeira D, por exemplo, realiza o seu ritual dando voltas circulares em 

torno do fiel, tendo nas mãos o terço e passando o ramo para a retirada dos males. Essa 

benzedeira relata ainda diversos casos de manifestações espirituais durante o benzimento que 

a deixaram com medo: 

Eu sei que eu tirei de uma pessoa, não vou falar o nome dela, mas de vez em 

quando ela me chama, aí eu vou lá na casa dela pra tirá [...] Um dia ela tava 

aqui em casa e parece que foi a mãe dela que desceu nela, ela falou e a voz 

ficou igualzinho da mãe. Eu fiquei com o meu olho doendo tanto que eu 

pensei que num ia enxergar mais. Depois pensei até em parar de benzê, mas 

diz que num pode renegá [...] (Maio/2011). 

A presença de elementos não católicos aparece até mesmo nos termos utilizados 

pelas benzedeiras, como “carregado”, expressão recorrente em suas falas. Além disso, há a 

crença em espíritos e almas que não conseguiram se desprender da terra e podem causar danos 

aos vivos. 

Há ainda o simbolismo do número três, pois as benzedeiras repetem o benzimento 

três vezes, intercalando com orações católicas como Pai-Nosso ou Ave - Maria e, em alguns 

casos, há a necessidade da repetição do ritual também por três vezes. Somente duas 

benzedeiras explicaram o porquê da repetição: uma destas afirmou que a repetição se refere 

aos três partos de Cristo, isto é; nascimento, morte e ressurreição ou ainda uma alusão a 
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Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), a outra se reportou a Jesus Cristo: “Porque tudo Jesus 

falava treis vez, ele disse pra Pedro: Pedro apascenta minhas ovelha, treis vez, tudo era assim” 

(A, março/2011). 

Os benzimentos, segundo as tradicionais regras, nunca são revelados aos fiéis, e 

algumas benzedeiras se negaram a relatá-los para os fins dessa pesquisa, alegando que ao 

repassarem as orações, sua prática perderia a força, devendo, portanto, serem mantidas em 

sigilo. Sobre isso, Mauss afirma: 

Mesmo quando é obrigado a agir diante do público, o mágico busca evadir-

se, seu gosto se faz furtivo, sua fala indistinta, o médico feiticeiro, o 

curandeiro, que trabalha diante da família reunida, murmura entredentes suas 

fórmulas, dissimula seus passes e se envolve em êxtases fingidos ou reais 

(2003, p. 60). 

Nesse sentido, o segredo pode ser a melhor forma de controle das práticas das 

benzedeiras que garantem uma clientela que desconhece totalmente os mistérios da cura pela 

fé (SANTOS, 2007). Por isso, as orações devem ser primordialmente repassadas para os 

membros da família, o único meio pelo qual os benzimentos não perderiam a força, entretanto 

essa regra se modifica no ambiente urbano. 

 Além disso, no ambiente urbano e no contato com as instituições eclesiásticas, 

alguns elementos podem ser suprimidos, como o ramo. Segundo a Benzedeira A: “Não 

precisa não, mas é como se diz, o povo tem fé naquela tradição, você entendeu? Se não fizé 

daquele jeito, acha que a gente não tá fazeno certo” (Março/2011).  Diante disso, ressalta-se 

que para as benzedeiras o ponto principal para a eficácia do ritual é a fé, dessa forma muitas 

relativizam a utilização dos símbolos, pois mesmo realizando o ritual com todos os elementos 

integrantes, esse não cumpre o seu papel, “se não tivé fé num tem nada arrumado” (E, 

Abril/2011). 

Sendo assim, as benzedeiras passam para o fiel parte da responsabilidade na 

eficácia do ritual, se este não funcionar, foi  por falta de fé. Desta forma, sobrevivem, ainda 

que realizem algumas concessões e modificações de acordo com as necessidades da vida 

urbana e demonstrem sua resistência diante da cultura dominante, pois a crença nessa prática 

atravessa gerações apenas através da repercussão oral das curas realizadas. 
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CAPÍTULO III- AS BENZEDEIRAS E A RELIGIÃO CONTEMPORÂNEA 

 

Parece impossível acreditar que em meio a tantas descobertas científicas e 

avanços médicos, pudessem existir rezas e benzeções para a cura de doenças. As benzedeiras 
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não fazem propaganda de seu trabalho, não aparecem nas principais mídias e, encontrá-las, 

sobretudo nas grandes cidades significa um verdadeiro achado. Elas são procuradas, inclusive, 

na internet por mães que anseiam livrar seus bebês de algum mal como quebranto, mau-

olhado e vento-virado.
44

 

 Nesta pesquisa mapeou-se na cidade de Anápolis/Go dez mulheres benzedeiras, 

oriundas da zona rural estas mulheres resignificam sua prática e procuram meios para 

adaptação em um ambiente urbano. É objeto de investigação essas transformações, bem como 

as interferências advindas do campo religioso. Para tanto, as conceituações teóricas de Weber 

(2000) e Bourdieu (2007) são subsídios para esta análise. 

 

3.1 A RELIGIÃO NA MODERNIDADE 

 

Tecnologias, descobertas científicas, informações rápidas e efêmeras, inúmeras 

transformações que atingem os mais longínquos espaços, adentram as casas e dão a falsa 

impressão de encurtar fronteiras e diferenças. Vive-se um período diferenciado, em que as 

modificações ocasionadas principalmente pelo avanço do capital, conduzem a muitos 

pesquisadores a afirmarem que a modernidade já foi superada. Neste sentido, um dos mais 

intensos debates da academia tem sido a busca de uma conceituação e denominação para este 

período de tantas modificações.  

Os defensores da perspectiva pós moderna acreditam que o fim da modernidade 

foi marcado pela morte da crença inabalável no progresso e de certa maneira em um resgate 

dos valores desprezados pela modernidade de outrora.  Entre esses, destaca-se Perry Anderson 

que estabelece um marco para o início da pós modernidade, o ano de 1973, ano de crise 

capitalista, período em que a sociedade moderna baseada em imagens de máquinas, foi 

gradativamente substituída por uma sociedade de “máquinas de imagens” (ANDERSON 

                                                           
44

 Em muitos blogs e sites de busca e relacionamento (Olx, Orkut e Twitter) foram encontrados pedidos de 

informações sobre benzedeiras, principalmente na cidade de São Paulo. Interessante observar que a Folha de São 

Paulo de março/2007 traz uma reportagem sobre as benzedeiras que atuam na cidade atendendo uma variada 

clientela, a matéria exorta a possível descontinuidade da prática por uma ausência de seguidores. Em um dos 

depoimentos colhidos pela folha, uma benzedeira afirma: “Parece que esse pessoal de apartamento não gosta de 

fazer amizade” (PIEMONTE, 2007). Tal situação evidencia que as transformações advindas da urbanização, 

como a vida agitada, o trânsito e a violência atingiram diretamente a atividade dessas mulheres que se 

caracterizam por um cuidado que requer tempo e proximidade, valores que são cada vez mais raros em uma 

sociedade que valoriza o imediatismo. 
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1999, p.105).  De fato, evidencia-se a presença constante dessas máquinas na vida dos 

homens e de mulheres contemporâneos que preenchem seus vazios materiais e psicológicos 

nas incríveis “máquinas de imagens” (Ibdem). 

Anthony Giddens (1991), figura ao lado daqueles contrários a ideia de pós 

modernidade, denominando este período como “modernidade tardia”, em que haveria uma 

“radicalização e universalização” das consequências da modernidade, desta forma a 

humanidade estaria caminhado para a entrada em um período pós moderno: “Não vivemos 

ainda num universo pós-moderno, mas podemos ver mais do que poucos relances de 

emergência de modos de vida e formas de organização social que divergem daquelas criadas 

pelas instituições modernas” (1991, p. 58). 

Divergências acadêmicas a parte, o fato é que se vive um período de intensas 

transformações em que convicções são abaladas e visões de mundo modificadas.  Os 

desdobramentos dessas transformações parecem não dividir os pesquisadores que admitem, 

entre outros aspectos, a ruptura da tradição, o individualismo, a racionalidade, a secularização 

e a pluralização religiosa como principais efeitos da vida moderna. E, são, justamente, estes 

desdobramentos que interessam para esta investigação.  

Zygmunt Bauman (2001) considera como uma das principais consequências do 

período, ao qual denomina “modernidade líquida”, a exacerbação do individualismo. Intervalo 

que teria se iniciado no renascimento enquanto afirmação de singularidade em um contexto 

uniformizante adquire na vida atual novos contornos, sobretudo com a expansão capitalista, a 

liberdade e autonomia do sujeito passam entre outras coisas pelo seu poder de compra.  

Nessa sociedade de consumo desencantada pela ciência, o “eu” pode tudo, 

tradições são rejeitadas, normas sociais modificadas, valores morais quebrados em nome da 

satisfação das necessidades humanas. Este sujeito autônomo e moderno parece não deixar 

espaço para a tradição. Entretanto, para autores como Hervieu-Léger (2008), Giddens (1991) 

e Bauman (2001) deve-se agir com cautela ao considerar a modernidade como uma ruptura da 

tradição. Para estes pesquisadores não se pode entender a sociedade atual enquanto superação 

da anterior, haja vista que, inevitavelmente, valores tradicionais, ainda, que renegados 

serviram de base para a construção das sociedades modernas. Sobre isso, Hervieu Lèger, 

assevera: 
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Nenhuma sociedade, mesmo se inscrita no imediatismo que caracteriza a 

mais avançada Modernidade, não pode, para existir como tal, renunciar 

inteiramente a preservar um traço mínimo da continuidade, inscrito de uma 

maneira ou de outra na referência à „memória autorizada‟ que é a tradição 

(2008, p.27). 

Para Giddens (1991), a principal diferença entre a sociedade pré moderna e a 

sociedade moderna, não se refere à presença ou não de tradição, sim a maneira pela qual esta 

é referenciada ou utilizada. Desta forma, não considera que a modernidade rompa com a 

tradição e nem mesmo a existência de um entrelaçamento da tradição e da modernidade, ao 

contrário, para ele a tradição é recriada na modernidade. 

[...] mesmo na mais modernizada das sociedades, a tradição continua a 

desempenhar um papel. Mas este papel é geralmente menos significativo do 

que supõe os autores que enfocam a atenção na integração da tradição com a 

modernidade no mundo contemporâneo. Pois a tradição justificada é tradição 

falsificada e recebe sua identidade apenas na reflexividade do moderno 

(GIDDENS, 1991, p. 46). 

Neste sentido, a modernidade predispõe uma forma de comportamento que é 

orientada por sistemas de conhecimentos seculares, ou melhor, a tradição embora cumpra a 

função de inserir a ação dentro de uma continuidade - passado, presente e futuro - não exerce 

mais o papel de orientadora, sendo substituída pela ciência, pois: “Na modernidade não se 

sanciona uma prática por ela ser tradicional, a tradição pode ser justificada, mas apenas a luz 

do conhecimento, o qual, por sua vez, não é autenticado pela tradição” (GIDDENS, 1991, 

p.45). 

Desta forma, a modernidade se caracteriza por uma crença na racionalidade 

humana, sendo que toda organização humana seria pautada pela razão, ou seja, seria o império 

da ciência que derrubaria tradições e proporcionaria desencantamento do mundo anunciado 

por Weber e a tão anunciada morte da religião vista como irracional. “A mudança 

modernizante assim compreendida supunha que a religião passaria a ter uma importância cada 

vez menor no seio da vida social, sendo substituída por valores e normas inteiramente 

seculares, sem nenhuma referência a realidades sobrenaturais” (PARKER, 1996, p. 85). 

Assim sendo, a modernização conduziria a sociedade à secularização
45

, que ameaçava a 

influência do sagrado na vida do homem moderno. 
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 Cf. Parker, a secularização pode ser entendida como “a passagem de uma visão religiosa para uma visão 

profana”, ou ainda, como “a perda de controle de certos setores da vida social pelas instituições religiosas” 

(1996, p.99).  
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Entretanto, segundo Pierucci “a ciência é incapaz de nos salvar, de nos lavar a 

alma, de nos dizer o sentido da vida num mundo que ela desvela e confirma como não tendo 

em si objetivamente sentido algum” (2003, p. 158). Em outras palavras, a ciência pode até 

derrubar antigos mitos, desconstruir com suas experiências avançadas as verdades da fé, e 

pode satisfatoriamente fascinar homens e mulheres modernos, contudo ela não conseguiu dar 

ao homem as respostas as suas questões escatológicas. 

Ainda que se viva em uma sociedade racionalizada, em momentos de crise 

observa-se o retorno ao sagrado. Este retorno não é feito da mesma maneira. Higuet (2002) 

afirma que embora o homem moderno busque suas respostas na religião, ele não quer abrir 

mão de sua autonomia, fruto do individualismo exacerbado e da racionalidade. O homem 

seleciona, avalia e busca a religião que se adéque as suas necessidades.  

Por isso, a pluralização religiosa é entendida como consequência inevitável da 

secularização, visto que, com a separação do Estado e da Igreja Católica, abriu-se espaço para 

que diversas denominações religiosas ganhassem espaço no campo religioso. Tal situação 

aliada ao individualismo faz com que surjam “crentes passeadores” que não veem nenhum 

problema em, por exemplo, se reconhecer como católico, se basear nas doutrinas espíritas e, 

eventualmente, frequentar um terreiro de candomblé (HERVIEU LÉGER, 2008, p. 28). 

Ricardo Mariano chega a falar da formação de um verdadeiro mercado religioso, 

um empreendimento comercial que disputa por clientes (fiéis), gera produtos e profissões 

associadas ao fenômeno religioso. Para o autor, nesse mercado religioso “as instituições 

religiosas não mais conseguem ter o controle de suas doutrinas, símbolos, ritos e práticas, 

como acontecia nas sociedades mais tradicionais” (2005, p. 151). Essa fragmentação abre 

espaço para a “bricolagem religiosa” e a “privatização do religioso”, em que o fiel constrói a 

sua própria crença sem a necessidade de uma vinculação a uma instituição religiosa.  

Entretanto, cabe questionar no que se refere à realidade brasileira, quando as 

instituições religiosas tiveram o controle de “suas doutrinas, símbolos, e práticas”, dado que 

desde o período colonial o sincretismo religioso se fez presente. Miranda define o sincretismo 

religioso, como: “mistura de elementos diversos e heterogêneos de duas ou mais religiões, 

resultando em um composto final que se afastaria de todas elas” (2005, p. 153-154).  Essa 

definição permite aliar o sincretismo a “bricolagem religiosa” (entendida como um fenômeno 
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moderno), basta observar as manifestações religiosas de cunho popular e notar a sua 

desvinculação com a instituição e o entrelaçamento de diversas formas religiosas, que forjam 

uma manifestação religiosa rica e única.  

Parker ressalta também essa situação, para o autor na América Latina, a 

modernização não pode ser aliada à pluralização e à privatização do religioso. Em sua análise, 

acredita que as sociedades latino americanas estão vivendo um processo de pluralização 

religiosa, mas que está mais aliada “a transformação do campo religioso e da dinâmica social 

e histórica dos agentes sociais do que como consequência social direta de uma estrutura social 

que se moderniza num sentido clássico” (1996, p. 11).  

A independência das manifestações religiosas populares com relação às 

instituições religiosas, as quais retiram alguns de seus elementos, fazem com que a análise do 

efeito da modernidade na religião pareça um tanto quanto difusa se realizada com base nos 

referenciais aplicados aos países desenvolvidos, locais onde a secularização, segundo Parker, 

(1996) atingiu outras esferas, e a religião se polarizou para o ambiente privado. Na América 

Latina, já existia antes da ampliação do capitalismo e sua força modernizante uma relação 

diferente entre o homem e o sagrado em um contexto profundamente sincrético.  

Carlos Alberto Steil observa essa realidade no Brasil ao estabelecer um paralelo 

entre as conceituações construídas pelos pesquisadores das expressões religiosas modernas 

com as manifestações religiosas populares e conclui que o grande diferencial “das novas 

formas de crer” não está no pluralismo e nem na privatização do sagrado, elementos já 

presentes em tempos passados, senão na “mercantilização do campo religioso” (2001, p.120-

121). 

Steil considera que outro diferenciador está na intensidade do surgimento de 

novas crenças, uma vez que as “bricolagens religiosas” são realizadas em um contexto 

secularizado
46

. Essas crenças desafiam as religiões tradicionais, que não passam pela 

modernidade sem nenhuma alteração, sobretudo o catolicismo que perde a sua hegemonia no 

campo religioso brasileiro e tem que reagir em meio a um número crescente de fiéis, os quais 

abandonam as igrejas para seguir outras denominações religiosas, ou ainda, lidar com o 
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 A secularização é aqui entendida como uma desvinculação do religioso em outros setores na vida social, como 

política, cultura e economia (HIGUET, 2002).Entretanto, observa-se que na realidade brasileira essa 

desvinculação não ocorreu por completo, pois as instâncias religiosas ainda continuam a exercer uma 

pesadíssima influência nas principais discussões científicas e políticas do país. 
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próprio pluralismo presente em seu interior, o qual inaugura novos jeitos de ser católico. 

(2001, p. 120-121).  

Com toda certeza, lidar com a modernidade não foi tarefa fácil para a Igreja 

Católica, haja vista que esta instituição religiosa se legitima por uma forte referência a 

tradição, que é solapada pelas forças modernizantes na sociedade brasileira. Embora perdesse 

sua hegemonia, isso não determinou o seu fim, ela se adapta a nova realidade em que se vê 

em um verdadeiro mercado religioso. 

 

 

3.1.2 A IGREJA CATÓLICA NA MODERNIDADE  

 

A Igreja Católica estabeleceu por muito tempo sua hegemonia no campo religioso 

latino-americano, tendo como pilares de sustentação suas verdades de fé, baseadas, 

principalmente, em seu Magistério e na Tradição. O Magistério, conforme o catecismo da 

instituição é aquele que dá legitimidade unicamente aos sacerdotes de interpretar a Bíblia. 

Observa-se que a instituição garante seu poder por meio do monopólio sobre a revelação das 

verdades divinas que são consideradas verdades de fé se transmitidas por aqueles que 

receberam a tradição apostólica, ou seja, os sucessores de Pedro, este que teria sido eleito por 

Jesus para que fundasse sua Igreja. Aos fiéis caberia, segundo a doutrina católica, “receberem 

com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão de diferentes 

formas” (CIC, 85). 

Diante disso, percebe-se que a instituição católica que se mantém, pelo menos no 

plano oficial, firme na manutenção de sua Tradição e Magistério não recebeu bem as 

transformações modernas, sobretudo no que diz respeito a individualismo e a privatização do 

religioso, que faz com que os fiéis busquem sua própria interpretação das escrituras, ou ainda 

de possíveis revelações divinas.  

