
RESUMO

REZADEIRAS ITABAIANENSE: GUARDIÃES DA TRADIÇÃO CULTURAL CATÓLICA E AGENTE DE CURA DA
MEDICINA POPULAR

José Erivaldo Simões de Oliveira1

Nesse artigo2 proponho fazer uma discussão antropológica a cerca dos trabalhos religiosos exercidos pelas
rezadeiras. Procurando mostrar como esse grupo religioso que faz parte do catolicismo popular tece suas
experiências dentro da sociedade e conseguem ser aceitas ou legitimadas socialmente dentro de um
ambiente disputado religiosamente por tantas agentes do sagrado. Essa pesquisa se baseia em um estudo
realizado na cidade de Itabaiana/SE, principalmente com pessoas idosas, em sua maioria mulheres que
exerce um saber tradicional repassado através de um conhecimento oral. Neste estudo além da oralidade,
baseamo-nos também em pesquisa teórica de autores clássicos da antropologia, bem como de autores
contemporâneos. Ao se utilizar dos conhecimentos tradicionais essas mulheres tornam-se guardiãs da
religiosidade católica.
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ABSTRACT
MOURNERS ITABAIANENSE: GUARDIANS OF CATHOLIC CULTURAL TRADITION AND CURING
AGENT OF FOLK MEDICINE
José Erivaldo Simões de Oliveira1

In this article2 propose to do anthropological discussion about the religious works exercised by mourners.
Attempt to show how this religious group that is part of popular Catholicism weaves their experiences
within society and can be accepted or legitimized within a social environment played religiously by many
agents of the sacred. This research is based on a study conducted in the city of Itabaiana / SE, especially
with elderly people, mostly women holding traditional knowledge passed on through an oral knowledge. In
this study beyond orality, we rely also on theoretical research of classical authors of anthropology, as well
as contemporary authors. When using traditional knowledge these women become guardians of the
Catholic religion.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto da experiência junto à rezadeiras da cidade de Itabaiana, situada na Região do
Agreste Sergipano do Estado de Sergipe. Esse município é um dos maiores e mais importante
economicamente, traz peculiaridades que merece ser destacado. Antes de tudo, Itabaiana tem o maior
comércio do interior sergipano, é uma cidade localizada no Vicariato São Lucas e possui religiosamente a
dimensão de uma diocese por possuir quatro paroquia, bem como um grande número de padres.

No campo religioso destaca-se também pela presença de vários templos protestantes, no qual se
sobressaem em sua maioria os pentecostais e neopentecostais. A cada dia é comum surgir novos grupos
protestantes dissidentes por não aceitar as diretrizes de suas denominações e abrir em suas próprias
casas um templo religioso. Esses novos pequenos grupos dissidentes em sua maioria tal como as
rezadeiras são pessoas simples, os quais não tiveram acesso a um saber teológico, mas aprenderam
difusamente através dos pastores das igrejas das quais pertenciam.

Adentrando nas práticas de curas da benzenção, percebemos que as mesmas, se encontram enraizada no
imaginário popular e segundo observação preliminar costumam atender pessoas tanto das classes
populares, como das classes médias. Inclusive em estudos de campo, notei na casa de uma das rezadeiras
a presença de moto-boy, donas-de-casa, estudantes e alguns carros de professores e outros profissionais
liberais.

Os profissionais da benzenção estão espalhados no centro da cidade, nos bairros mais periféricos e nos
povoados. Pude perceber, no entanto, que as rezadeiras que moram no centro residem lá desde que o
local ainda era sítio, ou seja, antes do grande crescimento da cidade final do século XX.

Em tempos passados tal prática tinha maior destaque junto à população, mas com aparecimento de outros
agentes de saúde e o aumento da atuação da Igreja Católica e dos protestantes, a procura diminuiu. Isso
porque antes segundo a pesquisadora Priore (2000), elas curavam mazelas, faziam partos, praticavam a
cura das ervas e davam conselhos religiosos.

Para que tal estudo seja mais bem analisado escolhemos como categorias de análise as palavras: sagrado,
profano e eficácia simbólica. E, para alcançarmos nosso intento utilizaremos, sobretudo, fontes de
pesquisas de autores clássicos da antropologia como Durkheim, Mary Douglas, Marcel Mauss, Lévi-Strauss
entre outros e da literatura de autores nordestinos e de outros estados que se dedicam ao estudo da
benzenção.

