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Benzedeiras Guardiãs 

 

As rezadeiras usam 

Águas da chuva e do rio 

Curam as dores do corpo 

Cisco no olho, espinhela caída  

 

As benzedeiras vão 

Com fé na oração 

Curando nossas feridas 

Como obaluaê  

 

As rezadeiras quebram  

Quebranto, mal olhado  

Males que vem dos ares 

Nervos torcidos, ventres virados  

 

As benzedeiras são  

As estrelas das manhãs  

As nossas anciãs  

Nanás buruguêis  

 

Afastam a inveja  

E o mal olhado  

Com suas forças  

Com suas crenças  

Com suas mentes sãs  

 

As rezadeiras são  

As nossas guardiãs  

Por dias, noites, manhãs  

Nanás  

 

Esta canção é uma oração  

Para as benzedeiras  

Do coração mando este som  

Para as rezadeiras  

 

As rezadeiras são  

As nossas guardiãs  

Por dias, noites, manhãs  

Naná. 

 

Rosinha de Valença/Martinho da Vila



 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação de mestrado é um estudo etnográfico acerca dos trabalhos religiosos 

exercidos pelas rezadeiras na cidade de Itabaiana/SE. Procuramos mostrar como essas pessoas 

exercem suas práticas de curas nos diversos fiéis, mediante o uso de orações e de símbolos 

como o ramo, a água, o óleo, etc. Munidos desses símbolos, as rezadeiras realizam suas curas 

em rituais privados, dentro de suas próprias casas ou em algum outro local, como o quintal, 

livres assim da interferência das religiões tidas como oficiais. Nesta pesquisa, além da 

oralidade, baseamo-nos também em pesquisa teórica de autores clássicos da antropologia, 

bem como de autores contemporâneos. Esse estudo, portanto, vem mostrar que as rezadeiras 

pautam sua trajetória de vida no interior do catolicismo popular; no entanto, exercem suas 

práticas de curas de forma autônoma, fluida, mediante trocas simbólicas e intercâmbios 

religiosos entre as várias esferas das religiões populares e institucionalizadas. 

 

Palavras-chave: Religião; Rezadeiras; Catolicismo Popular; Curas; Rituais. 



 

ABSTRACT 

 

This master’s degree thesis is a ethnographic study on the religious works practiced by the 

female faith healers in the city of Itabaiana/SE. I attempt to show how these people exercise 

their cure practices in the several believers through the use of prayers and symbols such as the 

branch, the water, the oil, etc. Armed with these symbols, the female faith healers perform 

their healing rituals in private, within their own homes or in some other location such as the 

backyard, thus free from the interference of religions considered as official. In this research, 

besides of orality, we also relied on theoretical research of classical anthropology authors, as 

well as on contemporary authors. Therefore, this study shows that the female faith healers 

guide their life trajectory inside the popular Catholicism; however, they exercise their healing 

practices autonomously, fluidly, through symbolic exchanges and religious exchanges among 

the various spheres of popular and institutionalized religions. 

 

Keywords: Religion; Female Faith Healers; Popular Catholicism; Cures; Rituals.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo desenvolver pesquisas e análises sobre a 

experiência religiosa das rezadeiras
1 

da cidade de Itabaiana/SE. Para isso, temos como intuito 

observar o aprendizado e as trocas simbólicas de crenças existentes no interior dessa prática, 

bem como verificar a importância que a fé nos santos, nas plantas e em outros símbolos 

naturais como a água, o óleo, entre outros, exercem no ritual de cura. 

As rezadeiras da cidade de Itabaiana/SE costumam benzer usando principalmente 

ramos e uma fé calcada na crença diante das imagens como entidades religiosas que emitem 

energias espirituais para que sejam efetivadas as curas nas pessoas que buscam tais serviços. 

A maioria das pessoas que benzem atua nos locais periféricos, no entanto, algumas praticam 

seus serviços de cura no centro da cidade. Verifica-se também que essas práticas se encontram 

disseminadas principalmente nos povoados. 