De fato, Etienne Higuet ressalta que “o catolicismo ocidental queria-se 

decididamente anti-moderno” (2002 p.72-73). Por esta razão a resposta da Igreja Católica em 

relação ao questionamento de sua Tradição foi um “catolicismo intransigente”. Ao contrário 

do protestantismo, considerada uma religião moderna, o catolicismo tentou até o fim do 
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século XIX manter sua autoridade fundamentada em uma rígida estrutura hierárquica que 

deveria ser obedecida pelos fiéis. 

O Concílio Vaticano I (1831-1846) denota bem essa situação sobre o pontificado 

de Pio IX, a Igreja Católica buscou reafirmar o seu poder frente ao liberalismo, admitindo a 

infalibilidade papal e a “preponderância da autoridade espiritual da Igreja” em frente as 

demais instâncias sociais. Este concílio se fez sentir por todo mundo, inclusive no Brasil onde 

um dos principais objetivos era a moralização do clero e o controle das atividades leigas, 

sobretudo as festas religiosas. (SILVA, 2001, p. 57-58). 

Essa tentativa da Igreja de reafirmar a sua influência em um mundo que se 

secularizava ficou conhecida como romanização, dado o objetivo de restabelecer o controle 

dos sacerdotes e das diversas organizações leigas ao impor a supremacia romana. Para 

Oliveira (1985), o processo de romanização significou dentre outras coisas a coibição do 

catolicismo popular, principalmente por meio da atuação das ordens religiosas vindas da 

Europa. Em Goiás, por exemplo, os redentoristas se estabeleceram em Trindade com fins de 

controlar a romaria ao Divino Espírito Santo que era majoritariamente organizada por leigos. 

 A Igreja Romana via as manifestações de cunho popular como superstições “que 

ameaçavam o catolicismo oficial” e por isso deveriam ser “purificadas”. Entretanto, a 

distância cultural entre o clero romanizante e a massa dificultava a sua comunicação, rompe-

se o elo que existia entre “cultura popular e clerical” durante o período colonial, no entanto 

essas manifestações não desapareceram, continuam à margem do catolicismo oficial 

(PARKER, 1996, p.184). 

Denota-se desde esse período posturas diferenciadas com relação às manifestações 

da religião popular, algumas vezes expurgadas, outras incorporadas, ou ainda, 

conscientemente tratadas como imperceptíveis, maneira pela qual são tratadas as benzedeiras 

católicas de Anápolis, uma vez que participam da comunidade religiosa sem com que os 

párocos se atentem para suas atividades. Tal situação ocorre, porque de certa maneira as 

manifestações sincréticas populares não se configuram como preocupação principal da Igreja 

Católica na América Latina, sobretudo a partir da década de 1950. 

Prandi e Souza (1996) afirmam que a partir da década de 1950 o campo religioso 

brasileiro assume novos contornos, uma vez que religiões afro-brasileiras, antes 

marginalizadas, ganham mais espaço nas cidades da região sudeste que se industrializam e o 
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pentecostalismo que chegara ao Brasil na década de 1920 também adquire seu espaço, 

enquanto a Igreja Católica parecia não se encaixar a nova realidade. 

A Igreja Católica apegada aos pilares de seu tradicionalismo teve dificuldades de 

entender as necessidades desse novo corpo de fiéis que cresciam junto com as grandes 

cidades. O despertar da Igreja para essa nova realidade se dá a partir do Concílio Vaticano II 

(1962-1965). Maria da Conceição Silva entende este concílio, como: 

[...] um evento eclesial que fundamentou um novo projeto para a Igreja 

Católica e concomitantemente, desencadeou um processo de debates entre os 

bispos participantes. Eles debateram os problemas religiosos e apresentaram 

propostas de „modernização‟das liturgias católicas que culminaram em um 

processo de abertura institucional para a atuação de um cristão (leigo) no 

interior da Igreja (2001, p. 37). 

A partir deste concílio, a Igreja assume uma postura diferenciada perante o mundo 

secularizado, procurando a ele se adaptar, sem, contudo, se desvincular de seus dogmas passa 

a discutir problemas que atingem esse novo homem. Tal postura foi para Silva reafirmada 

pela divulgação do Lumen Gentium (sobre a Igreja) e Gaudium et Spes (sobre a vida dos 

cristãos no mundo), documentos que foram determinantes para uma nova postura do leigo 

perante o mundo (2001, p.37). 

Sem dúvidas, o Concílio Vaticano II representou um grande passo para a Igreja 

que procura se adequar à nova realidade e permitiu maior aproximação com seus fiéis, os 

quais puderam redescobrir a religião, a qual participavam, muitas vezes, sem nada 

compreenderem. Conforme a Benzedeira A:  

No meu tempo de mais nova, as missa era em latim, agente num intendia 

nada, era como diz, num conhecia nada da palavra, num tinha Bíblia, num 

tinha nada pra pessoa aprendê. Assistia as missa, mas num tinha aquele 

sentido da missa, juntava as muié lá e ia rezá o terço e o padre lá celebrano a 

missa. Vê sê pode! Uai, agente num participava da missa, agente só tava ali 

presente, até eu com 15 anos, agente num tinha missa assim igual agora, era 

tudo em latim, foi de pouco agora, depois do papa João XXII 
47

é que liberaro 

tirá o latim pro povo intendê a missa, aí agora o povo participa da missa (A, 

março/2011). 

    Diante dessa afirmação, é inegável admitir a importância do Concílio Vaticano 

II que promoveu a aproximação do clero e seus fiéis, atendendo assim de certa forma a 

demanda da sociedade que se urbanizava e adquiria novas necessidades que refletiam no 
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 Na verdade, o concílio foi iniciado pelo papa João XXIII e encerrado pelo papa Paulo VI. 
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campo religioso, pois não se contentava mais em ser somente expectadora dos rituais 

religiosos, ansiavam por uma maior participação. 

  Segundo Massimo Bonato (2009), a partir do Concílio Vaticano II a Igreja 

Católica passa a dialogar com o mundo buscando se adequar as orientações propostas pelo 

Concílio. Essa perspectiva se manifesta na América Latina, onde os bispos se empenhavam 

para a produção de uma teológica que atendesse a realidade e a necessidade dos povos latinos.  

Nas conferências de Medelín (1968) e Puebla (1979), a Igreja Católica latino-

americana fazia sua opção pelos pobres, surgia a partir dessas conferências um projeto 

religioso progressista, que gestado a partir das condições socioeconômicas do continente 

atingiu contornos de militância, tendo como principal promotor as CEBs (Comunidades 

Eclesiais de Base). Segundo Prandi e Souza:  

O princípio teológico das CEBs é a forte relação entre fé e vida, na qual a 

Bíblia é tida como a história do povo de Deus que continua até os dias 

atuais. É frequente a comparação metafórica entre o povo judeu que enfrenta 

o império egípcio, resistindo às dificuldades do deserto, como narra o livro 

Êxodo, do Antigo Testamento, e a população carente da sociedade moderna, 

que se embate com o sistema opressor, resistindo a miséria. Nessa 

perspectiva, sob nítida influência do marxismo, o pecado é social e se chama 

capitalismo (1996, p.70). 

Notadamente, a Igreja na América Latina assumiu uma força politizadora ao aliar 

a fé e a vida, e assumir como fruto do pecado o mal do capitalismo. As CEBs (Comunidades 

Eclesiais de Base) agiam como promotoras desse ideal, nestas comunidades se discutiam 

problemas sociais que atingiam diretamente a vida cotidiana dos homens e mulheres simples. 

Entretanto, essas comunidades não sobreviveram por muito tempo Prandi e Souza atribuem o 

declínio das CEBs a partir da década de 1980 ao desestímulo papal e a dificuldade de 

compreensão de uma teoria difícil para comunidades pouco escolarizadas (1996 p. 71-72).  

Todavia, essas conferências tiveram um papel fundamental para a concepção 

religiosa da América Latina. Segundo Parker, elas propiciaram um maior reconhecimento da 

Igreja às manifestações de cunho popular. Embora houvesse ainda a preocupação de se acabar 

com o seu sincretismo, houve um maior reconhecimento dessas manifestações, sendo 

ressaltado o seu “potencial evangelizador” (1996, p.107). No entanto, não houve um esforço 

de incorporação dessas práticas, sim de transformação, se no passado eram interpretadas 

como fruto do sincretismo e como superstições, passam a serem vistas como resultado do 
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desconhecimento. Dessa forma, ainda que valorizada, os sacerdotes deveriam ensinar o 

“correto”. 

Paralelamente a este movimento, a Igreja Católica vê surgir em seu seio um 

movimento antagônico, a Renovação Carismática Católica, movimento que buscava sua 

referência no Concílio Vaticano II. A RCC (Renovação Carismática Católica) teve sua origem 

nos Estados Unidos no ano de 1967, sendo resultado de um retiro espiritual de estudantes e 

professores na faculdade de Duquesne e diferentemente das propostas da Igreja Católica latino-

americana coloca suas preocupações nas questões individuais ao deixar à margem as questões 

políticas da sociedade (SILVA, 2001, p. 32-33).  

Os jovens envolvidos neste retiro espiritual em Duquesne já tinham contato com os 

avivamentos dos movimentos pentecostais
48

, fato que explica a semelhança da RCC com este 

movimento que tem como eixo norteador a experiência do Espírito Santo. No entanto, 

diferentemente do movimento pentecostal, a RCC busca o alinhamento com a Igreja Católica e 

sua proposta de “renovação” não quebra a hegemonia institucional da Igreja representada pelo 

papa, pois os “renovados” empenharam-se na legitimação deste movimento no interior do 

catolicismo, como um meio para o reavivamento da fé de espiritualidade católica.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o Concílio Vaticano II foi influenciador de 

dois movimentos religiosos importantes na América Latina: Teologia da Libertação e 

Renovação Carismática Católica. Segundo Parker, a partir do concílio, o campo católico se 

desdobrou em uma “multiplicidade de expressões” que podem ser analisadas por meio de 

modelos religiosos, sendo estes: “tipo católico tradicional, tipo católico popular racionalista, 

tipo católico popular renovado-tradicional e tipo católico popular renovado” (1996, p. 201-

202). 

Por isso, Steil (2001) afirma que o pluralismo atingiu o interior do catolicismo, 

determinando o surgimento de novas maneiras de ser católico. Tal situação se torna inclusive 

um problema para Igreja que acaba por perder monopólio dos bens simbólicos por ela 

produzidos, notadamente uma consequência da modernidade, em que o leigo mais 

participativo toma as rédeas da construção de sua própria concepção religiosa. 
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  Conforme Prandi e Souza os participantes do retiro de Duquesne eram participantes dos avivamentos 

protestantes ocorridos nos Estados Unidos na década de 50 e 60 (1996, p.63). 
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Neste campo fragmentado não são suspensas as disputas internas, neste ínterim 

destaca-se dois modelos sistematizados por Cristián Parker o católico tradicional e o católico 

popular renovado tradicional (1996, p.201-202). O católico tradicional é aquele que manifesta 

sua crença em Deus, em Maria e nos santos, expressa essa crença, por meio da realização de 

práticas sacramentais e, principalmente, nos rituais desvinculados da instituição. Portanto, 

essa caracterização diz respeito aos praticantes do catolicismo popular, como as benzedeiras 

que embora estabeleçam uma ligação com instituição por meio dos sacramentos que marcam 

a sua vivência mantêm uma liberdade na manifestação de suas crenças, o que resulta no 

sincretismo religioso e em algumas desvirtuações doutrinárias. 

Já o católico popular renovado tradicional participa ativamente da vida em 

comunidade, são aqueles que receberam uma grande influência da pastoral renovada da 

Igreja, apresentam o jeito moderno de ser católico “tendem a desvalorizar as práticas mais 

tradicionais da piedade popular, e acentua-se o sentido ético de sua religiosidade, acima do 

ritualismo” (PARKER, 1996, p.202). Entende-se que este tipo de católico pode ser 

considerado o renovado-carismático, pois embora o movimento carismático não tenha como 

principal objetivo (pelo menos explicitamente) o combate às manifestações religiosas não-

católicas, tem sido de grande importância na criação de uma identidade religiosa dentre os 

seus seguidores, tal identidade não é apenas católica, mas católico-carismático.  

Podem-se notar duas principais conseqüências deste fenômeno: 1) a criação de um 

forte sentimento de pertença e unidade não só ao movimento carismático, mas também à 

religião católica, bem como o fortalecimento dessa identidade construída; 2) a demonização 

de toda e qualquer manifestação religiosa fora dos parâmetros católicos, e muitas vezes 

carismáticos, seguido normalmente do sentimento de missão evangelizadora, na qual se 

devem converter os não católicos (ou não católico-carismáticos) e fazê-los assimilar os 

conceitos pelo movimento tidos como verdadeiros. Nesse aspecto, se defrontam diretamente 

com as manifestações de cunho popular fiéis da mesma Igreja. 

Para Steil, essa situação de pluralismo interno tem sido solucionada pela Igreja de 

duas maneiras distintas: “a afirmação do exclusivismo que delimitaria o seu universo a um 

círculo restrito de adeptos, ou da tolerância, que as abriria para a acolhida em seu interior da 

fragmentação produzida pela modernidade sobre o seu campo religioso” (2011, p. 118). 
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Para Higuet (2002), a opção escolhida pela Igreja foi seguir uma tendência 

conservadora, principalmente a partir das ações do papa João Paulo II
49

que se esforça na 

despolitização das instâncias religiosas da América Latina e tenta reafirmar o papel da Igreja 

Católica na sociedade civil.  Dessa forma, a pesquisadora ressalta que as ações da Igreja são 

“modernas nos métodos e conservadora nas ideias” (2002, p. 77). Valendo-se da mídia, a 

Igreja recupera espaços perdidos para outras denominações religiosas, shows de padres 

carismáticos, missas televisionadas, programas de evangelização passam a fazer parte do 

cotidiano católico. 

 Conforme os diversos pesquisadores
50

da ação do movimento carismático no 

Brasil, este foi sem dúvidas, fundamental na inauguração de um novo jeito de ser católico, 

que embora contrariasse as alas mais conservadoras da Igreja devido a sua semelhança com o 

movimento pentecostal, conteve o afluxo de fiéis para o pentecostalismo. O foco dessa nova 

vertente religiosa passa ser a emoção, a religião católica renovada continua a agir como 

fornecedora de sentido, mas, principalmente, como preenchedora dos vazios da vida moderna 

que não foram ocupados pela ciência. Por isso, fala-se de um retorno ao mágico, de um 

reencantamento do mundo. E é justamente neste aspecto que “velhas e novas formas de crer 

se encontram”, um contato nem sempre amigável, em que “a tradição é reinventada no 

moderno” e “aspectos da modernidade são incorporados pelo popular e a tradição” (STEIL, 

2001, p.122). 

As benzedeiras católicas de Anápolis passam por este processo, sua prática é 

reavaliada, valores são questionados e outros incorporados. No contexto de uma sociedade 

moderna, buscam sobreviver em meio às diversas interferências, como família, a Igreja, o 

movimento carismático e a medicina científica
51

.  

 

3.2 AS INTERFERÊNCIAS NAS PRÁTICAS DAS MULHERES BENZEDEIRAS 
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 Seu pontificado se estende de 1978 a 2005. 
50

 Silva (2001); Prandi; Souza (1996); Carranza (2009); Benedetti (2009) 
51

 Entende-se por medicina científica, os conhecimentos e práticas no cuidado da saúde que se efetiva no 

ambiente acadêmico, por meio de estudos e experimentos que seguem rigorosos procedimentos científicos para 

serem aplicados ao benefício humano. Conforme Oliveira (1985) esse conhecimento começou a ser gestado no 

século XVI, com o surgimento da clínica médica, em que se iniciava  a separação do cuidado do corpo com a 

magia. Já no século XIX, a medicina buscava para si o status de ciência independente da religião e distante das 

formas populares de cura.  
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 Dada a origem rural das benzeduras geralmente imagina-se que essas práticas de 

cura pela fé não teriam espaço de atuação na zona urbana. Entretanto o que se vê é que esses 

rituais não deixaram de existir, mas se adequaram a realidade urbana. Em Anápolis evidencia-

se esta sobrevivência, uma vez que dez benzedeiras
52

 foram localizadas, um número 

expressivo para uma cidade em plena via de expansão industrial e urbana
53

. Considera-se que 

o número pode ser maior, haja vista que muitas acabam por esconder sua prática, seja, pelo 

medo da condenação de alguns movimentos religiosos ou mesmo pela pressão familiar que, 

muitas vezes, as impedem de manter a tradição recebida de seus antepassados.  

Embora a religião contemporânea se caracterize pelo pluralismo religioso e, de 

certa forma, pela tolerância com as demais práticas religiosas, essa situação não parece ter 

facilitado a vida das mulheres benzedeiras, que se reconhecem como católicas e atuam em 

suas comunidades, ora assumindo sua prática de benzedura, ora se escondendo. No entanto, 

sem negar a identidade – mesmo “frouxa” – à instituição católica, pois nem sempre seguem os 

principais ensinamentos cristãos. 

[...] a Igreja nenhuma pode sabê, padre não podia sabê porque agente fica 

destruído, né. Porque eles não aceita, né. Num pode benzição, igual eu te 

contei, minha mãe insinou pra eu benze meus fio, mas os menino lastro, eu 

num podia fala que não porque eu num gosto de agrava ninguém, num gosto 

de mal querência, graças a Deus é coisa que eu num tenho nesse mundo (F, 

julho/2011). 

No comentário dessa benzedeira, percebe-se que as benzedeiras são realizadoras 

de um ritual de cura religiosa. Portanto, elas ocupam um lugar no campo religioso, que é sem 

dúvidas um campo de disputas. Pierre Bourdieu define o campo religioso como o: 

[...] resultado da monopolização da gestão dos bens de salvação por um 

corpo de especialistas religiosos, socialmente reconhecidos como os 

detentores exclusivos da competência específica necessária de um corpus 

deliberadamente organizado de conhecimentos secretos (e portanto raros), a 

constituição de um campo religioso acompanha a desapropriação objetiva 

daqueles que deles são excluídos e que se transformam por esta razão em 

leigos [...] (2007, p. 39). 
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 Para a identificação dos bairros em que se localizam as benzedeiras ver o quadro 2 na seção 2.3. 
53

 Conforme o censo demográfico do ano de 2010, Anápolis possui 334.616 habitantes, sendo que desse total 

98,3% compõem a população urbana, dessa forma pode-se afirmar que a cidade é essencialmente urbanizada, 

seguindo caminhos de expansão, inclusive apontados pela revista Veja considerou a cidade como principal 

núcleo de logística do centro-oeste, baseada nos excelentes resultados do PIB (5,4% ao ano), acima de grandes 

cidades brasileiras (Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidades. Acesso em: 15 de maio de 2012). Para mais 

informações ver Morais (2010). 

http://www.ibge.gov.br/cidades
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Conforme essa definição, qual seria a posição ocupada pelas benzedeiras nesse 

campo ou seriam posições? Para melhor analisar as relações desenvolvidas por essas 

mulheres, utiliza-se a tipologia de Max Weber, que possibilita uma melhor compreensão 

teórica das relações de poder contidas nos conflitos por legitimidade entre os agentes 

religiosos (mago e sacerdote) 
54

. 