Na primeira parte do artigo enfoco a atuação religiosa das rezadeiras, na qual observa-se a dinâmica da
transmissão oral e do espaço de atuação destes agentes ; na segunda, descrevo a eficácia simbólica e o
reconhecimento social que elas obtêm na sociedade, na terceira exponho sobre uma ideia de sagrado e o
profano nos ritual de curas feito por essas profissionais, destacando assim, como é o espaço em que são
realizadas as curas mágicas e no ultimo, teço algumas considerações finais sobre o grupo em estudo.

2. AS REZADEIRAS E SEU ESPAÇO DE ATUAÇÃO RELIGIOSA

Na sociedade atual brasileira, tem surgido um campo religioso de caráter sincrético, nômade e
heterogêneo, nos quais os fiéis buscam os serviços religiosos motivados por desejos de curas e soluções
imediatas para a resolução dos seus problemas existenciais. Nessa perspectiva, a religiosidade procurada
e em destaque por nós nesse trabalho é uma religiosidade marcada por comportamentos mágicos, na qual
estão presentes elementos naturais (plantas, ervas medicinais, água, óleo, etc.) associados a elementos
sobrenaturais (rezas, passes, orações e benzenção).

No interior dessa religiosidade, analiso a experiência de um grupo que atua no campo religioso católico de
origem popular, denominado de rezadeiras ou benzedeiras. Essas profissionais do sagrado, a partir do
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encontro e da mistura de elementos originários do catolicismo popular, com símbolos e signos da medicina
popular, do Candomblé e da Umbanda realizam e recriam esses símbolos na tentativa de melhor atender
os seus clientes, através da utilização de curas.

Como profissionais do sagrado, as rezadeiras, oferecem os seus serviços em suas próprias casas, algumas
vezes reservando um quartinho destinado a esse serviço, outras vezes no quintal. Esses locais são simples
e pequenos, mas que abriga no seu interior a representação do sagrado. Sobretudo, pela presença das
inúmeras presenças de imagens e quadro de santos e outros elementos sagrados como o terço,

Ao invocar as forças ou energias sagradas, elas executam o papel da intermediação entre Deus e os
homens. No entanto, para isso não recorre a manuais teológicos, nem tampouco ao fundamento bíblico,
mas o legado da tradição oral e a fé nos santos, como protetores e guias espirituais.

Nesse sentido, são reconhecidas na comunidade a que pertence como pessoas portadoras de poderes e
forças sobrenaturais. Sendo importante acrescentar que o poder delas não “advém de uma delegação
institucional como acontece com o poder do clero oficial, mas de um reconhecimento que produzido pela
própria comunidade ou grupo social no qual se radicam suas práticas” (STEIL, 2001:25).

As rezadeiras, entre todos os profissionais do sagrado, especialistas populares são os que melhor recriam
o seu saber, pois mesclam com perfeição os ensinamentos aprendidos entre os ensinos dos padres, da
própria comunidade e da transmissão dos mais velhos, guardando na memória e reproduzindo com uma
perfeição invejável.Tendo-se em vista que as mesmas são em sua maioria analfabetas e tiveram um
aprendizado de forma assistemática, isto é, a partir da transmissão oral.

Esse aspecto da oralidade é importante no tocante a prática da benzenção, por que esta passa sempre por
um processo de reconstrução, ganhando sentido apenas em razão de sua articulação com o social,
portanto, nessa perspectiva nunca vai ser uma prática estática, detida no tempo. Pelo contrário, ela se
constitui uma realidade dinâmica, mesmo fazendo parte de uma tradição cultural que perpassa por vários
anos de existência.

A respeito dessa dinamicidade o pesquisador Arante (2006, p. 22), afirma que na cultura: “é possível
preservar os objetos, os gestos, as palavras, os movimentos, as características plásticas exteriores, mas
não se consegue evitar a mudança de significado que ocorre no momento em que se altera o contexto em
que os eventos culturais são produzidos”

A ressignificação pela qual passa as práticas desse grupo leva-nos a crer que a própria cultura se
encarrega de fazer com que a benzenção, se adapte a diversidade impostas pelas transformações sociais e
culturais, mesmo que para isso tenham que se readaptar para continuar sobrevivendo. Principalmente nos
locais urbanos, ressaltando que tal grupo tem que competir com os médicos e outros profissionais do
sagrado, diferentemente do ambiente rural, já que é a prática popular por excelência, que reina quase
absoluta. (QUINTANA, 1999, p. 51)