Essa experiência religiosa na visão de Nogueira (2012) e M. Santos (2010) têm os seus 

registros históricos desde o período colonial. Nessa época, devido à ausência de padres para a 

“cura de almas” e de médicos para a ”cura do corpo”, coube às rezadeiras auxiliar os fiéis, isto 

é, pessoas religiosas que as procuravam para se curar e tratar de doenças. 

 Em virtude da ausência de profissionais qualificados como os padres e os médicos 

para exercerem a cura do corpo e da alma, destacou-se no Brasil, principalmente no período 

colonial, segundo Souza (1982), pessoas que recorriam às práticas mágicas da adivinhação e 

da benzenção, no intuito de curar as mazelas que atingiam o corpo. Para realizar os 

procedimentos da cura, as rezadeiras recorriam ao uso de alguns elementos como o balaio 

(pequeno cesto de palha) e a tesoura, bem como a invocação aos santos como Pedro, Paulo e a 

Virgem Maria. 

 Na concepção de Souza (1982), as pessoas de origens africanas e indígenas foram as 

grandes curandeiras do Brasil Colonial. Nessa época, destacou-se a figura de mulheres 

conhecidas por benzedeiras ou rezadeiras, que curavam de sol e sereno (dores-de-cabeça 

provocada pela friagem da noite e/ou insolação), de quebranto (olhar invejoso dirigido 

principalmente às crianças), de mau-olhado (olhar invejoso dirigido aos adultos, animais e 

                                                 
1
   Com base nos estudos de autores nordestinos como F. Santos (2007), Theotonio (2010), as pessoas que usam 

essa prática são denominadas rezadeiras. Já em estudos desenvolvidos por autores das demais regiões, como 

é o caso de E. Oliveira (1985) e Quintana (1999), recebem o nome de benzedeiras. No entanto, verifica-se 

que se trata da mesma categoria de análise para se explicar o mesmo fenômeno religioso. Nesse sentido, 

percebendo que são categorias idênticas e ao fazer o uso indiscriminado para esses termos não requer uma 

mudança de categoria de análise. 
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plantas), de fogo selvagem (doença que se caracteriza pelo surgimento de bolhas na pele) e 

erisipela (infecção na pele causada por bactérias). A erisipela é conhecida também pelas 

rezadeiras como vermelha (esse nome é originado pela coloração avermelhada que fica a 

perna de uma pessoa doente). É importante ressaltar que tais práticas de curas, bem como as 

doenças, se conservam no Brasil, principalmente na Região Nordeste, segundo Andrade 

(2010), devido à forte presença de uma religiosidade popular baseada em promessas, no culto 

aos santos e nas procissões penitenciais. 

 Segundo F. Santos (2007), as rezadeiras são mulheres
2
 que realizam práticas de 

benzedura, acionando os saberes de várias experiências religiosas
3
, entre elas as do 

Catolicismo, da Umbanda, do Candomblé e até mesmo do pentecostalismo, com o objetivo de 

restabelecer o equilíbrio material e espiritual das pessoas que as procuram. Para isso, utilizam-

se de vários elementos como o ramo verde, os gestos em cruz, as rezas, o óleo, a água, entre 

outros, que são importantes para a execução de uma cura. 

 Essa prática para Quintana (1999) caracteriza-se como uma atividade “terapêutica” 

que se realiza através da relação entre aquele que benze ou cura e os fiéis que desejam ser 

curados. Para isso, as rezadeiras fazem uso de orações e de elementos visíveis, como a água, 

os ramos e o óleo. 

 Outra característica marcante em relação a essas práticas é a noção da gratuidade nos 

serviços de curas, na qual as rezadeiras afirmam que se os serviços forem cobrados, as rezas 

perdem a sua eficácia, isto é, deixam de ter o caráter de confiança depositada pelas pessoas 

que as procuram. Ao declarar os serviços gratuitos, as mesmas podem aceitar um agrado, isto 

é, um presente na forma de retribuição pelos serviços prestados. 