Cabe ressaltar que não se pretende “encaixar” as teorias weberianas na realidade 

analisada. Estas servirão de parâmetros para que as peculiaridades das benzedeiras da cidade 

de Anápolis sejam investigadas. Para Weber:  

[...] a tipologia sociológica oferece ao trabalho histórico empírico somente a 

vantagem – que frequentemente não deve ser subestimada – de poder dizer, 

no caso particular de uma forma de dominação, o que há nele de 

“carismático”, de “carisma hereditário”, de “carisma institucional”, de 

“patriarcal”, de “burocrático”, de “estamental”, etc., ou seja, em quê ela se 

aproxima de um destes tipos, além da de trabalhar com conceitos 

razoavelmente inequívocos. Nem de longe se cogita aqui sugerir que toda a 

realidade pode ser „encaixada‟ no esquema conceitual desenvolvido no que 

segue (2000, p.141-142). 

Entre os diferenciadores dos constructos teóricos (mago e sacerdote) de Weber 

está o carisma. Weber (2000). Este considera que: 

O carisma pode ser [...] um dom pura e simplesmente vinculado ao objeto ou 

a pessoa que por natureza o possui e que por nada pode ser adquirido. Ou 

pode e precisa ser proporcionado ao objeto ou à pessoa de modo artificial, 

por certos meios extracotidianos. A mediação entre essas alternativas 

consiste na suposição de que, apesar das capacidades carismáticas não 

poderem desenvolver-se em nada e em ninguém que não as possua em 

germe, tal germe permanece oculto se não é estimulado ao desenvolvimento, 

se o carisma não é „despertado‟[...] Essa ideia estritamente naturalista 

(recentemente chamada de pré-animista) mantém-se com tenacidade na 

religiosidade popular (2000, p.280). 

Ainda que considere o carisma como algo que se possua em germe, sua 

efetividade está diretamente relacionada ao seu reconhecimento, ou melhor, a sua 

legitimidade perante o círculo de pessoas as quais o portador dessa característica “dirige a sua 

missão” (WEBER, 1999, p.324). Embora admita que o líder carismático está diretamente 

relacionado com o “inaudito”, o “extraordinário”, esse pode passar por uma “rotinização” 

(1999, p.354), um processo pelo qual a dominação carismática em seu sentido “puro” é 

transferida ao institucional, e o carisma ainda que desvirtuado de sua forma original, 
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 Para esta pesquisa o “profeta” não será trabalhado, haja vista não possuir nenhuma relação com o objeto desta 

pesquisa.  
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permanece como elemento fundante da instituição que se reporta a ele para manutenção de 

sua estabilidade.  A partir da “rotinização” ocorre a “objetivação do carisma”, em que algo 

que é estritamente pessoal adquire a possibilidade de transferência, ou ainda passa a ser  

 

[...] vinculada não a uma pessoa como tal, mas sim ao detentor de um cargo 

ou uma formação institucional, sem consideração da pessoa. Neste caso, a 

conservação do conceito de carisma somente se justifica pelo fato de que 

sempre se mantém o caráter do extraordinário, não acessível para cada qual, 

nas relações entre os carismaticamente dominados e os preeminentes por 

princípio, e que o carisma precisamente por isso serve para a função social 

na qual é aplicado (WEBER, 1999, p. 344).  

 

 Para Weber (1999), na objetivação do carisma, a qualidade carismática se 

transforma em algo que pode ser adquirido, inclusive pela educação. O sacerdote se insere 

nessa definição, uma vez que é possuidor de um carisma que normalmente independe de suas 

características pessoais e está ligado a uma Instituição. Esses possuem o que Max Weber 

denomina de “carisma de cargo”, sendo considerado pelo autor como a “expressão mais 

radical da objetivação carismática” (1999, p.349), pois possui um corpo de especialistas que 

são socialmente reconhecidos: os sacerdotes, não por suas características pessoais, senão por 

sua admissão a Instituição portadora do carisma fundante, reconhecida como detentora e 

produtora do capital religioso.  

Diante disso, considera-se que os sacerdotes, como admitidos à Igreja Católica, 

por meio da educação e de um ritual religioso em que são reconhecidos por seus pares, 

possuem um conhecimento que é próprio da instituição, da qual pertencem e, por isso, são 

autorizados a distribuir os “bens da salvação” por ela monopolizados. Para Pereira (2008) é 

justamente por meio da oferta desses bens que a Igreja exerce o seu domínio, uma vez que os 

relaciona com a possibilidade de salvação das almas e ao mesmo tempo se afirma como 

capacitada a definir quem merece ou não receber estes bens salvíficos. Segundo Pierre 

Bourdieu: 

A oposição entre os detentores do monopólio da gestão do sagrado e os 

leigos, objetivamente definidos como profanos, no duplo sentido de 

ignorantes da religião e de estranhos ao sagrado e ao corpo de 

administradores do sagrado, constitui a base do princípio da oposição entre o 

sagrado e o profano e, paralelamente entre a manipulação legítima (religião) 

e a manipulação profana e profanadora (magia e feitiçaria) do sagrado [...] 

(2007, p.43). 
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Nesta perspectiva, ao considerar que as benzedeiras desconhecem muitos 

elementos doutrinários pertencentes aos sacerdotes e a sua dependência com relação a estes 

para ter acesso aos bens da salvação, poderiam ser definidas como leigas, haja vista que estas 

mulheres fazem parte do lastro social da Igreja Católica. Elas reconhecem a legitimidade da 

instituição e de seus representantes, além de muitas delas os consideram capazes de julgar o 

que é certo ou errado. Por isso, a benzedeira A busca no padre a legitimidade para suas 

atividades: 

[...] eu num sou crente não, eu sou católica, ô benzê, orá, tudo uma conta só, 

reza tudo é uma conta só.  Como é que eu vô benzê sem rezá? Num tem 

jeito, né. Então é maneira de falar assim, porque é isso que explico né. 

Porque o povo confunde muito as coisa. Aqui tinha um padre na São Pedro e 

São Paulo, [...] ele falava pro povo da Igreja: Cêis que procura uma 

benzedeira procura dona A., porque ele sabia né, porque ele sabia porque  eu 

rezei tudo, expliquei ele tudim cumé que eu rezava, procurei ele se eu podia 

continuar, ele falou pode continuar, senhora deve continuar ( Março/2011).
55

 

As benzedeiras possuem um diferenciador dos demais leigos, pois embora não 

possuam o conhecimento doutrinário pertencente aos sacerdotes, dominam um conhecimento 

que estes não possuem, baseado na sabedoria popular, ou melhor, em conhecimentos 

acumulados por décadas, originários da experiência de homens e mulheres que viviam 

distantes do poder clerical e da medicina científica que nos momentos de crise recorriam aos 

benzimentos para o restabelecimento do equilíbrio corporal. 

Diante disso, as benzedeiras são possuidoras de um carisma diferenciado, em seu 

estado “puro”, isto é, um carisma pessoal. Todavia para ser comprovado também necessita ser 

socialmente reconhecido, precisa de “provas”. Para as benzedeiras, a comprovação de seu 

carisma se dá pela eficácia de seu ritual religioso. Nesse aspecto, as benzedeiras podem ser 

comparadas aos magos, pois não são legitimadas por uma instituição e sim pela eficácia do 

ritual imediatista, ou seja, as pessoas que as procuram tem como objetivo solucionar as 

dificuldades do presente. Assim, a benzedeira que não consegue êxito em suas orações não é 

mais procurada, embora se justifique, afirmando que a culpa é a falta da fé daquele que a 

procurou, “a falta de êxito eventualmente acarreta a morte do mago” (WEBER, 2000, p. 296).  

                                                           
55

 A atividade das benzedeiras, assim como diversas manifestações do catolicismo popular, ainda parece um 

tema controverso e silenciado pela Igreja. Alguns sacerdotes e movimentos religiosos se mantêm avessos às 

praticas, outros não vêem na atividade uma ameaça ao poder estabelecido da Igreja. Esse aspecto será melhor 

analisado na próxima seção deste capítulo. 
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O mago é ainda considerado por Weber um “profissional liberal” em virtude de 

seu atendimento “individual e ocasional” e, principalmente, por não ser um “funcionário 

profissional” ligado a uma instituição religiosa, além disso, o mago seria procurado para fins 

práticos, interesses da vida mundana sem nenhuma preocupação com a vida após a morte, 

com a salvação da alma. De certa forma, essa característica pode ser observada nas 

benzedeiras, pois possuem liberdade em relação à Igreja Católica, uma vez que seus 

conhecimentos são próprios de seu ofício e não são monopolizados pela instituição. 

No entanto, na construção de seus discursos as benzedeiras procuraram 

comprovar a eficácia de suas orações relatando diversas curas realizadas e, principalmente, a 

legitimidade do ritual de benzimento por meio da referência a Igreja Católica. Para tanto, 

relacionam a eficácia das orações a uma origem divina dos dons, pois em sua concepção, de 

outro modo, a cura ou benção requisitada no momento do ritual não seria atendida.  Em um 

dos depoimentos pode-se constatar: 

Um dia veio uma senhora aqui e falô: Eu tô com uma dor na espinhela, 

que eu benzo também de espinhela, né! Tô com uma dor na espinhela que 

tá ruim demais, mas eu fico com medo que muitos padres fica falando 

que agente não pode ir em benzedeira, eu falei, você não conhece eu não, 

quantos anos você me conhece dentro da Igreja eu vou te dá a prova pra 

você e eu falo com todo amor em Jesus se eu tiver fazendo errado seu 

estômago não vai melhorar de jeito nenhum, você pode procurar um 

médico, mas se ele melhorar eu não tô fazeno errado. No outro dia ela 

teve aqui, Óh, meu estômago sarou, só vim aqui pra senhora torna a 

benze e ela tava com medo (A, março/2011). 

Diante disso, cabe discutir até que ponto essa independência institucional se 

efetiva, uma vez que se observam as benzedeiras valerem-se da referência ao catolicismo 

como um meio de legitimidade. A referência pode ser em parte explicada como uma 

alternativa encontrada por essas benzedeiras para ganhar um maior espaço de atuação fazendo 

frente às benzedeiras adeptas de outras denominações religiosas.  Além disso, as benzedeiras 

que se reconhecem como católicas retiram da instituição muitos elementos formadores de sua 

prática, embora isso não as impeçam de também fazer uso de outras denominações religiosas, 

ainda que não assumam isso em seus depoimentos.  



109 

 

 

 

 Sendo assim, ao analisar a realidade das benzedeiras, as oposições conceituais 

demonstraram-se bastante fluídas
56

, sobretudo nas benzedeiras que mantêm uma relação 

religiosa mais constante com os movimentos religiosos como a RCC (Renovação Carismática 

Católica). Por isso, as benzedeiras ocupam uma posição flutuante, ora podendo ser 

consideradas como leigas, ora podendo ser consideradas como magos. 

Leigas, ao reconhecer a legitimidade institucional dos sacerdotes e movimentos 

religiosos que questionam e avaliam a sua prática e, consequentemente, modificando ou 

negando seus rituais para serem aceitas, ou ainda, como magos, quando assumem uma postura 

ativa diante da instituição, mantendo-se fiel a sua prática, seja assumindo uma postura de 

contestação aos questionamentos da Igreja: “[...]domingo retrasado, eu vi o padre A. xingou 

tanto quem benze, dizendo que não existe, mas existe sim! (C, março/2011), ou ainda 

mantendo suas práticas somente no ambiente privado, como a benzedeira F. 

Das dez benzedeiras analisadas, todas buscam uma vinculação com a Igreja 

Católica e tiveram, após um maior contato
57

 com esta, transformações consideráveis em sua 

prática.  Entretanto, as alterações não se devem, somente, a influência da Igreja Católica, 

ainda que esta seja considerada uma das principais interferências, as demais instâncias sociais 

da vida urbana influenciam diretamente a vida dessas mulheres. Nesse contexto de intensas 

transformações e diversificadas interferências, as práticas das benzedeiras adquirem novas 

significações, elementos são retirados e outros incorporados, demonstrando uma postura ativa 

dessas mulheres na manutenção de seus rituais.  

As benzeduras representam muito mais do que simples resistência à medicina 

científica ou a religião institucionalizada. Os rituais de cura são autênticas manifestações do 

catolicismo popular ao representar uma visão de mundo diferenciada de seus praticantes e 

daqueles que as procuram. Mostram que o mundo contemporâneo continua embrenhado por 

elementos mágicos e por significados culturais das gerações passadas. 

 

 

                                                           
56

 Weber admite a fluidez dessas construções conceituais: “Esta oposição, clara no plano conceitual, é „fluida‟ na 

realidade [...]. A distinção deverá ser buscada qualitativamente em cada caso” (WEBER, 1999, p. 331). 
57

 Dos dez depoimentos analisados, oito já participaram ou, ainda, participam do movimento carismático. Essas 

benzedeiras modificaram consideravelmente sua maneira de entender a própria prática.   
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3.2.1 AS BENZEDEIRAS E A RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA EM 

ANÁPOLIS 

 

O movimento carismático se inicia no Brasil na década de 1970 trazido por padres 

jesuítas que organizaram os primeiros encontros de formação da cidade de Campinas (SP). 

Entre estes padres destaca-se a figura do padre Eduardo Dougherty, que teve contato com o 

“batismo no espírito”
58

, no Canadá e transmitiu os seus conhecimentos ao padre Haroldo 

Rham, que, mais tarde, realizaria encontros carismáticos em Mato Grosso e Goiás. Estes dois 

padres realizaram retiros espirituais de “Experiência de Oração no Espírito Santo” para 

religiosos e jovens, e os participantes destes retiros fundaram grupos de oração em Minas 

Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso (SILVA, 2001). 

Prandi e Pierucci (1996) evidenciam a rápida expansão do movimento que na 

década de 1990 já chegava à cifra de 3,8 milhões de adeptos. Entretanto, essa expansão não 

ocorreu sem resistências, pois parte do episcopado brasileiro temia que o movimento acabasse 

por se desvincular da Igreja Católica.  Silva (2001) evidencia que essa preocupação pode ser 

observada principalmente a partir das ações da CNBB que iniciou em 1974 debates sobre a 

atuação dos líderes carismáticos e mostrou-se preocupada em conter os “excessos” religiosos 

realizados pelos grupos de oração. Esses excessos referidos pela CNBB tratavam-se das 

práticas de batismo no espírito, curas e línguas incompreensíveis denominadas pelos 

carismáticos de “língua dos anjos”. 

Embora as discussões sobre a RCC fossem o foco de inúmeras reuniões da 

CNBB, percebeu-se que o episcopado brasileiro não chegou a um ponto comum. Mas, o 

movimento carismático adquiriu um grande número de adeptos impondo o seu 

reconhecimento. Para tanto, os bispos elaboraram um documento oficial intitulado: 

Orientações Pastorais à Renovação Carismática
59

. O objetivo seria de controlar 

                                                           
58

 No movimento carismático o batismo no espírito representa uma reprodução do Pentecostes em que de acordo 

com a tradição bíblica no qüinquagésimo dia da ressurreição de Cristo quando Maria e os discípulos estavam 

reunidos no cenáculo temerosos, e, línguas de fogo desceram sobre eles que adquiriram coragem para 

evangelizar e falavam línguas estranhas e curiosamente todos entediam o que era dito. Assim como em 

Pentecostes, no batismo espiritual da RCC há a evidência do falar em línguas ou glossolalia, além diversos 

outros dons dados pelo Espírito Santo, como por exemplo, o dom da revelação que permite ao fim o 

conhecimento de algum fato futuro ou do passado que não seja conhecido (SILVA, p.32-33). 
59

 Documento da CNBB nº 53 e54 Reunião Ordinária do Conselho Permanente. Brasília/DF, 26 a 29 de 

novembro de 1985. 
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eclesialmente o movimento organizado pelos leigos. Neste contexto, os grupos de oração 

carismática serviram para a expansão e sustentação da RCC, na Igreja Católica. Adquirindo, 

assim, legitimidade e identidade católica de renovadora dos carismas no interior da Igreja 

(SILVA, 2001).  

Segundo Maria Conceição Silva em Goiás o movimento carismático se inicia ano 

de 1973, por meio de um retiro espiritual organizado pelos padres George Kosicki e Haroldo 

Rahm tendo como público alvo padres e religiosos que poderiam atuar na implementação de 

grupos carismáticos em suas dioceses. De fato, esse retiro acabou fomentando os primeiros de 

oração do estado em Goiânia, Anápolis e Jataí (2001, p.63). 

Em Anápolis, local de atuação das benzedeiras analisadas, poucos dados foram 

encontrados sobre a fundação e ações do movimento carismático nos seus primeiros anos de 

efetivação. Diante disso, alguns dados relatados nesta pesquisa foram adquiridos na obra 

memorialista de Frei Longuinho R. de Menezes
60

(2011), publicada pela ocasião do jubileu 

dessa paróquia. Cabe ressaltar que a secretaria do movimento na cidade conta com muitos 

dados incompletos e grande parte de sua história eternizada somente nas recordações de seus 

primeiros membros o que inviabilizou uma pesquisa mais aprofundada do processo de 

estabelecimento da RCC em Anápolis.  

Segundo os dados da RCC- Anapolina o primeiro grupo de oração da cidade, 

iniciou-se em 1977, na Paróquia de São Francisco de Assis, grupo que ainda hoje está em 

funcionamento, tal fato corrobora a pesquisa de Silva (2001), que destaca a efetiva participação 

dos frades franciscanos na implementação do movimento, dentre eles, a autora destaca os freis: 

João Batista Vogel, Juvenal Leahy,
61

Donário Falconeri e Vilmar Rodrigues de Oliveira.  

Segundo Longuinho Menezes (2011), os primeiros encontros, para a efetivação do movimento, 

aconteceram no Convento da Santa Casa, com a participação de Frei João Batista Vogel, Irmã 

Teresa Sweeny e Irmã Mary Helen, já no ano de 1974, ocorreram os primeiros encontros com a 

participação de leigos, na Capela do Mosteiro de Santa Clara, tendo sempre como grande 

incentivador Frei João Batista. Deste modo, Menezes ressalta que: 

                                                           
60

 Natural de Inhumas (Go) nasceu no ano de 1948. Foi ordenado no ano de 1979. Atualmente é pároco da 

Paróquia São Francisco de Assis (Diocese de Anápolis-Go). 
61

 Frei Juvenal Leahy, nasceu em 1951 em Buffalo nos Estados Unidos da América esteve como pároco da 

Paróquia São Francisco entre os anos de 1985 a 1986 e atualmente é vigário paroquial (MENEZES, 2011). 
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Frei João Batista tornou-se líder desse movimento porque via nele o 

instrumental que faltava no Cursilho de Cristandade, o qual era forte na 

época. Em sua opinião, o grande valor da Renovação Carismática consiste 

em sua forma livre de rezar e louvar a Deus, além do manejo da Bíblia 

(2011, p.137). 