Um detalhe significativo quanto às práticas da benzenção é o caráter da gratuidade nos serviços de cura,
já que as rezadeiras recusam redistribuição em dinheiro dos seus inúmeros clientes, mas espera que
esses, lhe ofertem objetos de mantimentos de copa e cozinha, como forma de agradecimento pelo bem
praticado sem interesse, logo, aceitos sem protestos. (BRANDO, 1986)

Esse tipo de gratuidade pode ser comparado com o estudo referenteos estudos sobre a “Dádiva” de Mauss
(2003), quando diz que há uma mistura entre almas e coisas, entre riqueza material e espiritual. Nesse
sentido, se encontra associado um valor moral e ético presente nas trocas da benzenção. Tendo-se em
vista que não são indivíduos e sim as coletividades que mantém obrigações de reciprocidade, nos quais
estão inerentes os laços de energia espiritual entre os clientes e os rezadores (MAUSS. op.cit.)

Fator esse importante se observarmos o caráter dessa troca simbólica, na qual valoriza os laços espirituais
acima da toca mercantil, ressaltando assim, um vínculo de permuta pelos bens sagrados entre as
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rezadeiras e seus clientes.

3. A EFICÁCIA DAS PRÁTICAS DA BENZENÇÃO NO INTERIOR DO CATOLCISMO POPULAR

Essas senhoras, enquanto profissionais do sagrado têm suas praticas reconhecidas dentro de um horizonte
do catolicismo popular, a partir da crença social de pessoas que partilham o mesmo horizonte religioso que
lhe depositam confiança em seus serviços. Nas quais identificam as suas ações como sobrenaturais e lhe
delegam um poder que as faz sair do anonimato para o reconhecimento da sociedade.

Com base nos estudo de Lèvi-strauss (1996), a eficácia simbólica dos rituais mágicos não se efetivam
apenas no poder do feiticeiro, do xamã ou na crença do doente que deseja ser curado, porém estende-se
para um consenso coletivo, ou seja, para a crença de uma representação coletiva.

Essa ótica de pensamento foi reforçada nos estudos de Oliveira (1985, p. 39), na cidade de Campinas
quando afirma que:

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

Esse conhecimento teórico foi corroborado por nós, em um estudo sobre a benzenção na Cidade de Frei
Paulo, no agreste sergipano, quando verificamos que embora sejam mulheres analfabetas e de idade
avançadas adquiriram um grande reconhecimento por parte de seus clientes. Inclusive são procuradas não
apenas por pessoas simples, mas por professores e outros profissionais liberais. Esse aspecto foi verificado
por nós quando fomos fazer o levantamento das rezadeiras da cidade de Itabaiana junto a quatro
professores, três da área de português e outro da área de geografia que me indicaram o local e até
mesmo solicitaram ajuda logística para que eu chegasse às mesmas, já que são clientes antigos.

Com base, portanto dos estudos teóricos e práticos pudemos verificar que embora ocorra um grande
desenvolvimento tecnológico, avanços importantes na área da saúde e inclusive qualificação religiosa e
intelectual dos padres, a sociedade abre espaços para que práticas consideradas mágicas e desqualificadas
por alguns setores da medicina oficial e do clero católico continuem tendo existência e que tenha aceitação
e seja legitimada como importante meio de cura de males que tanto atormenta as pessoas.

Com relação à eficácia simbólica das práticas mágicas da benzenção, verificamos também para que essas
sejam legitimas necessita de uma linguagem que seja articulada de acordo com as noções de doenças
trazidas pelos clientes, ou seja, que ao benzer os seus clientes a doença seja diagnosticada de forma
palpável e que o mal seja extirpado. Caso ocorra êxito na suas rezas o profissional do sagrado, será
qualificado como eficaz, e, portanto, será anunciado pelos seus clientes como legitimo e digno de usar o
nome de rezadeira ou rezador.

Um detalhe observado por Quintana (1999, p. 49), a respeito da eficácia simbólica na benzenção que vem
acrescentar a discussão acima é que não é somente a:

Eficácia da terapêutica da benzedura que está ali em pauta; é também uma
forma de conceber o corpo e a doença e, mais do que isso, é o próprio
pensamento do grupo que está em jogo, uma vez que nessa teia de significados
não existe nada que esteja solto, cada fio está amarrado ao conjunto e, ao
mesmo tempo em que o sustenta, é sustentado por ele.
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Sendo assim, as rezadeiras ao ouvir as queixas dos seus clientes de suas doenças, já evoca a força de
uma tradição de um repertório simbólico que se encontra enraizado no imaginário social dos benzidos, pois
ao buscar tais serviços os clientes já sabem de antemão o seu sofrimento e que tipo de profissional
deveria procurar. Pois vale salientar que as pessoas ao sofrerem de alguma doença como mau-olhado,
quebranto, sol e sereno, cobreiro e outros males, já sabem de antemão a quem pedir proteção e buscar
auxílio.