 Tais práticas se caracterizam também através do uso da bênção e de orações que 

foram aprendidas mediante ensinamentos dos padres, das pregações dos frades capuchinhos 

em períodos de santas missões populares, bem como do ensinamento oral por parte de 

anciãos, como os pais, avós, tios e amigos. No entanto, existem outros conhecimentos que são 

adquiridos através de um dom divino que se dá mediante sonhos ou vidência, ou seja, através 

de uma aptidão sobrenatural para exercer o ofício de rezar. 

                                                 
2
 Usa-se a dominação no feminino por ser mais comum a presença de benzedeiras mulheres, embora não seja 

incomum que a prática da benzenção seja realizada por homens. 

3
  Em Itabaiana é comum encontrar as trocas de saberes na experiência religiosa das rezadeiras, já que as mesmas 

transitam de forma sincrética absorvendo práticas católicas, principalmente as rezas e símbolos, como a cruz, 

o terço e a água. As práticas candomblecistas e umbandistas, no envolvimento com as crenças em entidades 

sobrenaturais, as quais são conhecidas por orixás, caboclos e preto-velhos (entidades que simbolizam os 

escravos em sua velhice). No entanto, não se pode negar a presença destas no pentecostalismo, experiência 

protestante que acentua as curas divinas e os dons do Espírito Santo. 
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O ato de abençoar no interior do cristianismo tem sua origem bíblica, inclusive vários 

personagens do Antigo Testamento faziam uso da bênção, como, por exemplo, os patriarcas 

Abraão, Isaac, Jacó e depois outros personagens autorizados para essa função, como o caso do 

sacerdote Aarão, irmão de Moisés (Nm 6, 24-26, Bíblia da CNBB, 2011, p.157).  

No entanto, de acordo com Weber (2004) e Bourdieu (2009), com o crescimento do 

cristianismo e, consequentemente, com a burocratização de um corpo de agentes para o uso 

do culto, denominados de sacerdotes que são dotados, portanto, de uma qualificação 

profissional nas coisas sagradas, a bênção recebe um caráter de legitimação social por parte da 

Igreja Católica. Nesse sentido, os leigos não são autorizados a exercerem tal função e nem 

aptos, de acordo com as diretrizes dessa entidade, a fazerem o uso da bênção. 

Se o uso da bênção exige uma legitimação social, com o passar dos tempos essa se 

populariza e passa a ser exercida também por pessoas comuns. Entre essas pessoas, citamos as 

rezadeiras, que mesmo não obtendo o reconhecimento da Igreja Católica, usam desse recurso 

em seus rituais. Vale acrescentar que o poder delas não “advém de uma delegação 

institucional como acontece com o poder do clero oficial, mas de um reconhecimento que é 

produzido pela própria comunidade do grupo social no qual se radicam suas práticas” (STEIL, 

2001, p.25). 

Entre todos os agentes de cura, as rezadeiras são as 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 grande sabedoria, 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. 

Estudos realizados por E. Oliveira (1985), na cidade de Campinas, enfatizam que as 

rezadeiras, ao residirem num ambiente rural, têm seu espaço geográfico de atuação restrito a 

uma pequena comunidade de parentes e amigos, e a experiência religiosa é marcada 

fortemente pela atuação do catolicismo e pela presença da agricultura, na qual desempenham 

a função de terapeutas de curas mediante o uso de ervas medicinais, plantas e raízes. 

Já na cidade, o seu trabalho passa por transformações simbólicas, tendo que se renovar 

e se readaptar às mudanças culturais oferecidas pelo ambiente urbano. Nesse sentido, o leque 

da atuação é maior e estende-se para outras comunidades e classes sociais variadas, tendo um 

envolvimento com outras religiosidades, como o Candomblé e a Umbanda. 
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Esse aspecto salientado é bastante comum em Itabaiana, pois as pessoas nessa cidade 

procuram as rezadeiras e os rezadores para a cura de doenças espirituais
4
, como feitiço e 

encosto, principalmente de um mal denominado de mal fluidos, isto é, forças negativas, que 

segundo observação em campo, refere-se a um olhar impregnado de negatividade, ou seja, de 

um mau-olhado. 