O valor do movimento evidenciado pelo frei, “sua forma livre de rezar e louvar”, 

foi também o motivo de muitas divergências entre os padres da diocese e os carismáticos, pois 

segundo Menezes: “seu método, muitas vezes assustava, pois parecia mais um culto 

protestante do que um culto católico” (2011, p. 137). Devido a isso, muitos foram os conflitos 

em seu processo de estruturação que inclusive levaram a rompimentos. Tal situação é 

ressaltada pela benzedeira A: “A própria renovação, não era muito aceita nada pelos padre, 

tem muito padre que não gosta, o daqui mesmo é um” (Março/2011). 

 A efetivação do movimento em Anápolis não se desenvolveu facilmente, na 

década de 1980, poucos grupos surgiram na diocese, somente cinco; dois destes eram 

realizados em capelas da paróquia São Francisco de Assis, onde se formou o primeiro grupo 

de oração fundado na cidade. A postura do movimento, possivelmente, causava estranheza 

nos próprios fiéis acostumados com uma vivência religiosa mais tradicional. Contudo estes 

não demoraram a aderir a essas transformações, uma vez que o movimento estimulava uma 

participação mais ativa do fiel leigo no mundo e nas manifestações religiosas, acompanhando 

as transformações de uma cidade que se urbanizava. O movimento forneceu à Diocese 

Anapolina a possibilidade de proporcionar aos seus fiéis novas formas de “ser católico”, 

efetivando a participação do leigo em sua própria comunidade. 

Pelos dados do movimento carismático, na década de 1990, os números de grupos 

de oração praticamente dobraram, seguindo o mesmo ritmo de crescimento até o ano de 2004, 

período em que esteve à frente da diocese de Anápolis, o bispo Dom Manuel Pestana Filho. 

Esse bispado foi bastante conservador, uma vez que o bispo adquiriu uma postura totalmente 

contrária às tendências progressistas, que em sua concepção interpretavam erroneamente as 

escrituras.
62

 Diante disso, o bispo tivesse receio às manifestações da RCC em sua diocese, o 

mesmo permitiu e reconheceu sua atuação também como um meio de reação às tendências 

                                                           
62

 Em entrevista ao Jornal “Opção” de Goiânia em junho de 1996, se declarava claramente contra os 

posicionametos teológicos da Teologia da Libertação, chegando a afirmar que “A teologia da libertação esvaziou 

o dogma de tal maneira, que só restou sociologia, psicologia e a guerrilha” (OPÇÃO, 1996). 
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progressistas, manifestadas pelas CEB‟s, mesmo que estas tivessem maior prospecção em 

Goiânia não deixavam também de ser uma preocupação da diocese Anapolina. 

Nesse sentido, o bispo Dom Manuel Pestana Filho se insere no que Etienne 

Higuet denomina de “ala conservadora/modernizadora”, o reflexo de uma Igreja “moderna 

nos métodos e conservadora nas ideias (2002, p. 77-79). Essa perspectiva é claramente 

observada no movimento carismático, que embora se valha de diversos instrumentos 

modernos para a atração de seus adeptos, como as músicas em ritmos “profanos”, os meios 

eletrônicos, como a televisão e a realização de grandes shows, tem em seu aparato doutrinário 

a busca por valores tradicionais da fé, e se afirmam como os restauradores da fé das primeiras 

comunidades cristãs. Este resgate é pautado por elementos modernos, isso pode ser 

evidenciado em:  

[...] seu pragmatismo, seu modo de considerar a tradição religiosa como uma 

'caixa de ferramentas' que somente se utilizam os instrumentos quando úteis 

para o processo pessoal, concedendo a primazia à experiência ao 

desenvolvimento pessoal e sua maneira de buscar o bem-estar espiritual da 

comunidade e de cada um de seus membros (HERVIEU-LÈGER, apud, 

PROCÓPIO, 2009, p.186). 

Ainda que essas características incomodassem a ala conservadora da Igreja, 

evidencia-se que o movimento ofereceu meios para uma adaptação da Igreja a realidade 

contemporânea em que o leigo sente necessidade de participar ativamente dos ritos, o que é 

realizado, por meio das músicas, danças e orações, sem, contudo, romper com a ideia de 

obediência ao Magistério. Sendo assim, as dioceses, inclusive a Anapolina, acabaram direta ou 

indiretamente incentivando a atuação das lideranças carismáticas. 

A cidade conta com um total de setenta e um grupos de oração
63

dispostos em suas 

paróquias e capelas sendo todos liderados por um coordenador ou coordenadora que seguem, 

por sua vez, as orientações da sede do movimento na cidade, localizado no Centro de 

Evangelização João Paulo II
64

. Neste espaço são constantemente realizados encontros 

espirituais, retiros, formações para líderes e as procuradas missas de cura e libertação. Um dos 

grandes diferenciais da RCC no campo religioso católico está na oferta da cura tanto de males 

físicos ou espirituais. Segundo Prandi e Souza (1996), o movimento carismático se opõe a 
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 Dos setenta e um grupos registrados pela secretaria da RCC, somente vinte e nove possuem data de fundação. 
64

 Neste centro, está situada a secretaria do movimento carismático na cidade. Este foi inaugurado no ano de 

2009, e conta com um amplo espaço para a realização de retiros, missas e os diversos encontros de avivamentos, 

cura e libertação. 
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Igreja, ao acreditar que o milagre pode se manifestar com frequência e com certeza esse tem 

sido um dos grandes atrativos de fiéis para o movimento, que se valem, sobretudo, do 

evangelho de Marcos para justificar sua atuação: “Estes milagres acompanharão os que crerem: 

expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se 

beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal; imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão 

curados” (Mc, 16, 17-18). 

Dada, a importância da cura para o movimento são muitas publicações realizadas 

por leigos (“pregadores” do meio carismático) e padres “renovados”, que buscam explicar a 

ocorrência da cura nos grupos de oração ou até mesmo direcionar como estas devem ou não ser 

realizadas em consonância com as diretrizes da Igreja Católica. Por isso, as formações são 

constantes para aqueles que desejem pertencer ao chamado Ministério de Cura, ou melhor, 

aqueles que após receber este dom, desejem colocá-lo a serviço do grupo de oração ao qual 

participe. 

A cura para o movimento carismático em consonância com a Igreja Católica, 

ganha um caráter mais amplo, não se trata apenas de restabelecer a saúde corporal, mas 

especialmente buscar uma aproximação com Deus. Para a formação das lideranças do 

Ministério de Cura da RCC, Anápolis é bastante utilizado os módulos produzidos pela 

Secretaria Paulo Apóstolo que formulou uma coleção de livros que tratam de maneira 

aprofundada sobre os carismas do Espírito Santo, com um livro específico voltado somente 

para cura. Este livro traz para as lideranças um verdadeiro roteiro de atuação desde dicas de 

como preparar o ambiente para o momento de oração e também como conduzi-la, além de 

relacionar passagens bíblicas que podem ser utilizadas para cada problema específico, como 

por exemplo, problemas familiares, que são tão recorrentes na sociedade contemporânea: 

“Aquele que ora por cura em uma situação assim pedirá ao Senhor que encha de consolo divino 

o coração do pai que sofre, da mãe que padece, que o Espírito Santo de Deus fortaleça o 

interior daquele pai, daquela mãe” (1998, Oração pela cura, p. 16). 

Essas publicações e cursos são uma tentativa de controle por parte da Igreja, 

sendo que o movimento é predominantemente leigo. E uma das principais preocupações é a 
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atração exacerbada pela cura e pela relação quase inevitável entre o pregador
65

, que realiza a 

cura e o milagre obtido. Devido a isso, em outra publicação do movimento:  

O senhor concedeu a algumas pessoas o dom de orar pela cura das 

enfermidades, mas é sempre ele, Jesus, quem agem por meio delas. Sendo 

assim, o mais importante não é pôr atenção no intercessor e viajar grandes 

distâncias atrás desse ou daquele homem que ora pelos doentes. Esses 

queridos servos de Deus são apenas vasos de barro. O que importa é o 

tesouro, o remédio precioso que o vaso leva dentro: o próprio Jesus Cristo 

(MENDES, 2010, p.13). 

Assim como as benzedeiras identificam como responsável pela cura Deus ou 

Jesus Cristo, o movimento carismático também o faz. É difícil prever como essa interferência 

sobrenatural na vida dos homens e das mulheres que passam pelo ritual de cura irão 

interpretar esse fato, o que geralmente acontece é aliar a graça ao seu executor visível, ainda 

que se reconheça a presença Divina na disponibilização da benção ou da graça. 

Tendo em vista, que o movimento carismático disponibiliza àqueles que a 

procuram a cura, o mesmo bem oferecido pelas benzedeiras. O embate entre as duas forças 

seria inevitável, principalmente a partir de uma maior expansão do universo carismático 

presente não somente nas paróquias e capelas, mas dentro das casas das pessoas mais simples, 

por meio da Televisão
66

 ou do Rádio. Dentre as dez benzedeiras entrevistadas, somente duas 

nunca tinham frequentado um grupo de oração carismático, mas sabiam exatamente do que se 

tratava o movimento, cinco já haviam participado e três ainda são participantes ativas dos 

grupos de oração. Dessa forma, com tamanha proporção pode-se avaliar as transformações na 

prática das benzedeiras que tiveram contato com o movimento. 

As benzedeiras A e B, participantes ativas da RCC, permitem uma análise ainda 

mais aprofundada. Além de participarem dos grupos de oração, participaram de um 

curso/formação para o Ministério de Cura
67

, na década de 1980, na Paróquia São João 
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 Em Anápolis, surgiu a aproximadamente seis anos uma comunidade de vida no Espírito Santo, denominada 

Naiot. A comunidade é reconhecida pelo movimento carismático da cidade, mas este não exerce um controle 

direto sobre suas atividades. Essa comunidade possui autonomia e vem crescendo a cada dia. Seu fundador é 

Toninho “profeta”,  famoso pelas curas realizadas, por isso muitas pessoas se deslocam até a comunidade, para 

receberem as suas orações e milagres. 
66

  O sistema Canção Nova é um grande divulgador das ideias da RCC, principalmente através da televisão e da 

internet, em que são colocados no ar 24 horas de programação católico-carismático. 
67

 Não foram encontrados registros sobre o curso, atas ou qualquer documento que fornecesse dados precisos 

sobre o ano de realização, seus organizadores e quantidade de participantes. Como o curso foi ministrado, de 

acordo com os depoimentos das benzedeiras, por José Nunes, acredita-se que tenha sido realizado na década de 

1980. Pois, conforme Menezes (2011) na década de 1990, esse líder carismático já não pertencia mais a Igreja 

Católica. 
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Batista
68

. No relato das benzedeiras, o curso teve uma duração de aproximadamente um ano e 

foi marco divisor para essas mulheres, pois foi neste curso pela primeira vez assistiram a 

demonização de suas tradicionais práticas:  

 [...] o Zé Nunes
69

falou todo mundo vai fazer um curso que negócio de benze 

acabou, acabou esse negócio de benze agora é oração todo mundo vai fazer 

um curso [...]. Um curso de Igreja, de ministério, de entendimento, pra ele 

ensina, como é que é, aí noís feiz um ano, lá na Igreja Evangelista, aí quando 

terminou ele falou: Todo mundo agora vai pra sua Igreja fazer oração e 

servir lá na sua Igreja (B, março/2011). 

 

Nesse sentido, a RCC como novo paradigma religioso ao buscar construir sua 

identidade no interior da Igreja Católica, o faz através da defesa dos dogmas e da tradição 

católica, passando a condenar as práticas do catolicismo popular que são demonizadas pelo 

movimento carismático. Segundo Santos, “a demonização se articula como um mecanismo 

que dá sentido à existência nos marcos de uma religiosidade que serve como fonte de 

construção de identidades e legitimação de poderes” (2003, p, 27). Em outras palavras, o 

processo de demonização do outro, especialmente no que tange a religião, funciona como uma 

ferramenta necessária tanto para a construção de identidades quanto para a legitimação do 

poder dominante de um determinado grupo sobre o outro. A RCC ao fazer uso dessa 

legitimidade católica, demoniza as práticas realizadas pelas benzedeiras, que são 

estigmatizadas como feiticeiras.  

Embora as benzedeiras se apresentem socialmente com um discurso de 

convencimento no sentido de realizarem o “bem”, proporcionando um tipo de cura, aos 

indivíduos que as procuram, a origem de seus dons são questionados e, muitas vezes. 

considerados demoníacos. Provavelmente, isso se deve a crença presente desde a Idade 

Moderna: “quem sabe curar, sabe destruir” (BURKE, 1998, p.131).  

 Com efeito, a perseguição às mulheres benzedeiras ocorre via Renovação 

Carismática, que, por sua vez, não reconhece como sendo legitima a prática de benzer. Dessa 

forma, ainda que de maneira não sistematizada atuam como desarticuladores da prática, por 
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 Na década de 1980 a Paróquia São João Batista era capela da Paróquia São Francisco de Assis. 
69

 Conf. Menezes, José Nunes era um dos principais líderes carismáticos na década de 1980, ao lado, de Miguel 

Braga, coordenador da Comunidade Carismática da capela de São João Evangelista, transformaram essa 

comunidade na “mais forte e mais carismática”, em conflito com Frei David, por divergências doutrinárias, 

Miguel Braga rompe com a Igreja e funda a “Igreja Internacional da Renovação”, e é posteriormente seguido por 

José Nunes, e outras lideranças importantes dessa comunidade (2011, p.138). 
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meio da demonização. As benzedeiras participantes da RCC, afirmaram não serem coagidas 

pelos padres, mas pelos irmãos da renovação: “[...] padre nunca falou não, mas as irmãs da 

Igreja já falou que não [podia benzer], e o Zé Nunes que era o diretor e acho que ele ainda é 

diretor falou que não era pra fazer na casa era pra fazer na igreja”.(B, março/2012).  O 

preconceito também é exteriorizado pela benzedeira A: 

Uma muié que tomava conta lá ela disse que num pudia benzê não, eu disse 

eu num largo porque a única herança que eu tenho da minha mãe é essa, 

porque ela num tinha nada, o que ela deixou foi os ensinamento dela e essas 

oração e tudo que ela pedia Deus deu pra ela até na hora da morte [...] 

(Março/2011).  

As mulheres benzedeiras se vêem participantes de uma encruzilhada, pois estão, 

por meio de suas práticas enraizadas na religião popular e, ao mesmo tempo, fiéis à Igreja, 

enquanto membros do movimento carismático. A demonização imposta às práticas da 

benzedura é seguida do convite à assimilação, desde que aceitem as imposições definidas 

pelo grupo carismático. Para a depoente B:  

Não, ele falou que não era pra continuar balançano ramo pras pessoa que 

isso não ia vale. Isso não ia vale pra minha fé não, o que  vale é a minha fé, 

se eu tenho a minha fé eu ponho a minha mão e ele falou quando nóis feiz o 

curso: Minha irmã, você tem o dom de cura você não precisa pegar ramo pra 

balança  pros zoto não, cê num faz isso mais[...] (Março/2011). 

 

Bauman (1999) define a assimilação como um convite aos membros de grupos 

censurados a abandonarem os seus grupos, logo representa um enfraquecimento destes, uma 

vez que ficam desacreditados perante a sociedade. As benzedeiras vivenciam esse processo, 

pela demonização, caem no descrédito embora suas orações sejam eficazes, questionam-se a 

origem de seus dons, ou se estes são realmente dados por Deus ou pelo demônio. Se a 

benzedeira nega o convite à assimilação arrisca-se à exclusão. No entanto, aceitar o convite à 

assimilação significa confirmar, ainda, que, indiretamente à superioridade do grupo 

dominante. Neste caso, a RCC faz uso da assimilação para exercer um direito monopolista de 

classificar o que é certo ou errado.  

Para a benzedeira assimilada o “mundo vira um campo de testes”, pois ela tem 

que provar a todo momento a sua adesão ao grupo dominante. Portanto, pelo exercício da cura 

e participação religiosa elas ficam suspensas entre dois mundos, mesmo que abandonando o 

seu grupo de origem em favor do grupo dominante, não é totalmente aceita por este. Segundo 

Bauman é “ [...] característico dos indivíduos que cruzam o limite entre os grupos sociais não 
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estarem seguros de pertencer ao grupo no qual estão entrando nem também àquele de que 

estão saindo.” (1999, p.130). No depoimento A constata-se essa realidade: 

Quando a pessoa chega aqui e fala a senhora é benzedeira eu falo não eu 

faço é oração aí tem muitos que fala não eu queria é que benzesse, aí eu falo 

pode entra que eu benzo. Porque a Igreja tem um preconceito com os 

benzedor, por conta dos charlatão, por conta do espiritismo, acha que 

aquelas pessoas que fazem aquilo trabalha com outra área, mas os católico 

que rezam com a graça do Espírito Santo esses são ungido, até a Renovação 

até hoje não é aceita por muitos padres (Março/2011). 

A depoente pratica o benzimento há 40 anos e há 27 anos é participante da RCC. 

Ela exemplifica bem a condição do assimilado ao sentir-se suspenso entre dois mundos, entre 

o que é aprendido nos cursos de formação do movimento carismático e a prática anterior. O 

movimento carismático institucionaliza a cura, inserindo as benzedeiras neste ministério. 

Constitui-se um espaço que as autoriza a curar, mas não pela benzeção, pela oração. 

Eu fiz o seminário e recebi o dom da cura eu já tinha ele, né? Mas eu não 

sabia, não participava da RCC, aí as pessoas confirmaram o que eu já fazia a 

muito tempo, aí Deus me deu o dom de línguas aí eu fui orando pra 

continuar na renovação era impono as mãos, fiz um ano de ministério de 

cura (A, Março/2011). 

As benzedeiras atuantes na RCC abdicam o título de benzedeira e portam-se como 

realizadoras de orações. As orações que realizam não se alteram significativamente, apenas 

“são feitas com mais fervor” (A, março/2011). Estas Benzedeiras rearrumam seus ritos de 

forma que alguns possam ser exibidos e outros escondidos, há uma supressão e uma repressão 

do que não é adequado.  

Essa situação foi, claramente, observada, nas benzedeiras A, B e J que são 

participantes ativas do movimento carismático. Elas apresentam o temor de serem 

confundidas com outras práticas e chegam a rejeitar o titulo de benzedeira, Dona J, por 

exemplo, rejeita terminantemente ser chamada de benzedeira, considerando o termo uma 

ofensa.  As demais benzedeiras que participaram de grupos de oração admitem não ter 

revelado aos irmãos do grupo que eram benzedeiras, pois temiam a condenação: “Não, 

ninguém sabia não, a Igreja nenhuma pode sabe, nem os padre não podia sabe porque agente 

fica destruído[..]. Porque eles não aceita[...] (F, junho/2011). 