4. O SAGRADO E O PROFANO NO RITUAL DE CURA DAS REZADEIRAS

No universo religioso das rezadeiras, encontramos um culto particular, na qual rezam em suas próprias
casas, ou até mesmo no quintal quando é doença de reza (quebranto, mau-olhado, sol e sereno etc.), no
entanto, quando for um problema de doenças espiritual (encosto, feitiço, etc.) é destinado um local da
casa específico para exercer o ritual de cura.

Nesses locais sagrados encontramos várias imagens de santos da Igreja Católica e algumas imagens de
orixás afro-brasileiros, castiçais com velas e um copo com água. E vários colares ou rosários, sendo cada
um deles relacionado a um orixá.

Geralmente ao olharmos para um ambiente sagrado pensamos como algo estritamente qualificado para se
exerce um ritual. Por exemplo, as Igrejas católicas e evangélicas são qualificadas e separadas para o
trabalho do sagrado, há todo um temor e principalmente uma separação entre a esfera do profano. No
entanto, ao olharmos para o ambiente simples da benzenção percebemos que o local é algo que ocorre os
acontecimentos do dia a dia. Como comer, dormir, ter diversão através da televisão, etc. No entanto, a
dedicação para o sagrado vai ocorrer em momentos especiais, no caso, quando algum cliente procura para
ser rezado.

Para Durkheim (2000), o sagrado e o profano são duas categorias fundamentais para a compreensão das
crenças coletivas relativas a religião. Entre essas duas categorias há uma relação de heterogeneidade
absoluta, no qual a pessoa só pode pertencer a um mundo se tiver saído inteiramente do outro. O mundo
sagrado é caracterizado pelo autor como o diferente, aquele que é protegido e isolado por tabus e
interdições. E o profano, como aquele que se realizam as experiências quotidianas.

Nessa mesma visão Berger (2003), vê o sagrado como algo que salta fora das rotinas diárias, como o
extraordinário. Já o antônimo do sagrado é o profano que se caracteriza como o comum, o corriqueiro.
Porém segundo esse autor, em que não obstante o sagrado seja algo potencialmente perigoso, seus
perigos podem ser domesticados.

Nessa domesticação do sagrado enfatizado por Berger (op.cit), é possível citar o ambiente onde acontece
o ritual sagrado da benzenção. Embora as rezadeiras exerçam suas atividades em suas casas, um local
considerado profano, onde acontecem às experiências quotidianas, como foi citado acima. No entanto, há
momentos em que esse espaço ganha um significado extraordinário, ou seja, sagrado; justamente quando
é invadido por orações, preces e de outros elementos que compõem o ritual.

Ao percebermos que o sagrado em algumas experiências religiosas pode ser rigorosamente separado das
esferas cotidianas, por outro lado, podemos ver que a esfera do sagrado poder algo utilizado em ocasiões
especiais. De acordo Com a pesquisadora Mary Douglas:

A nossa idéia do sagrado é especializada, enquanto em algumas culturas
primitivas o sagrado é uma idéia muito geral que significa pouco mais do que
proibição. È neste sentido que o universo se encontra dividido entre as coisas e as
ações que estão sujeitas as restrições e aquelas que não o estão.... As regras
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relativas ao sagrado destinam-se então manter os deuses à distância e a
impureza constitui, nos dois sentidos, um perigo: através dela o indivíduo pode
entrar em contato com o deus (DOUGLAS, Sd, p.20).

Ao trabalhar a noção de sagrado e profano, a autora vem mostrar que a noção dosagrado e profano
podem ser categorias relativas, tendo-se em vista que o que “é puro em relação a uma coisa pode ser
impuro em relação à outra e vice-versa” (DOUGLAS, op.cit). Como exemplo para justificar sua hipótese
Mary Douglas cita o exemplo da cultura hindu como é vista as práticas relativas ao sagrado e profano em
relação a vaca e de tudo que dela é retirado.

O processo de cura mágicas da benzenção como foi citado ocorre no espaço das casas das rezadeiras. E
esse ritual de acordo com Quintana (1999), dividiu-se em três momentos principais: o dialogo, a benção e
as prescrições. O primeiro momento se dar com a chegada do cliente ao solicitar às benzedeiras que o
benza. Esse momento é de fundamental importância, pois ocorre um dialogo chave para se entender tal
prática, tendo-se em vista que a profissional do sagrado entra no universo simbólico dos seus clientes e
busca conhecer suas perturbações e seus males. Para a partir daí, começar sua prática terapêutica.