Diante disso, denomina-se as benzedeiras A, B e J de benzedeiras renovadas, 

devido a sua assimilação ao movimento e as modificações por ela realizadas, visto que essas 

benzedeiras não seguem nenhuma regra específica para a realização do ritual, sendo o 
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benzimento realizado em qualquer dia ou em qualquer horário, o que as diferencia das 

demais. Além disso, vários instrumentos são suprimidos, como o ramo, que foi retirado do 

ritual, que passa a ter como foco principal a imposição das mãos. No depoimento B: 

Benzer eu não benzo mais não larguei desde que o padre Jonas falou pra nóis 

que benze é um superstição muito grande, a pessoa panha o ramo e balança 

pro outro, diz ele que a nossa mão é muito poderosa, ponha a mão e reza, 

não precisa do ramo. Antes dele falar eu fazia assim, agora não, minha 

oração é a mesma coisa, mas agora num tem o ramo (Março/2011). 

O valor dado a imposição das mãos pode ser observado na imagem 3, em que a 

benzedeira B realiza o seu ritual, diferentemente das demais benzedeiras, ela pronuncia em 

voz alta orações de louvor, semelhante às orações realizadas pela RCC. Essas orações são 

intercaladas por orações não audíveis. 

Vem senhor Jesus nessa tarde, quero te louvar, quero te agardecer, mas 

quero também te pedir Jesus uma benção especial na I. que neste momento 

Jesus possa derramar o Espírito Santo sobre ela, neste momento agora 

senhor.[Segue-se orações incompreensíveis].Jesus quero te louvar te 

agradecer porque o senhor já curou minha irmãzinha. Obrigado Jesus, eu te 

louvo Jesus eu te agradeço Pai, muito obrigado, Glórias e glórias a ti Senhor 

[...] (B, Março/2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem III: Benzedeira B na realização de suas orações. Fotografia de Allyne Chaveiro Farinha. Anápolis: 

Fevereiro/2012.  
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Essa benzedeira revelou algumas das orações realizadas silenciosamente e são 

versos ritmados que pouco diferem das orações realizadas pelas demais benzedeiras. Nesse 

sentido, confirma-se a hipótese que as benzedeiras participantes do movimento carismático, 

reorganizaram seus rituais para que somente os elementos aceitos pelo movimento 

carismático pudessem ser vistos, enquanto as demais orações são mantidas em segredo, e 

muitas vezes negam a sua utilização, uma vez que, são consideradas superstições. 

Além do ramo, as benzedeiras “renovadas” afirmam ter suprimido alguns 

elementos como a faca na benzedura do “cobreiro” e a agulha para a benzedura para “carne 

quebrada” (Luxação). Algumas, quando requisitadas por aqueles que as procuram utilizam 

estes elementos: “Quando eu vou rezar pra quebrante eu rezo pra quebrante só que não pego o 

ramo, nem espinhela, só „cobrero‟ que uso a faca, mas não precisa também não só que tem 

gente que pede aí eu faço, porque o povo tem fé naquela tradição” (A, julho/2009). 

Neste ínterim, há a troca semântica em que as benzedeiras assimiladas não se 

intitulam mais benzedeiras, certamente, para fugir da estigmação passam a atuar de maneira 

clandestina. As “renovadas” não benzem mais, realizam orações. Portanto, a tradicional 

prática da benzedura é incorporada à nova realidade religiosa sob a roupagem de orações, 

mantendo, as mesmas práticas mágicas e ritualísticas, mesmo na subalternidade religiosa. As 

benzedeiras mostram sua resistência diante daqueles que discriminam a atividade por elas 

praticada. 

 

 

3.2.2 AS BENZEDEIRAS E A FAMÍLIA 

 

Desde o início desta pesquisa objetivava-se mapear as possíveis transformações 

nas práticas das mulheres benzedeiras em sua interação com o meio urbano e, principalmente, 

com a instituição católica, uma vez que se acreditava na grande responsabilidade do 

movimento carismático pelas alterações na atividade das benzedeiras. Mas ao iniciar a coleta 

de depoimentos essa hipótese não se confirmou, haja vista que uma série de fatores estimulou 

essas modificações.  

Nesse sentido, o próprio êxodo rural deve ser considerado, visto que conduziu 

essas mulheres a um novo campo de atuação. Pois, ainda que as benzedeiras mantenham na 
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cidade suas práticas da religião popular, alteram consideravelmente seus rituais e formas de 

atendimento, pois passam a competir com outros agentes de cura (OLIVEIRA, 1985). Além 

disso, não se trata apenas de uma modificação do campo de atuação, porque se alteram 

também os meios de convívio social em que novas ideias e valores passam a fazer parte de 

seu cotidiano, ao adentrar suas casas modificam as concepções das novas gerações educadas 

no ambiente urbano.  

Por isso, uma das principais interferências na atividade das benzedeiras não é 

externa, estão dentro de suas casas, vigiando suas ações, seus gestos, mapeando especialmente 

suas palavras, meio pelo qual a benzedeira exerce aquilo de que ela mais se orgulha, 

proporcionar a cura para aqueles que as procuram: “Esse é o maior prazer de Deus atendê os 

pedido da gente, é o meu prazer eu fico mais feliz de tudo é pudê recuperá a saúde, porque, ó 

gente, uma dor é triste” (A, março/2011). Notadamente, a família exerce um grande poder 

sobre a prática dessas mulheres, em sua maioria idosas e dependentes dos filhos, por ficar, 

assim, a mercê de seus desejos e das modificações de suas crenças. Essa influência familiar 

nas práticas de benzimento se deve a importância que as benzedeiras atribuem à família. 

Carolina Teles Lemos afirma que é comum essa valorização na sociedade brasileira, de tal 

modo, que as relações familiares são apresentadas como modelos de boas relações. Isso 

acontece porque é a família que confere ao indivíduo o sentimento de pertença, “a fuga da 

solidão” (2005, p.74-75). 

Aí a meninada [os filhos] deu grito falô, não! Não é [para benzer], porque eu 

tive muito doente passei muito male, a menina [filha] me levou num home 

que benzia e ele falô não a senhora tá tirando mal do zoto pra senhora. A 

gente fica com dó porque um cobrero, uma esipele [erisipela], doutô num 

cura, doutô num intende (F, julho/2011). 

Diante disso, a maior pressão é por parte dos filhos, pois a maioria das 

benzedeiras
70

 não relatou resistência por parte do companheiro, ambos vieram de um mesmo 

contexto social, nasceram e passaram grande parte de suas vidas em locais em que as 

benzeções eram práticas comuns e vivenciadas com respeito e admiração pelos demais. Já os 

filhos, criados no ambiente urbano, têm uma visão de mundo diferenciada por serem adeptos 

à ciência e à tecnologia e possuidores de uma percepção religiosa moderna, que não 
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 Somente uma benzedeira afirmou que o marido não gostava de suas atividades, haja vista que atrapalhavam os 

trabalhos domésticos. 
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reconhece alternativas de cura, senão as institucionalizadas, por meio médicos detentores do 

capital científico ou pelos padres/pastores possuidores do capital religioso. Ainda segundo, 

Dona F:  

Não, os filho num quê de jeito nenhum, os católico não quê e os crente 

piorô. Os evangelho, antão, Deus me livre. Fala que isso aí é idolatria, que 

Deus num ama não, que isso aí é pecado, que eu to pecano [...]Eu acho que 

não porque o negócio é esse, se tá uma pessoa aí passano mal, com uma 

esipele, ele vai perde aquela perna, por conta da farta de uma palavra de 

Deus, num é, porque perde, perde a perna, tá uma criança aí passano male 

com uma espinhela caída ou com o vento virado, a gente vai deixá aquela 

criança morrê, por causa dumas palavra de Deus (Julho/2011). 

A benzedeira F assumia até certo ponto uma postura de contestação diante dos 

filhos. Mas a partir do momento que passou a depender mais destes por ocasião da doença e 

das limitações impostas pela própria idade, ela passou a restringir sua prática. Visto que temia 

a reação dos filhos, esta sem dúvidas lhe causa sofrimento e um desânimo em relação a sua 

própria vida, ao deixar transparecer uma melancolia por acreditar não ser mais necessária, 

pois a partir do momento em que interrompeu as benzeções muitos amigos não a procuravam 

mais.  

Isso é que eu tomei mais raiva porque quando alembrava da gente que vinha, 

eu adoeci, eu tive essa luta toda que fui pra Goiânia. Eu posso contá, a minha 

casa era dura de gente os vizinho ali, que Deus tenha, que já morreu, os dois 

veinho falô que tava esperano hora pra vim aqui com tanta visita, mas os que 

eu benzia, os que eu curava os fio, esses num veio me visitá não, veio não, 

isso aí é que eu acho, uma mão lava a outra as duas lava o rosto, num é? 

(Julho/2011) 

Nessa perspectiva, a benzedeira demonstrou um ressentimento em relação à 

prática de benzimento, especialmente pela ingratidão das pessoas que não a visitaram quando 

estava impossibilitada de realizar as benzeções e, assim, a Dona F justificou a interrupção de 

sua prática. Mas apresentou uma postura contraditória, pois ora afirmava que não benzia mais, 

ora buscava um meio de parar de benzer. Ao analisar seu discurso relacionando o dito ao não 

dito, conforme sugere Orlandi (2005), evidencia-se que ela desenvolvia a prática em segredo 

devido à imposição dos filhos. Por isso, o ressentimento e a negação da prática feita pela 

benzedeira F se dão pelos conflitos gerados com os filhos que a proibiram de continuar a 

exercer benzeções, por causa de sua saúde e pelas divergências religiosas, haja vista que 

alguns deles se converteram ao protestantismo e condenavam a prática. 
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Sem dúvidas, a intervenção familiar fez com que essa benzedeira reavaliasse sua 

prática e, consequentemente, as suas memórias. Segundo Éclea Bosi, “as pressões dos 

preconceitos podem modelar o passado” e, assim, “recompor a sua biografia seguindo os 

valores atuais” (2004, p. 63). Em seu processo de rememoração busca sempre ressaltar os 

aspectos negativos da prática como a ingratidão daqueles que a procuravam, o mal-estar que 

sentia após a benzeção, ou ainda, a interrupção de suas atividades domésticas.  No entanto, 

isso não elimina a sua insatisfação diante da exigência dos filhos ou da falta de fé daqueles 

que criticam a prática presente em vários momentos de seu discurso. 

Como desenvolve suas benzeções de maneira secreta, poucas pessoas ainda a 

procuram, fato que atribui à falta de fé dos mais jovens. A benzedeira F avalia assim a 

decadência da prática com a sua própria decadência, ou melhor, a sua desvalorização perante 

a sociedade moderna imediatista que vive em um ritmo totalmente diferenciado do seu. 

“Agora não tem isso muito, também a gente já tá véio, decadente, destruído” (Julho/2011). 

Dona F constrói o seu depoimento utilizando frequentemente termos como 

“naquele tempo” ou “de primero” e “agora”. Para Flores (2001), essa referência indica um 

sentimento de perda de valores e um desejo de recuar ao tempo que já passou. De tal modo, 

ainda, que ressalte os aspectos negativos da prática de benzimento, o seu desejo é o retorno do 

tempo em que esta era mais valorizada. Assim se expressa o desejo de encontrar alguém que 

queira aprendê-la, numa tentativa de perpetuar o conhecimento adquirido com a mãe quando 

ela não mais estiver neste mundo. “Aí, eu penso, o que vai ser de uma pessoa que tiver um 

cobrero, uma sipele, médico num entende, médico num cura” (Julho/2011). 

Nesse sentido, as relações familiares alteraram as formas de transmissão do dom 

de benzimento, rompe-se uma tradição familiar, pois os filhos, ainda, que em alguns casos 

não proíbam expressamente a realização da prática, não se interessam pela mesma ou mantêm 

uma postura de descrédito em relação as práticas exercidas pela mãe. 

Não, aqui ninguém gosta. Olha fia, deixa eu te falá pro cê, como a 

misericórdia de Deus é grande, que os fio da gente num acredita, santo de 

casa num faz milagre, não faz, o meu menino falou: Mãe eu tô com uma dor 

de cabeça de fisgá, faltô pouco morre de noite de dor de cabeça e eu fiz de 

longe na cabeça do meu fio, pois Jesus curo é pela fé mesmo, é fé, é Deus é 

Jesus [...] (B, março/2011). 

Esse descrédito por parte dos familiares faz com que muitas benzedeiras tenham 

medo da realização do benzimento e reavaliem seu ofício, o que geralmente as conduzem a 
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uma negação, por vergonha ou medo da condenação dos familiares. Essa situação foi 

claramente observada em uma benzedeira, residente em Goiânia
71

, ao ser indagada sobre as 

orações realizadas durante o ritual, pediu para que a pesquisadora checasse se suas filhas 

estavam no cômodo ao lado, quando questionada sobre o porquê da preocupação, respondeu: 

“Ah, porque eu fico com vergonha [...] Porque elas fica rino de mim depois” (V, março/2011). 

Esta benzedeira não se movimenta mais, dependendo exclusivamente das filhas para suas 

necessidades mais básicas, acredita-se que devido a isso, não encontra meios para estabelecer 

um espaço para as suas crenças dentro de sua própria casa. Notou-se que quanto maior a 

dependência familiar da benzedeira, maior é o poder de controle exercido sobre essas 

mulheres, neste aspecto os papéis se invertem, as mães passam a ser tratadas como filhas. 

Há nas relações familiares das mulheres benzedeiras uma distância cultural muito 

grande com as novas gerações. Os, as filhos/as não compreendem a atividade realizada pelas 

mães, não enxergam um sentido prático para a ação, não fazem parte do arcabouço cultural 

dessas novas gerações, sobretudo, os netos, ainda mais avessos. 

 Porque era assim as pessoa, porque lá [Brasília] era quase tudo nordestino e 

nordestino tem que ser assim quarta e sexta, então sexta feira já podia 

levantar cedo que era o dia inteiro, minha filha até perdia a paciência „Ah, 

mãe, se fosse a senhora cobrava, esse povo num deixa a senhora trabáia,  se 

a senhora fô cobra um dinheirinho a senhora ganha um dinheirinho bão‟. 

Falei, não minha filha, isso aqui não é de cobrar não, isso aqui eu faço é pra 

Deus mesmo, tô mandando um tijolim lá pra cima (A, março/2011). 

Essa situação evidencia a incorporação do discurso capitalista por parte da filha 

que não compreende a relevância de uma ação que não conduza a fins práticos ou lucrativos. 

Nesta concepção, a doação de tempo e o cuidado dispensado pelas benzedeiras não possui 

espaço, parece ultrapassado ou superado, especialmente pelas ofertas de cura religiosa 

dispensadas pelas diversas instituições religiosas. Isso explica porque sempre que perguntadas 

pela causa da redução de benzedeiras, estas se remetem ao descrédito, a desvalorização dos 

jovens pelas práticas religiosas de seus antepassados, ridicularizando e brincando com esses 

rituais. Devido a isso, muitas benzedeiras nem sequer tentam perpetuar a prática em suas 
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 Essa benzedeira não foi anteriormente citada, pois no decorrer da pesquisa optou-se por analisar somente as 

benzedeiras residentes em Anápolis, dada a dificuldade de encontrar um número satisfatório de benzedeiras em 

Goiânia (somente duas puderam ser entrevistadas). No entanto, dada a interferência familiar na atividade dessa 

benzedeira, acredita-se que parte de seu depoimento enriqueceria o estudo apresentado.  
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famílias, por vergonha ou medo da ridicularização, transmitindo seus ensinamentos para 

desconhecidos, porém pessoas que se interessam realmente pelas benzeções. 

Entretanto, não se deseja imputar aos familiares, especialmente aos filhos, a 

responsabilidade de desarticulação da benzeção, tendo em vista que muitos de seus 

argumentos para impedir a realização do benzimento não são puramente preconceituosos e 

possuem sua validade na atual sociedade Anapolina. Pois, um dos principais argumentos 

contrários à manutenção da prática é a violência, fato que é verdadeiro. As benzedeiras já 

idosas, geralmente passam o dia sozinhas enquanto os familiares realizam seus afazeres 

diários. A constante entrada de pessoas na casa dessas senhoras, acostumadas desde sempre a 

deixar os portões e portas abertas aos visitantes, se tornou um hábito insustentável que 

deixaria essas mulheres suscetíveis aos mais variados perigos da vida moderna. 

Diante dessa ameaça, a maioria das benzedeiras
72

 restringiu seu campo de atuação 

a poucos conhecidos, mantendo as portas fechadas a qualquer intervenção de um 

desconhecido (a). Contudo, a crença dessas mulheres na boa fé daqueles que as procuram 

ainda fazem que, eventualmente, dependendo da empatia inicial, abram suas casas aos 

desconhecidos (as). A onda de violência fez ainda com que cinco benzedeiras alterassem seus 

hábitos de oração e frequência aos grupos de terço, de oração ou mesmo a missa, pois evitam 

andar desacompanhadas: “Eu ia muito nas oração, mas agora a gente num pode tá andano, ás 

veiz termina tarde, então não vô mais, mas eu gostava” ( H, junho/2012). 

 No entanto, nem mesmo o controle familiar, a violência ou as novas relações 

estabelecidas na cidade impediram que essas mulheres continuassem benzendo, demonstrando 

sua adequação à vida urbana. Para tanto, fazem uso dos meios de comunicação para a 

realização de sua prática, valendo-se do telefone ou, ainda, de fotos ou peças pertencentes à 

pessoa que deseja ser benzida, realizando a benzeção a distância, com a mesma garantia de 

eficácia: a fé. Para a realização da benzeção por telefone, não deixam de realizar os gestos, 

mesmo que se utilize um objeto, como a cadeira, para a execução. Segundo a benzedeira G: 

Às vezes as pessoa me liga pra reza de longe, aí eu faço em voz alta, coloco 

a mão do lado que a pessoa tá. Esse pouco tempo mesmo minha comadre me 

ligou pra mim benze de espinhela-caída, aí eu benzi numa cadeira, peguei o 

pano, porque pra espinhela a gente amarra o pano no estômago da pessoa. 

Fiz os gestos, as orações tudo na cadeira, foi o jeito porque ele tava muito 

ruim não tinha como vim aqui e não tinha como eu ir lá. Aí eu falei pra ela, 
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fala pra ele concentrar e ficar bem concentrado que eu tô benzeno ele já. 

Peguei o pano e benzi na cadeira, fiz os gestos tudo (Junho/2011). 

Nota-se que as benzedeiras tem se esforçado para buscar meios para a manutenção 

da prática. Por isso, acredita-se que, ainda, é cedo, ao menos para a realidade Anapolina, 

afirmar que o benzimento está paulatinamente se abolindo, pois ainda que de maneira 

diferenciada ele continua a existir e atrai muitos adeptos, embora as benzedeiras afirmem: “o 

povo de hoje não tem fé”, elas são constantemente buscadas, quando se esgotam os recursos 

médicos ou quando as pessoas identificam o mal sofrido como competência exclusiva da 

benzedeira. 
73

 

Enquanto existirem pessoas que compartilhem esses conhecimentos, a prática de 

benzimento continuará a se desenvolver, seguindo esse objetivo, embora de forma não 

sistematizada as benzedeiras que monopolizavam seu conhecimento como uma verdadeira 

herança familiar, ainda, sem a aprovação dos parentes mais próximos, passam a dividi-lo com 

desconhecidos.  Quebram o protocolo do ritual e realizam as orações em voz alta ou ensinam 

diretamente para qualquer pessoa que se perceba um dom, uma aptidão para o seu 

desenvolvimento, dessa forma, ainda, nascem na cidade novas benzedeiras.  

 

 

3.2.3 AS BENZEDEIRAS E A MEDICINA CIENTÍFICA 

 

As benzedeiras estão situadas entre duas instâncias de poder, a saber, a religião e a 

medicina, haja vista que proporcionam a cura, disponibilizada também pela medicina 

científica, por meio da realização de um ritual religioso que para o catolicismo oficial não 

pode ser realizado pelos leigos, ainda que fiéis da instituição (MOURA, 2011). Por isso, não 

se poderia deixar de abordar as relações estabelecidas entre os médicos (as) e as benzedeiras 

da cidade de Anápolis. Essa relação contribui para que essas mulheres reelaborassem seus 

conhecimentos e práticas e, de certa maneira, os próprios agentes profissionais de saúde 
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também realizam o mesmo, direta ou indiretamente, no decorrer do tempo, a medicina 

científica incorporou muito da popular
74

. Segundo Elda Rizzo de Oliveira:  

O ofício da benzeção sintetiza um dos momentos concretos e possíveis em 

que aparece o confronto popular / erudito, onde a benzedeira antagoniza o 

seu conhecimento ao do médico e ao dos padres. O ofício da benzeção é um 

dos momentos em que a benzedeira propõe uma releitura da religião e da 

medicina [...] (1985, p. 74). 

Diante disso, pretende-se analisar a releitura do discurso médico realizada pelas 

benzedeiras. Inicialmente, a relação estabelecida entre médicos (as) e benzedeiras, “podem ser 

tanto uma relação de competição e de oposição quanto uma relação de complementaridade” 

(SARTORI, 2002, p.75). Para Almeida (2008), a compreensão das interações estabelecidas 

entre as diferentes formas de cura, deve-se considerar que estas estão além de uma simples 

dicotomia entre oficial e o popular, enquanto relação de dominação e sujeição do popular pelo 

erudito. Admite que para a análise dessas interações deve-se considerar o conceito de 

“circularidade cultural”.   

Guinzburg a define como “um relacionamento circular feito de influências 

recíprocas que se movia de baixo para cima, bem como de cima para baixo [...]” (2004, p.13). 

Assim, o autor desconsidera as análises que admitam as crenças serem originárias das classes 

superiores, sendo deformadas pelas classes populares. Para Guinzburg existe uma intensa 

interação entre ambas que se reconstroem mutuamente. Embora as fronteiras entre os 

conhecimentos da oferta de cura, por vezes pareçam bem delimitados, essa tese não se 

sustenta em uma análise mais aprofundada. 

Alberto M. Quintana (1999), assevera o insucesso da medicina por não conseguir 

expurgar a religião de seu espaço de atuação, inclusive, afirma de forma polêmica que “as 

terapêuticas científicas -tal como terapêuticas populares- são perpassadas por processos 

mágico-religiosos” (1999, p. 24). Porém, se manifestam de maneiras diferenciadas, haja vista 

que, as formas de cura populares mantêm o religioso como aspecto central, o que não 

acontece na medicina científica.   
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 Cf. Magalhães (2004) a medicina que se institucionalizava no século XIX não era em grande medida 

diferenciada das práticas populares de cura, dado ao pouco conhecimento médico neste período, em que os 

profissionais habilitados em medicina não conseguiam diagnosticar a doença ou mesmo sua origem tratando 

assim apenas de seus sintomas. Dessa forma, era apenas mais uma forma de cura e não a mais estimada. 
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 Segundo Quintana (1999) essa permanência se justifica pela característica 

sociocultural da doença. Para os homens e as mulheres que vivenciam uma doença, esta 

ultrapassa o sentido biológico. Não é um problema apenas corporal, o ser humano busca 

entender um sentido para aquele sofrimento e não somente conhecer suas causas específicas, é 

neste momento, que se vê fragilizado diante do mundo e recorre aos meios religiosos. Por 

isso, conforme o pesquisador, a presença de capelas, crucifixos e ações religiosas no interior 

dos hospitais. Pois sendo o ser humano, um ser simbólico, “a função terapêutica não se esgota 

na prática orgânica - erradicação dos sintomas e das causas - ela deve também cumprir a 

função de restituição de um universo simbólico que com o surgimento da doença, foi 

igualmente afetado” (QUINTANA, 1999, p. 34). 

Percebendo este aspecto da doença, a medicina se preocupa atualmente com a 

humanização do atendimento médico hospitalar e tem reconhecido a interferência positiva dos 

agentes populares de cura, como as benzedeiras nos ambientes hospitalares, estes 

disponibilizariam um atendimento complementar ao do médico. Em uma relação mais 

próxima e afetiva confortam os pacientes e oferecem um momento de descontração que 

quebra o cotidiano pesado de um tratamento hospitalar. Nesse sentido, em muitos lugares já 

se admitem a incorporação de benzedeiras (rezadeiras), atuando em parceria com a medicina 

científica. Em Sobral, no Ceará, foram cadastradas 250 rezadeiras que receberam formação 

pelo PSF (Programa de Saúde Familiar) e os profissionais de saúde estão otimistas com essa 

integração que tem mostrado efeitos bastante positivos como a redução da taxa de mortalidade 

e a melhora na qualidade do atendimento (BIANCARELLI, 2004).  

Os bons resultados desta interação levou o estado do Paraná a uma atitude 

inovadora, depois de um mapeamento da quantidade de benzedeiras que atuavam na região 

centro-sul do Paraná, aprovou-se na câmara um projeto de lei que regulariza a prática de 

benzedeiras (os) e curadoras (os). Dessa forma, para exercer o seu ofício livremente, a 

benzedeira faz um cadastro na secretaria de saúde informando de maneira detalhada suas 

práticas de cura, feito isso, a benzedeira recebe um “Certificado de Detentor de Oficio 

Tradicional de Saúde Popular” e passa a participar de reuniões em que recebe algumas noções 
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básicas de cuidados com saúde, assim garantem seu a auxílio à saúde pública. (DUCATI; 

DIONÍZIO, 2012). 
75

 

Logo, é inegável o reconhecimento por parte da medicina científica dos benefícios 

da ação das benzedeiras do estado do Paraná no tratamento médico, pois estas se sentiram 

mais confiantes para a realização de suas práticas. No entanto, o projeto de lei também se 

configura como uma forma de controle das práticas de cura não monopolizada pela 

medicina
76

, tendo em vista que se preocupa em conhecer detalhadamente o ritual de 

benzimento e impõe ainda seus conhecimentos sobre o conhecimento dessas mulheres que 

com toda certeza modificam também sua percepção sobre as formas de cura e sua própria 

visão sobre a doença.  

Por conseguinte, seria essa uma ação positiva para as benzedeiras? Já que esta 

seria uma intervenção direta sobre sua prática, geraria uma descaracterização? Em Anápolis 

não se estabeleceu medidas como esta, e nem se sinaliza para tal por se considerar que uma 

das maiores queixas das benzedeiras está no desprestígio da prática pelas novas gerações. 

Acredita-se que, mesmo se estabelecesse um meio de controle, um apoio por parte do 

município acabaria por estimular a prática e oferecer subsídios para sua continuidade 

No que se refere à descaracterização da prática, observa-se que até sem uma 

intervenção direta dos programas de saúde, a incorporação do discurso médico sempre existiu 

e continua a ser realizada. Na verdade provoca um enriquecimento da prática, pois as 

benzedeiras produzem uma releitura deste discurso a partir de sua própria realidade. Além de 

contribuírem para a disseminação dos conhecimentos para o cuidado do corpo, que adquirem 

especialmente pela televisão, meio para propagar as descobertas científicas ou ainda 

oficializar os conhecimentos que essas mulheres já haviam adquirido a partir de sua vivência 

cotidiana.  Por isso, nos depoimentos coletados em Anápolis, as doenças não são somente 

explicadas por meios sobrenaturais, de acordo com Dona B: “A doença acontece por muito 

motivo, as veiz deixa de ir no médico, deixa de comer uma coisa bem, alimenta muito mal, 

num toma remédio certo, tudo isso vai ajuntando, vai ajuntando a doença vai vindo 

(Março/2011). Contudo, ainda que admitam a falta de cuidados para a ocorrência da doença, 
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 Dados disponíveis em: < http:// http://g1.globo.com/parana/noticia/2012/05/benzedeiras-sao-consideradas-

profissionais-da-saude-no-parana.html>. Acesso em: 11 de maio de 2012.  
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 Em entrevista, o prefeito de Rebouças Luiz Everaldo Zak, cidade onde foi implementado o projeto de lei, 

afirmou: “Agora nós sabemos o que eles fazem” (Ducati ; Dionísio,2012). 
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esta não deixa de ter sua faceta divina, para que ela ocorra e aconteça a cura deve haver a 

permissão divina: 

 

P
77

: Por que Deus permite a doença? 

B: Pelo pecado, nóis somos pecador, esse é o salário do pecado. A doença é 

o salário do pecado. Se a gente fosse uma pessoa que aceitasse, a gente pedia 

mais, a gente não pede, a gente não quer, mais é o salário do pecado da 

gente, o pecado vem mais por conta do pecado da gente (B, março/2011). 

Para a benzedeira é o próprio ser humano que busca a doença, seja por meio do 

pecado ou por uma vida desregrada sem preocupações com a manutenção da saúde.  A 

alimentação é uma das causas mais apontadas pelas benzedeiras para a ocorrência da doença, 

seja esta considerada “fraca”, “cheia de remédio”
78

ou “gordurosa”. Uma segunda causa seria 

o “nervoso”, ou seja, o stress oriundo da vida agitada: “Hoje o povo num tem tempo de nada” 

(J, junho/2011).   

Dessa forma, há a incorporação do discurso médico na prática das benzedeiras, 

fazendo com que se altere a maneira com que avaliem a doença e as trate, pois quando 

percebem que a doença não será curada pelo ritual, explicam a importância de se procurar o 

médico: 

Falo se num tive melhorano, eu falo [para procurar o médico], eu costumo. 

As pessoa vem mais aqui pra eu rezá de espinhela, cobrero, isso aí eles já foi 

lá no médico até cansa e num deu conta, eles já passô remedi e num deu jeito 

vem aqui benzê sara, Jesus cura, Jesus é o médico dos médicos. Quando cê 

confia em Jesus, cê faz oração e fala: Ó, pode ir embora, Jesus te curou já! 

Tem veiz que num precisa vorta mais uma veiz, é uma só, num precisa mais. 

Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus (B, março/2011). 

No depoimento da benzedeira B, existe um reconhecimento de que existam 

doenças que elas não podem tratar. Entretanto elas se vangloriam por fornecer a cura a 

doenças que os médicos não compreendem e em seu sistema de crenças podem levar a pessoa 

à morte se não for realizado o ritual de benzimento da maneira correta. 

[...] ela criô só dois, um menino e uma menina,o menino num sei se tava 

com oito mês ou nove mêis ranjô uma choração e esse menino chorava,esse 

menino chorava, levo pro médico. O médico cortô ele tudim caçano o 

incômodo, num achô. Aí, quando ele viu que o menino morria mesmo, o 

menino foi fundano os zóio, a moleira e ficano magrim, vixe! Continuou 

chorano, aí tiro, o médico deu alta pra ele, aí correram, aí que lembraro de 
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  P: pesquisadora 
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  Entende-se que as benzedeiras se refiram a agrotóxicos ou conservantes. 
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levá ele pra benzê ele já tava com a cabeça aquela cuia assim, aquele buraco, 

aí chego lá a muié não quis [ benzer], falo assim: Não vô  benze esse menino 

não, que vocês deixô ele morrê assim mesmo pra poder vim benzê! Aí, 

vortaro com o menino, o prazo de chegar na casa dele o menino morreu (E, 

abril/2011). 

Os médicos reclamam da demora em se procurar a medicina científica por confiar 

nas terapêuticas populares. E neste depoimento surge reclamação semelhante por parte da 

benzedeira, a demora em procurá-la para tratar de uma doença que faz parte da sua 

competência curativa. As benzedeiras não deixam de reafirmar o seu saber próprio, que a 

medicina científica não possui. Fazem referências às doenças que os médicos não conseguem 

curar e, assim, se orgulham por isso: “As veiz, vai lá no médico, mexe daqui, mexe dali, faz 

exame e num acha nada, gasta uma dinheirama á toa, vem aqui com uma simples oração, eu 

resolvo” (I, setembro/2011). 

Para Maria Sallete Sartori, este saber cumulativo dos agentes populares de cura 

que lhes são característicos e confere-lhes o respeito daqueles que as procuram, pois “não 

sendo o conhecimento deste resultante de um aprendizado escolar, mas a consequência de um 

dom, o curandeiro iguala ou supera o médico” (2002, p.76-77). Não se nota que as 

benzedeiras de Anápolis mostram-se contrárias ao poder médico científico e não relataram 

nenhum tipo de oposição por parte dos médicos da cidade, salvo uma benzedeira que afirmou 

ser a causa da diminuição das benzedeiras a perseguição da medicina, mas não mencionou 

casos específicos. As demais benzedeiras afirmaram não haver relações conflituosas com os 

médicos, sendo que muitas famílias na ocasião de doenças recorrem a essas mulheres para 

entrarem na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) a fim de realizarem seus benzimentos, o que 

ocorre sem intervenção do médico ao respeitar a escolha da família. Há, ainda, benzedeiras 

que se referem a médicos conhecidos na cidade
79

, que mandam seus pacientes as procurarem 

ou que seus próprios familiares buscam pelos rituais.   

A sobrinha do doutor P. lá do Hospital Ortopédico, até ela tava doente 

mesmo, de espinhela caída, mas tava com uma coisa ruim nela. Foi 

desenganada pelos médicos, ficou internada no Hospital Evangélico foi pra 

Goiânia, pra Brasília ficou 42 dias hospitalizada e os médicos não acharam o 
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 Dado o foco da pesquisa não se estabeleceu como necessária a coleta de depoimentos dos médicos citados 

pelas benzedeiras, uma vez que, ainda que o fato relatado pelas benzedeiras seja realmente verdadeiro, isto é, se 

esses médicos as indicam para  os tratamentos de algumas doenças, como a erisipela, por exemplo, acredita-se 

que em um depoimento formal tal atitude não seria admitida devido o preconceito com as formas de cura 

populares ainda ser bastante enraizado na medicina científica. 
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incômodo dela. Aí, a Eva, que é secretária do doutor P. falou pra ela que eu 

benzia de espinhela caída, se ela tinha fé ela ia trazê ela aqui e assim 

trouxeram ela aqui de carro com segurança junto, porque ela é casada com 

um homem da base aérea, ela não aguentou nem sentar nesse sofazinho 

velho aqui! Tive que benze ela aqui, passado uns 25-30 minutos, a irmã dela 

ligou falando que ela tinha pedido pra fazê uma sopa de macarrão, comia 

nada. Todo mundo aqui viu ela entrá aqui em casa (C, março/2011). 

A benzedeira vale-se também da referência ao poder médico, como um meio de 

legitimação de sua própria prática, tentando mostrar aos seus interlocutores que o seu ritual é 

tão eficaz que até mesmo médicos ou sua parentela a procuram. Eventualmente, valem-se em 

suas explicações de termos científicos como um meio de validar a sua crença ou demonstrar o 

seu conhecimento: “É um ossinho [...] é cientificamente que ele existe e vira, os médico 

mesmo sabe, só ergue com benzeção” (A, Março/2011).  Dona C chega a afirmar que é 

sempre bem recebida pelos médicos que conforme a benzedeira sabem de sua prática e de sua 

mãe que hoje não benze mais por estar doente e quando ela precisa, recorre a eles para o 

pagamento de consultas para ela ou sua mãe.  

Embora a maioria afirme manter relações amigáveis com os médicos da cidade, 

elas não deixaram transparecer o receio à indicação de chás, pois antes de mudarem para 

Anápolis indicavam ervas e raízes para o tratamento de algumas doenças. Na cidade deixaram 

de fazê-la pela amplitude da medicina, temem que as receitas familiares possam trazer danos e 

que as façam responsáveis. No depoimento da benzedeira E: “Hoje a gente não pode ficá 

mandano fazê chá não, que das vez eles passa mal e vai curpá e a gente” ( E, abril/2011). Já 

Dona F atribui a não indicação ao excesso de medicamentos:  “Ah, hoje em dia o povo toma 

tanto remédio que num é nem bom ficá misturano, depois faz é male, até eu mesmo parei de 

tomá porque é remédio pra tanta coisa” (F, junho/2012). As benzedeiras não deixam de fazer 

uso da medicina científica e de acreditarem em sua eficácia, diferenciando as doenças que 

podem ou não serem tratadas pelo benzimento. 

Existem algumas doenças tratadas pelo benzimento e, ao mesmo tempo, pela 

medicina, o “cobreiro” e a “sipela ou sipele”,
80

 a herpes e a erisipela para a medicina. São 

essas doenças que as benzedeiras afirmam haver maior indicação por parte dos médicos da 
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  Sobre essas doenças ver seção 2.5 do capítulo II. 
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cidade, pois em seus depoimentos ressaltam que os remédios não curam. “Muitos até manda 

levá no fulano pra fazê oração” (B, março/2011). 
81

 

Embora não se objetive tratar das causas motivadoras pela procura das mulheres 

benzedeiras, faz-se relevante ressaltar o interesse dos pesquisadores da área da saúde
82

, por 

esse aspecto, que, dentre outros motivos, evidenciam a relação mais próxima entre as 

benzedeiras e seus “pacientes”. Visto que os rituais se desenvolvem em um ambiente informal 

e os laços estabelecidos são de afetividade e cordialidade, favorecidos pela gratuidade do 

serviço prestado.  

 Cristián Parker (1996) alia a procura à medicina científica ou aos meios 

populares religiosos de cura ao nível de escolaridade da região, dado a pouca procura aos 

agentes populares de cura em região mais urbanizadas, industrializadas e escolarizadas. No 

entanto, há algumas exceções em regiões em que há uma grande influência do saber 

tradicional. Nessa perspectiva, analisando a realidade Anapolina percebe-se que o índice de 

analfabetismo
83

,não explica a procura por estes recursos. A dificuldade de acesso a um 

atendimento médico público satisfatório pode estar entre as causas, haja vista que os dados do 

censo 2010, Anápolis conta com quarenta e seis estabelecimentos públicos para o atendimento 

de seus 334.616 habitantes e, além disso, atende cidades circunvizinhas, como Abadiânia, 

Campo Limpo, Ouro Verde. Dentre estes estabelecimentos foram contabilizados postos de 

saúde que atendem em horário comercial. Para as emergências, restam apenas o Hospital 

Municipal, o Cais-Jardim Progresso e a Santa Casa, que diariamente recebem um grande 

afluxo de pessoas.  