Um aspecto importante que ocorre também nessa fase são os temas recorrentes, como os relatos de cura
importante na vida da rezadeira; a presença de pessoas importantes da cidade que procuram o seu local
de bezenção e inclusive o relato de um sucesso de uma doença quando o médico tenta e não consegue
curar um paciente.

No segundo momento ocorre a benção, na qual as rezadeiras utilizam geralmente segundo observações
preliminares de algumas plantas, principalmente pinhão-roxo e vassourinha. As orações geralmente são
recitadas de forma inaudível, nas quais começam traçando o sinal da cruz, e depois pronuncia o nome do
cliente e logo após reza algumas jaculatórias que combatam a doença.

Nesse momento, identificamos também o frequente apelo para a presença dos santos católicos, como
Nossa Senhora e outros santos como São Pedro, São Paulo, São Braz e outros, que são invocados
dependendo da doença.

Durante o ritual percebemos também a presença freqüente do número três. Na qual três vezes é a
invocação da santíssima trindade, três vezes é o número que se deve benzer um paciente, três são os
galhos verdes que benze as pessoas. Por exemplo, durante as rezas elas pronunciam se com dois te
botaram um mau-olhado com três elas dizem que tiram com o poder de Deus e da Virgem Maria. Essa
simbologia três é uma das mais importantes no ritual da benzenção, no qual significa a vitória do bem
contra o mal, ou melhor, a vitória de Jesus Cristo sobre as forças satânicas.

Outro elemento importante também é a utilização da água, que serve para oração de dores de cabeça e
inclusive é nas águas do mar que são mandadas as mazelas e doenças das pessoas. Outro aspecto, por
nós verificado é durante as rezas a distância, na qual algumas rezadeiras dizem que tem que subir numa
cadeira, para que consiga passar pelas águas do rio, para que as rezas não fiquem fracas ao passar pelos
prováveis rios que encontre a rezadeira e o cliente.

A última parte do ritual refere-se às prescrições do que deve ocorrer após a benção. Geralmente é uma
explicação a cerca das receitascaseiras, como os chãs e em algumas vezes prescrições normativas, como
não passar debaixo de arame, não comer carne de porcoe nem ter relações sexuais nos dias subseqüentes
ao ritual de cura.

O ritual sagrado exercido pelas rezadeiras ocorre de forma triangular, no qual circula energias simbólicas
Significando que:

De um lado está o rezado, atormentado por algum mal, seja de natureza física,
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seja espiritual. No ângulo oposto está o rezador, portador dos instrumentos de
cura (rezas, elementos naturais, chãs e fé). Entre eles e ao mesmo tempo acima
dos mesmos, está o elemento natural, sacralizado e representando as forças da
Santíssima Trindade Segundo (SANTOS, 2012, p.86).

Diante da sacralidade que foi apontada no interior da benzenção, percebemos que embora simples o ritual
consegue acolher os clientes e os introduzir junto à sociedade, pois ao longo dos tempos tais praticas
conseguiram construir uma linguagem socialmente aceita, por meios de símbolos sagrados que liga o
homem a Deus.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa apresenta dados ainda iniciais de uma pesquisa que buscaremos aprofundar no tocante aos
estudos junto às rezadeiras e sua configuração de agentes de cura na área do catolicismo popular. Para
isso levantamos algumas discussões que permeiam noções importantes dentro do campo da benzenção.

Tendo então tecido algumas discussões sobre as rezadeiras e a sua configuração enquanto agentes de
curas dentro do espaço religioso do catolicismo popular, levantamos uma reflexão acerca da legitimação
social desse grupo e da noção de espaço sagrado. Enfocando que os simbolismos embora sejam simples
consegue readaptar as pessoas a sociedade por falar uma linguagem socialmente aceita entre os seus
clientes.

Buscamos nesse artigo mostrar também que a benzenção consegue se readaptar as transformações
sociais e culturais surgidas na sociedade, mesmo sendo um grupo de pessoas em sua maior parte de
pessoas idosas e analfabetas. No entanto, representa a memória e a tradição religiosa de um dos saberes
populares mais antigos do Brasil. E que apesar das disputas subjacentes ao campo religioso consegue
ainda ter uma linguagem aceita e legitimada socialmente dentro da sociedade.
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