O problema da saúde, por exemplo, apresenta sérios desafios para uma 

cultura que, que precisamente por viver em condições de miséria, de 

marginalização e de exploração não tem acesso garantido ás práticas 

modernas institucionalizadas e especializadas – porém mercantilizadas- de 

saúde. [...] Não é de se estranhar que haja várias formas de rituais batismais 

ou de iniciação e que prevaleça na cultura popular um sentido de proteção 

contra o mal [...]. Aqui, por exemplo, desempenha um papel importante o 

recurso a velhas tradições e sabedorias dos antepassados: a medicina 

tradicional, as práticas naturais de cura, e, certamente as práticas devocionais 

e promessas vinculadas a pedidos de saúde, e as práticas de súplicas pela 
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 Para mais informações sobre essas doenças e os rituais de benzimento destinado a elas ver seções 2.3 e 2.4. 
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 Cf. ARCHANJO; LEITE (2008), BORGES (2008) e MACIEL; NETO (2006) 
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 Conforme o senso  Censo demográfico do ano de 2010, a população de Anápolis chega a 334.616 habitantes, 

sendo 14.780 pessoas analfabetas, o que corresponde 5,8% da população, sendo que a maioria está na faixa etária 

superior a 60 anos(Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidades. Acesso em: 15 de maio de 2012). 

http://www.ibge.gov.br/cidades


134 

 

 

 

cura religiosa e inclusive rituais com intervenção de agentes religiosos 

tradicionais, bruxos, xamãs, yatiris médiuns, macumbeiros, benzedoras, 

adivinhos, curandeiros, manosantas, etc (PARKER, 1996, p.159). 

Ainda que o atendimento médico hospitalar não consiga atender satisfatoriamente 

a demanda da cidade, afirmar esta como a única explicação para a procura seria desconsiderar 

a faceta sociocultural da doença e desprezar a riqueza da prática que foi historicamente 

construída por seus agentes pela incorporação da sabedoria cotidiana e, notadamente, o 

reconhecimento e a validação deste saber pelas pessoas que as procuram. 

 Diante disso, Archanjo e Teixeira afirmam que as benzedeiras “explicam a 

doença em termos culturais mais amplos e mais familiares – envolvendo os aspectos social, 

psicológico e espiritual da vida de seus pacientes”, enquanto os médicos se fixam nos 

aspectos físicos, patogênicos ou comportamentos que causam as doenças (2008, p. 19).  

Contudo, a procura pelas benzedeiras também não impede que se busquem pelo tratamento da 

medicina científica. Segundo Santos (2007), as pessoas que procuram as benzedeiras sabem 

exatamente para quais males devem procurá-las ou não. 

Portanto, embora as divergências entre as duas formas de cura sejam profundas, 

existem meios para a comunicação que já existem extraoficialmente, como pode ser 

apreendido nos depoimentos. Porém, se fosse buscada uma maior aproximação poderia 

oferecer muitos benefícios tanto para os agentes de cura populares, como para os pacientes 

que poderiam se sentir mais acolhidos no ambiente hospitalar.    

 

 

3.3 DONA I: A BENZEDURA COMO OFÍCIO 

 

Dona I, à época da entrevista estava com 65 anos de idade, é natural da cidade de 

Damolândia, município de Goiás. Veio para Anápolis há cerca de 30 anos, para que o 

primeiro marido pudesse trabalhar, cresceu na fazenda, onde iniciou a prática de benzimento. 

Embora a avó fosse uma benzedeira, dona I teve um ritual de iniciação diferente das demais, 

pois era ainda uma criança quando o seu dom foi despertado. Segundo a benzedeira: 

Chegou a comadre da minha vó pra ela benzê, aí ela falô: ô, comadre, quem 

vai benzê a senhora é a I., a senhora aceita, ela falô: nossa de coração, ainda 

mais um anjo dessa, e a mulher sarou e foi contano, foi esparramano e o 

povo foi juntano. Oía e era três moça, as menina namorava nas festa de reis 
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nessas coisa assim, eu não, eu era dentro do quarto fazeno oração, era 

debaixo dos pé de goiaba, debaixo dos pé de laranja, nas casinha de mujolo, 

saía um, voltava duas e a fila crescia e foi assim, até que eu casei assim, o 

meu marido morreu e me deixou assim, casei de novo e continuei na lida (I, 

setembro/2011). 

O seu dom foi percebido pela avó e foi legitimado por aqueles que conseguiram a 

cura. A partir desse fato, ela também passou a acreditar na eficácia de sua oração. Para dona I, 

“benzê é um dom que Deus me deu e uma missão, não recuso hora nenhuma” 

(Setembro/2011). Por isso sua casa é sempre cheia de pessoas que buscam o seu benzimento. 

E é muito conhecida na cidade de Anápolis, inclusive pelas demais benzedeiras que se 

referiram a ela nos seus depoimentos – ainda que de forma negativa - todas fizeram alguma 

referência a ela. Dona J afirmou: “Ela é a chefe das benzeção, lá vai muita gente, eu não sou 

que nem ela, se fosse na minha vida num acontecia tanta coisa” ( Julho/2011). 

A benzedeira I atende em um bairro vizinho ao da benzedeira F e divide ainda o 

mesmo espaço de atuação com as benzedeiras B, E, H e J. No entanto, suas especificidades a 

transformaram em uma benzedeira de referência na cidade, fugindo de inúmeras 

características aqui apresentadas. Talvez, por isso, tenha conseguido se estabelecer na cidade 

de maneira tão satisfatória na realização de sua atividade, que, sem dúvidas, insere-se na ótica 

do sistema capitalista. Pois, diversamente das demais benzedeiras, ela nomeia aqueles que a 

procuram de clientes. Tal fato evidencia uma forma diferenciada de percepção de sua prática, 

mantendo com essas pessoas trocas “comerciais”, nas quais oferece bens simbólicos e recebe 

como pagamento agrados e presentes.  

Dessa forma, Dona I se insere mais, claramente, na tipologia weberiana do mago, 

em que sua legitimidade dentro do campo em que atua é determinada por sua eficácia, pois é 

esta que garante o retorno de seus clientes. Além disso, possui uma postura mais autônoma 

perante a Igreja Católica, pois não se preocupa em procurar o reconhecimento de sua prática 

perante os sacerdotes da comunidade a qual pertence e, embora, se reconheça como católica, 

atende pessoas de todos os credos religiosos, inclusive os evangélicos. 

A benzedeira afirma ser participante da missa, mas não o faz na paróquia de seu 

bairro, ao que parece, por divergência com um antigo pároco, por suas práticas e por causa de 

sua conduta pessoal de observância dos sacramentos como o matrimônio, uma vez que é 

casada com um homem desquitado. Essa ação, na doutrina católica, configura-se como um 

pecado mortal. Sobre isso, afirma: “Me sentia uma pecadora e tinha medo de comungá e a 



136 

 

 

 

hóstia virá sangue na minha boca” (I, setembro/2011).  Mas após a conversa com um padre de 

Trindade, voltou a comungar: “Eu sentia muita falta, e eu expliquei tudo pra ele, que eu num 

destruí um lar, porque ele já era separado, e eu cuidei da filha dele que tava quase ficando 

cega, aí ele disse: Não, a senhora fez caridade, construiu um novo lar” (Idem). Acredita-se 

que o afastamento da Igreja de seu bairro, muito próxima de sua casa, pode ser ainda uma 

fuga à estigmatização, tanto dos sacerdotes quanto dos membros, haja vista que suas 

atividades são bastante conhecidas, porém vistas com desconfiança pelos membros dos 

grupos de oração da comunidade. 

As próprias benzedeiras que possuem o mesmo campo de atuação de Dona I, a 

percebem como realizadora de práticas erradas e negativas. Isso indica mais do que uma 

tentativa de legitimar seu próprio conhecimento, pois acredita-se que neste julgamento está 

presente a interferência do movimento carismático, bem atuante nesta comunidade. A 

benzedeira B, que prefere não ser chamada de benzedeira, membro do grupo de oração, 

afirma: 

Sabe por que que eu num gosto que chama eu de benzedeira, porque a dona 

I. benze, e me falaram, que eu nunca fui lá, ela que benze [...] Ela parece que 

benze lá, mas parece que mexe com uma parte de Centro Espírita e misturá 

com espírito num é comigo, o meu negócio é Deus é Jesus. (Março/2011). 

Não se evidenciou nos rituais de benzimento de Dona I algo que a caracterizasse 

como espírita, não acredita na reencarnação, não incorpora espíritos e nem recebe mensagens 

de pessoas falecidas. De fato, observa-se em alguns aspectos um sincretismo religioso, o que 

não é sua exclusividade, pois todas as benzedeiras, mesmo as “renovadas” mantêm elementos 

de diversas crenças em seus rituais. Entretanto, dona I é a benzedeira que mais apresenta em 

suas manifestações religiosas características do catolicismo popular, ainda que mantenha sua 

vinculação com a Igreja Católica, possui uma postura ativa diante da doutrina, 

reinterpretando-a de acordo com as suas necessidades.  

 Acredita-se que mais incomoda as demais benzedeiras é o grande afluxo de 

pessoas e o pagamento da prática. Dona I se vangloria sempre da quantidade de pessoas que 

atende diariamente, se afirmando como a melhor benzedeira da região. E, neste aspecto, 

destoa das demais benzedeiras que, geralmente, assumem uma postura de modéstia ao se 

referir as curas e atendimentos realizados. “Aqui não tem benzedeira que nem eu, pode 

procurar que não acha” (I, setembro/2011).  Conforme Bourdieu (2007): 
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[...] o capital de autoridade propriamente religioso que dispõe uma instância 

religiosa [uma agente religiosa] depende da força material e simbólica dos 

grupos ou classes que ela pode mobilizar oferecendo-lhes bens e serviços 

capazes de satisfazer seus interesses religiosos, sendo que a natureza destes 

bens e serviços depende, por sua vez, do capital de autoridade religiosa de 

que dispõe, levando em conta a mediação operada pela instância produtora 

na estrutura do campo religioso (2007, p.57). 

De fato, Dona I atende pessoas de alto nível social não somente de Anápolis, 

sendo recorrentes atendimentos de pessoas vindas de Brasília e Abadiânia/Go. A benzedeira 

também realiza atendimentos por telefone a pessoas que moram no exterior e a encomendam 

novenas e orações, mandando generosos presentes à benzedeira, o que contribui, 

indiretamente, para a sua legitimação na comunidade em que atua. 

Esse sucesso pode ser em parte explicado pela oferta de cura dada por essa 

benzedeira que, diferentemente das demais, não atende somente os “tradicionais males” (mau-

olhado, vento-virado, quebrante, etc). Ela disse trazer a cura para problemas mais atuais, 

como o alcoolismo, as drogas, a depressão e infertilidade. Observa-se que ela adquiriu seu 

espaço de atuação por oferecer curas não ofertadas pelas demais benzedeiras e, notadamente, 

são curas em grande medida ofertadas pelo movimento pentecostal e carismático católico. 

Para o atendimento de seus clientes, ela possui um espaço próprio
84

, inclusive 

com uma pequena sala de espera e fixação de um horário comercial para os atendimentos, 

período em que o portão da sua casa fica sempre aberto. Em dias propícios ao atendimento, 

formam-se filas com mais de cinquenta pessoas, além dos atendimentos pelo telefone, pedidos 

de novenas e orações.
85

 É em frente ao altar que ela atende sentada, ao lado de uma mesa com 

o telefone e uma quantidade razoável de ramos que são utilizados durante todo o dia. Tendo 

em vista que o fluxo de pessoas é tão intenso, não há tempo para que ela pegue o ramo a cada 

vez que uma pessoa chega. Em suas palavras: “O trem aqui é dureza, tem dia que o povo vai 

me buscá lá dentro, num dá tempo nem de ir no banheiro” (I, setembro/2011). 

Como a benzedeira tem revelações, ela é procurada por diversas causas, como 

descobrir o sexo da criança antes do nascimento, descobrir doenças, achar objetos perdidos, 
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 O espaço físico utilizado para atender os seus clientes  é um local de quatro cômodos, sendo dois usados como 

sala de espera, onde todos são bem acomodados, um banheiro para os clientes e um cômodo para a realização 

dos rituais, onde fica montado um altar repleto de santos – tantos que dona I até esquece alguns de seus nomes. 
85

 Os dias mais procurados são as quartas e sextas feira. Estes dias da semana, na concepção popular, são mais 

“fortes”. Dona I mantém um caderno assinado por todos os que passam pelo seu atendimento, por esses 

registros, a benzedeira não atende nos demais dias menos de vinte pessoas,  número superior ao atendimento das 

demais benzedeiras, que em alguns casos não chegam a atender vinte pessoas durante toda a semana. 
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desvendar infidelidades e fazer previsões futuras. Nas benzeduras não há inserção de versos 

simples e ritmados, ela fecha os olhos e murmura uma oração que não é audível e afirma que 

para cada pessoa se realiza uma oração diferenciada. Segundo ela, as orações e revelações são 

inspiradas pelo Espírito Santo.  

Neste aspecto se assemelha a RCC (Renovação Carismática Católica), que 

também reconhece a ação do Espírito Santo na vida das pessoas e atua distribuindo os seus 

dons: como a cura, a oração em línguas e as revelações, sejam estas do passado ou do futuro. 

Nota-se que a benzedeira não ficou passiva às transformações do campo religioso e passou 

por inúmeras transformações ao se mudar para a cidade. Conforme Cristián Parker: 

A influência crescente dos movimentos pentecostais, dos cultos afro-

americanos, e das expressões mágico-religiosas no catolicismo popular 

mostra que a urbanização subdesenvolvida pode igualmente estar na origem 

de transformações do campo religioso que, longe de diminuir a magia, o 

simbolismo e o fervor religioso, os incrementa, uma vez que estimula a 

criatividade religiosa no povo (1996, p. 145). 

 Foi essa criatividade que fez com que Dona I incorporasse as novas mazelas da 

sociedade moderna a seu “currículo”. Essa benzedeira age como uma conselheira para a 

maioria dos clientes que atende, pois conversa com eles após o benzimento e, se necessário, 

recorre a um novo benzimento, indica a novena ou o remédio, que seria a “garrafada” que ela 

mesma produz. Para os seus rituais não utiliza um ramo específico – afirma que já desistiu da 

arruda e da guiné, “não dá tempo de crescê, além da benzição o povo carrega” (Idem). O seu 

ritual também difere do das demais: a conversa inicial das benzeções tradicionais ocorre 

somente após o benzimento, se necessário; se não, a pessoa se retira – possivelmente age 

assim para acelerar o atendimento. 

Se durante o ritual, a benzedeira I perceber a doença e puder tratá-la com suas 

“garrafadas”, ela combina o preço e a quantidade que a pessoa irá precisar. Dona I usa raízes e 

ervas do cerrado para a produção, mas não as cultiva, pois existem fornecedores que as 

entregam mensalmente. O preço é variável, de acordo com o tamanho (da garrafa) e as ervas 

utilizadas. Segundo um dos frequentadores da casa, o preço pode chegar até quinhentos reais, 

mas a afirmação não foi confirmada.  

Dona I considera que “doença é falta de fé, com fé até água de filtro é remédio” 

(Idem). Entretanto, ela não produz remédio para todas as doenças e não deixou claro aquelas 
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que pode curar com as garrafadas, mas mencionou alguns casos de sucesso, principalmente 

para que mulheres engravidassem. 

Em situações que exigem a realização das novenas, essa benzedeira oferece duas 

possibilidades ao cliente: ele pode deixar o dinheiro para a compra do material (que se resume 

a velas brancas de sete dias e incenso) ou pode levá-lo para realizar a novena. Dessa forma, 

dona I afirma que não há cobrança em sua atividade, pois se a pessoa levar o material ela não 

exige pagamento para realizá-lo. Mas afirma que prefere que as pessoas deixem o dinheiro 

para que o material seja comprado corretamente. “Aqui o povo traz vela vermelha, preta, rosa, 

marela, azul, mas eu não aceito, tem que ser vela branca de católico, umas tem até o santo 

nelas. Então eu prefiro que deixe o dinheiro que eu compro certo e num tem desperdício” (I, 

setembro/2011). 

A benzedeira explica, ainda, a importância da novena: “Quando nós brilha pra ele 

[Espírito Santo] com o fogo da vela e do incenso ele brilha pra nós com o fogo do milagre” (I, 

setembro/2011). É durante a benzeção que dona I percebe se há a necessidade de se realizar a 

novena, por meio das revelações do Espírito Santo. Geralmente, o material para a realização 

da novena custa em torno de oitenta reais, uma vez que as velas custam seis reais e o incenso 

quinze reais, mas, o preço pode variar de acordo com a quantidade a ser utilizada. 

As novenas são utilizadas pelos católicos para obter uma graça especial, portanto 

é realizada por aqueles que necessitam. No caso de dona I, ela faz a novena por outra pessoa, 

como uma “terceirização” da oração – dessa forma, ao invés de o fiel se dirigir ao sagrado, a 

benzedeira o faz por ele. Portanto, a benzedeira é percebida não como uma pessoa comum, 

mas como alguém mais próxima do sagrado e, por isso, mais propícia a receber as graças do 

divino. 

As novenas são dirigidas a todos os santos de acordo com o problema a ser 

resolvido. Ela destaca Nossa Senhora do Desterro, para que desterre os problemas, e Nossa 

Senhora da Guia, para que guie a pessoa ao melhor. A benzedeira afirma que a presença de 

Maria é fundamental, pois é considerada a mãe dos pecadores, embora, a novena seja dirigida 

a outro santo, não deixa de pedir também a sua proteção. 

A realização das novenas e a exigência da compra de materiais são vistas de 

maneira negativa pelas demais benzedeiras. Conforme a Benzedeira A: 
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Tem uma tal de dona I. lá diz que é uma benzedeira muito boa mas assim ela 

pede, ela pede é cem reais pra comprá vela pra por pra acendê pra fazê, pra 

perdoá, aí num é oração de católico. Um dia eu falei pra mulhé, ela [disse], 

não, mas ela é católica, eu falei não, ela pode tê um quadro de santo lá 

enfeitado tudo lá, num tem pobrema porque os quadro é só o símbolo mesmo 

não é Jesus e nem o santo então num tem pobrema, mas se cobrou não, não é 

de Deus o que não cobra é porque que tá fazeno com Deus, é de verdade 

porque tá fazeno o que ele deu de graça nós tamo dano pra os nossos irmãos, 

ele falou que tudo que fizesse aos irmãos tava fazendo a ele né, se ele deu o 

dom a gente vai cobra? (Março/2011) 

Dona I, por sua vez, é enfática ao afirmar que não cobra pelos seus rituais: “Eu 

num cobro, a gente num cobra palavra de Deus, a novena você pode trazê os materiale, o que 

cobra é os remédio, e esse eu num quero que ninguém precise porque se eu quero a minha 

saúde eu quero a dos zoto também”. Entretanto, ela admite receber presentes, desde que não 

seja o dinheiro propriamente dito: “Tem muita gente que traz presente, uns agrado, que eu até 

fico com vergonha, mas vô fazê o que, eles fala que eu mereço, e eu num sô pobre soberba, 

aceito” (Setembro/2011). 

O próprio lugar de atendimento foi um presente de um cliente: 

Foi assim, eu tava construino essa minha casa, aí um cumpade meu que 

naquela época num era cumpade ainda trouxe o rapaz da loja W [loja de 

carros], [...] e falou: ó, trouxe o fulano aqui, pra abaixo de Deus vê se a 

senhora dá um recurso pra ele que tá desesperado, aí eu falei Deus tem 

recurso pra nós todos. Ele tinha que achá um carro que tinha sido roubado de 

qualquer jeito, aí eu benzi e falei que ia precisá de novena, ele deixou o 

dinheiro pra o materiale e eu falei, quero vê o senhore na quarta, isso era 

uma segunda, o carro tá muito distante mas Deus vai trazê de informação em 

mão. Quando foi na terça, ele apareceu, ó vim agradecê acharam o carro, 

amanhã já vou buscá, tava em Marabá e eu quero contribuí com a senhora, 

que maneira a senhora aceita uma contribuição, eu falei: meu fio, já tá 

contribuído, era o prejuízo que cê ia ter e Deus recuperô. Não mas eu quero 

contribuí da minha pessoa para a pessoa da senhora, aí eu falei quarquer 

coisa até se o senhore me dê um grampo de cabelo eu já fico feliz. Aí ele 

perguntou: o lote da senhora é grande, dá pra construí um barracão pra 

senhora atendê seus clientes. Eu falei: dá, sim! E ele: amanhã tem pedreiro 

lá? Eu disse tem, então vou mandar o materiale, e mandou tudo. [...] E eu 

fiquei tão feliz com essa contribuição que me deu até tremedeira, fiquei tão 

emocionada e envergonhada porque eu falei que não precisava, mas ele falou 

não a gente quer dá pra senhora, aí né de coração e eu não tava pedindo [...] 

(I, setembro/2011). 

Segundo Pierre Bourdieu, o mago é aquele que pode mais abertamente trocar os 

seus serviços religiosos por uma remuneração, sendo que “pode assumir explicitamente sua 

seu papel na relação vendedor/cliente que constitui a verdade objetiva entre especialistas e 
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leigos” (2007, p.61). Embora Dona I denomine aqueles que a procuram como clientes, ela não 

assume tão abertamente a remuneração a prática. Isso se deve pela concepção existente entre 

as benzedeiras, em que aquele que cobra pelo benzimento não possui um dom dado por Deus, 

ou ainda, conforme a benzedeira A: “se cobro, não é coisa certa, não é de católico” 

(Março/2011), Dona I tende firmar sua posição enquanto realizadora de uma prática correta, 

que mantém seu referencial no campo católico, por isso sempre reafirma não cobrar pelo 

benzimento. 

Dona I não se preocupa com a concorrência das demais benzedeiras, pois afirma: 

“Quando é doença que eu não consigo resorvê, mando procurá o médico, num mando pra 

outra benzedeira, porque não adianta, eles diz que não tem nenhuma melhó que eu” (Idem). 

Conforme o relato de dona I, seu grande opositor parece ser o benzedor Parada Dura, um 

benzedor umbandista, que atua em um bairro próximo à saída de Anápolis. Sobre o benzedor, 

ela afirma: “Quanta gente vem aqui depois de gastá muito dinheiro com aquele Parada Dura 

e não resolvê nada, aqui com uma simples novena, eu resolvô” (Idem). 

Gomes e Pereira (2002) afirmam que há uma diferenciação de homens e mulheres 

no desenvolver das práticas da benzedura. Para os pesquisadores, os homens benzedores 

geralmente têm uma maior influência em outros setores da comunidade, muitas vezes funções 

relacionadas com a representação política, o que não acontece com as benzedeiras. 

Não obstante, ao analisar as influências sociais de dona I, acredita-se que esta 

detenha uma posição superior ao benzedor Parada Dura. Diante disso, I abre “uma fissura na 

ordem social”, pois ainda em uma sociedade patriarcal interpreta o sagrado e rompe o silêncio 

imposto às mulheres, sobretudo, na religião católica (GOMES; PEREIRA, 2002, p. 117). O 

benzedor Parada Dura faz propaganda de seu trabalho, principalmente, espalhando placas 

pela cidade, já dona I não faz nenhum tipo de propaganda, sua clientela é mantida pelo “boca 

a boca”. E, assim, mantém uma clientela fixa que aumenta a cada dia e mesmo à distância ela 

realiza suas benzeções, recebendo pedidos de novenas de pessoas de Portugal, Suíça e Estados 

Unidos. Ela enfatiza: “Se fizesse propaganda num dava conta” (I, setembro/2011). 

Toda a concepção religiosa dessa benzedeira está baseada no sacrifício, pois 

“Num adianta ficá sentada vendo canção nova, Pe. Robson na televisão, porque que sacrifício 

tá fazeno, tem que fazê caridade, visitá um doente, visitá o presídio, ajudá o pobre” (I, 

setembro/2011). Como considera que corpo e alma não se separam, para que se prepare a 
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alma para vida eterna é necessário o sacrifício do corpo. De tal modo, a sua própria atuação é 

interpretada como um sacrifício para Deus: “Aqui, eu passo fome, passo sede, passo vontade 

de ir no banheiro, é todo dia assim” (Idem). 

Além de sua atividade, todos os anos realiza as romarias de Trindade/GO e de 

Nossa Senhora Aparecida/SP, levando um caderno com assinaturas e pedidos de todas as 

pessoas que passam por seu ritual de benzimento. “Eu assisto à missa, com o caderno no colo, 

e depois levo pra sala de milagre”. É justamente pela sua participação nas romarias que ela 

confirma sua filiação católica: “Sou católica, todo ano vou à festa do divino em Trindade” (I, 

setembro/2011). 

Para demonstrar tal vinculação, ela também se refere às pessoas influentes da 

Igreja que são assíduas em seus benzimentos: “Aqui vem a irmã N. pra eu benzê, teve um dia 

que me chamou pra fazê oração lá na casa dela, veio aqui me buscá, vem duas ministra da 

eucaristia benzê comigo” (I, setembro/2011). Conforme Oliveira, (1985) esse é um meio 

recorrente entre as benzedeiras para buscar sua legitimação, ou seja, para enfatizar sua 

legitimidade recorre à incorporação de membros importantes da sociedade em sua clientela, 

como personalidades eclesiásticas e médicas. “Aqui vem filho de médico, esposa de médico 

tratá comigo de espinhela-caída” (I, setembro/2011). 

Observa-se que dona I, embora se origine do mesmo universo cultural das demais 

benzedeiras, revela inúmeras peculiaridades, que evidenciam sua adaptação à vida urbana. Ela 

realizou uma releitura de sua própria prática, incorporando elementos que pudessem atender 

melhor a sua clientela. 

Em sua pesquisa sobre os agentes de cura que atuam na modernidade, Haudrey 

Germiniani Calvelli analisou as transformações destas práticas tradicionais em contato com a 

vida urbana, estabelecendo uma nova categoria de análise: “a benzedeira moderna”, esta seria 

uma agente de cura diferenciada das demais, pois transforma a prática de cura “em uma 

atividade econômica e profissional” (2011, p.181).  A pesquisadora vai mais além ao afirmar 

que a “benzedeira moderna” é aquela capaz de incorporar aos seus valores tradicionais valores 

modernos em busca da ampliação de sua clientela, valendo-se de búzios, cartas ou revelações 

espirituais. 

A partir da definição de Calvelli, Dona I pode ser inserida nesta categoria, apesar 

de não recorrer aos elementos mencionados (búzios, cartas ou revelações feitas por pessoas já 
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falecidas), esta ressignificou sua prática, fazendo dela não somente um dom, mas um meio de 

sobrevivência e, certamente, realizou inúmeras transformações para atender melhor seus 

clientes. O próprio espaço reservado para a realização de seus rituais evidencia essa 

preocupação.  

Nesse sentido, compartilha-se a concepção de Calvelli (2011) ao afirmar que 

categoria de benzedeira tradicional, entendida como mulheres que receberam seus 

conhecimentos das gerações passadas e executam seus rituais por meio da repetição de versos 

ritmados, não consegue abarcar toda a realidade da oferta de cura religiosa disponibilizada nas 

sociedades urbanizadas. De fato, como um meio de sobrevivência em meio à diversidade das 

ofertas de cura, mulheres como Dona I reinterpreta sua prática, conferindo a ela novas feições.  

Entretanto, ao reafirmar a categorização feita por Calvelli (2011) não se deseja imputar uma 

oposição entre as benzedeiras estudadas. Pois, conforme Carlos R. Brandão: 

Não há sempre e só tipos puros de agentes religiosos e é de acordo com o 

padrão dominante do seu trabalho religioso, determinado, por sua vez, pelo 

modo como responde profissionalmente aos interesses dos grupos leigos de 

cujo apoio empresta seu poder, que o homem [a mulher] do sagrado pode se 

apresentar e agir como um profeta, um sacerdote, um feiticeiro, ou como 

todos eles a um só tempo, ou, ainda sucessivamente (1980, p.52- 53). 

Portanto, admite-se ser impossível estabelecer uma rígida diferenciação entre as 

benzedeiras entrevistadas para essa pesquisa, haja vista que cada uma, embora possua o 

mesmo universo simbólico e tenha praticamente a mesma base de conhecimento, tem uma 

postura ativa na reinterpretação de seu dom e na execução de seus rituais. Somente Dona I 

conseguiu transformar a sua prática em um meio também de sobrevivência, talvez por uma 

maior autonomia em relação à Igreja Católica, conseguiu incorporar as modificações da 

religião moderna em seu ritual de benzimento. No entanto, isso não a desvalorizou ou a 

supervalorizou perante as demais, mas a transformou em uma benzedeira de referência na 

cidade de Anápolis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitas foram as indagações no início desta pesquisa intitulada: As transformações 

da prática de benzimento em Anápolis,1979-2004. Algumas respostas foram encontradas e 

inúmeras outras questões suscitadas, sem no entanto, acharmos um caminho possível de 

respostas pelo menos em um curto tempo de investigação. Nesta pesquisa evidencia-se uma 

investigação sobre as transformações nas práticas das mulheres benzedeiras da cidade de 

Anápolis, sobretudo, a partir da interação da Igreja Católica e, notadamente, do movimento 

carismático de renovação católica. No decorrer da pesquisa empírica quando houve o contato 

com as benzedeiras, notou-se que muitos outros aspectos deveriam ser ressaltados, haja vista a 

riqueza da prática de benzimento realizada em Anápolis, que vai muito além de um conflito 

entre agentes religiosos. 

Assim para dar voz a essas mulheres foi importante a realização da coleta da 

pesquisa empírica, pois por meio de suas histórias de vida, poderia observar cada aspecto de 

sua prática religiosa de cura, que, por sua vez, revelaria também a própria visão de mundo 

dessas mulheres privadas do estudo. Todavia, por serem possuidoras de uma sabedoria 

imprescindível revelada em seus gestos, concepções e na própria avaliação que 

empreenderam de sua prática. Fizeram com que a explicação acadêmica do fenômeno de 

benzimento parecesse extremamente simplista. Por isso, não foram apresentadas explicações 

deste fenômeno, optou-se por fazer uma descrição de seus rituais com a sua riqueza de 

símbolos e gestos. Focou-se, sobretudo em investigar dois pontos importantes: a análise do 

processo de construção dos benzimentos com os elementos integrantes e a transformação da 

prática em um contexto urbano, tendo como espaço a cidade de Anápolis. 

Para tanto, buscou-se mapear a origem desses conhecimentos, bem como as suas 

referências religiosas, considerando as mulheres benzedeiras como construtoras ativas de sua 

prática. Embora na pesquisa empírica, as benzedeiras afirmassem terem recebido um dom 
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divino, ao qual atribuíssem suas atividades. Notou-se que essas mulheres não nasceram 

benzedeiras, mas se fizeram benzedeiras diante de uma necessidade da vida real e prática, 

fosse ela material ou religiosa. A maioria delas aprendeu a benzer para suprir uma 

necessidade da sociedade em que nasceram, uma sociedade rural que necessitava de seus 

benzimentos para se curar de inúmeras doenças (físicas e espirituais), sobretudo pela distância 

do poder médico e do poder religioso, sendo que esta não era uma distância apenas física. 

Acredita-se que a distância cultural representava e, ainda, representa uma barreira bem 

superior. Tal situação foi observada nos depoimentos das benzedeiras, que ao se remeterem a 

sua infância mencionaram quão distantes era a figura dos sacerdotes e médicos, por vezes, 

temidos e pouco compreendidos. 

A religião em nenhum momento da vida deixava de ser apreendida. Assim, a 

referência à religião católica foi ressaltada pelas benzedeiras. Não são elas meras reprodutoras 

da doutrina que hoje conhecem melhor pela proximidade com as Igrejas, elas reinterpretam 

esses conhecimentos com base em sua realidade e suas necessidades, mantêm uma postura 

ativa e autônoma com relação à Igreja Católica. Dessa forma, as benzeduras são práticas 

autênticas do catolicismo popular herdadas de gerações passadas das mulheres que as 

praticam. 

Percebeu-se a intensa comunicação das benzedeiras com a instituição que 

afirmam pertencer e, notadamente, esta comunicação trouxe inúmeras transformações aos 

benzimentos, porque as benzeduras fazem parte do arcabouço cultural de seus agentes e 

adeptos.   

Sendo assim, como a Igreja Católica se modificou com o advento da modernidade 

buscando conter o afluxo de fiéis para o movimento pentecostal, as benzedeiras em interação 

com as transformações da Igreja repensaram e recriaram muitas de suas práticas, alguns 

elementos foram suprimidos, surgiram novos benzimentos e muitas benzedeiras modificaram 

a maneira com que percebiam seus rituais e práticas, em alguns casos, após a interação com a 

RCC (Renovação Carismática Católica). 

Embora a RCC não fosse unicamente a responsável pelas alterações nas práticas 

das benzedeiras, comprovou-se que essa interação trouxe modificações, uma vez que as 

benzedeiras participantes do movimento negam ser chamadas de benzedeiras e aboliram 

muitos dos elementos integrantes de seus rituais, especialmente, o ramo. A principal 
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transformação é evidenciada no que concerne a demonização da prática, já que as benzedeiras 

participantes do movimento passaram a negar os benzimentos, considerando-os como práticas 

supersticiosas. Todavia, elas deram ao ritual um novo nome, “orações”, mas continuam a 

praticar as mesmas “rezas” feitas antes, apenas retirando aquilo que o movimento carismático 

condena. 

Evidenciou-se também que a própria saída das benzedeiras do campo para a 

cidade influenciou a ressignificação da sua prática ao vivenciar inúmeras transformações 

advindas da urbanização como a utilização da tecnologia. Houve, portanto, maior 

proximidade das políticas públicas (saúde e educação) e maior acesso às informações que 

circulam rapidamente por todo Brasil. Neste ambiente, criaram seus filhos que se tornaram 

também questionadores de suas práticas e, em grande medida, desarticuladores destes 

conhecimentos. Tal transformação fez com que as benzedeiras deixassem de transmitir seu 

dom de benzimento para a sua família que, muitas vezes, não aprova as suas atividades. 

Assim, resta as mulheres benzedeiras buscar entre os que as procuram futuras (os) 

benzedeiras (os). Algumas benzedeiras passaram a revelar as orações no momento do ritual, 

indiscriminadamente, na esperança que alguém se interesse a aprender. 

No que se refere à medicina, também se notou uma articulação de saberes mesmo 

que, indiretamente, as benzedeiras incorporam muitos conhecimentos da medicina científica e 

transmitem às pessoas que as procuram. Não há por parte das benzedeiras o intuito de se 

posicionarem contra a medicina científica, haja vista que desta fazem também uso. Acreditam 

que existam doenças e/ou males que só podem ser tratados pelo benzimento. Por isto quando 

percebem que a doença não pode ser tratada com esse ritual, aconselham-se à procura de um 

médico. Admite-se que há entre médicos e benzedeira uma relação de complementaridade, 

entretanto, ressalta-se que esta relação, pelo menos em Anápolis, não é explícita, pois neste 

município não se encontrou nenhuma política pública ou ação voltada à valorização das 

práticas das benzedeiras, que poderiam ser aproveitados nos procedimentos terapêuticos. 

Apesar das inúmeras interferências, percebeu-se que estas não determinaram o fim 

da prática das mulheres benzedeiras, senão conduziram essas mulheres a uma adaptação como 

um meio de sobrevivência, ainda que, na subalternidade. Essa adaptação foi percebida na 

benzedeira I, que transformou o seu dom em um ofício, sem se preocupar com as 

estigmatizações. Aprimorou-se ao buscar elementos do passado como a utilização de ervas e 
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raízes para o tratamento de doenças e incorporou meios modernos como a utilização do 

telefone para os benzimentos, a fixação de um horário comercial para atendimentos, a 

cobrança de algumas de suas atividades e, especialmente, a criação de novos benzimentos 

para atender as necessidades da vida moderna.  

As benzedeiras modificaram seus rituais em contato com a vida urbana. Este fato 

não pode ser visto de maneira negativa, sim de forma natural e inevitável, pois foi a partir 

dessas transformações que se tem acesso a riqueza cultural desses benzimentos. Se as 

benzedeiras não tivessem buscado essa adaptação, provavelmente teriam se extinguido e não 

surgiriam pessoas interessadas a aprender este ofício como ainda acontece em Anápolis. 

Cabe ressaltar que muitas questões se encontram sem respostas, muitas 

indagações precisam ser problematizadas como as motivações das pessoas, que buscam os 

benzimentos em Anápolis que são incógnitas, ou ainda a forma de atuação das novas 

benzedeiras
86

que surgem nesta Cidade sob novos meios de aprendizado e prática. Com efeito, 

acredita-se que essa pesquisa lançou bases para novos estudos acerca do tema e, 

principalmente, ofereceu às mulheres benzedeiras a possibilidade de se reconhecerem, de 

saírem do anonimato imposto pela “história oficial”. E assim, contarem um pouco de suas 

histórias, transmitindo suas concepções e revelando a riqueza de seus conhecimentos. 
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 Essas benzedeiras aprenderam com as benzedeiras entrevistadas para esta pesquisa. 
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