A observação empírica foi feita ao longo da nossa trajetória enquanto professor da 

rede pública de ensino, na qual desenvolvemos pesquisas junto aos alunos com temáticas 

sobre religião, fator esse de grande importância para a complementação do estudo, tendo em 

vista que tais práticas tradicionais costumam ainda ser bem aceitas pelos alunos, até mesmo 

por professores, os quais foram bastante solícitos ao indicarem os locais de rezas. 

Outro fator importante que nos levou a pesquisar esse tema foi o desejo de ampliar as 

pesquisas sobre essa temática no Estado de Sergipe, visto que, apesar da existência de 

trabalhos publicados na área, ainda se verifica a necessidade de maior aprofundamento. Entre 

essas pesquisas é importante citar a monografia de Ana Karina Santos apresentada no curso 

de Psicologia, da Universidade Federal de Sergipe, com o título “Rezador: um instrumento de 

intermediação entre o homem e o sagrado” (2002), dois artigos sobre as rezadeiras de 

Itabaiana, “Mulheres tecendo a memória: benzedeiras e tradição no ofício das esteireiras” 

(2010) de Ane Luíse Silva Mecenas e Magno Francisco de Jesus Santos, e “Antes do pôr do 

sol: mística nas rezadeiras de Itabaiana” (2010) de Magno Francisco de Jesus.  

Além desses estudos no Estado de Sergipe, existem pesquisas em outros estados da 

Região Nordeste, das quais se destacam a dissertação de Andrea Carla Rodrigues Theotonio, 

da Universidade Federal da Paraíba, “Entre ramos de poder: rezadeiras e práticas mágicas na 

Zona Rural de Areia – PB” (2010), a dissertação de Francimário Vito dos Santos, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, “O ofício das rezadeiras: um olhar 

antropológico sobre as práticas terapêuticas e a comunhão de crenças em Cruzeta/RN” (2007) 

e a dissertação de Sônia Gadêlha Cavalcante, da UFRRJ, “Entre a ciência e a reza: Estudo de 

caso sobe a incorporação das rezadeiras ao Programa de Saúde da Família no município de 

Maranguape-CE” (2006).  

Esses trabalhos foram fatores motivadores para expansão de estudos sobre a temática 

no Estado de Sergipe, pois se percebe a importância dessas pesquisas para a construção da 

                                                 
4
 As doenças espirituais com base nos estudos de J. Oliveira (2003) se manifestam por meio de um feitiço (um 

malefício feito com objetivo de prejudicar uma pessoa) e por um encosto, isto é, uma influência espiritual de um 

parente morto que vem perturbar um parente que está vivo. Tais doenças são curadas por meio de limpezas 

corporais com água, ervas e sal grosso. 
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memória coletiva do grupo pesquisado. O aspecto da oralidade e da memória são importantes, 

no tocante às práticas da benzenção, porque estas passam por um processo de reconstrução 

dentro da sociedade. Nesse sentido, essa prática nunca vai ser estática, detida no tempo, pelo 

contrário, renova-se constantemente, mesmo fazendo parte de uma tradição cultural com 

vários anos de existência. 

A respeito dessa dinamicidade, Arantes (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”. 

Diante dos objetivos apresentados e do material empírico à disposição, analisamos 

essas práticas e identificamos os tipos de doenças dos fiéis e os discursos aceitos socialmente 

pelos mesmos, por apresentarem uma lógica coerente às aflições dos seus respectivos 

ambientes sociais. Verifica-se ainda que a fé presente no ritual da benzenção torna-se o fator 

principal para que haja uma eficácia simbólica, pois é através dela que as rezadeiras e fiéis 

recorrem a Deus em suas aflições. 

É possível ainda verificar que mesmo as rezadeiras, quando abandonam suas práticas 

mágicas e aderem a uma nova religiosidade, no caso do pentecostalismo, dificilmente 

conseguem deixar por completo os antigos saberes, por estarem enraizadas em suas 

experiências religiosas as suas devoções populares herdadas enquanto crianças. 

 Ao iniciarmos os procedimentos neste trabalho de pesquisa, inicialmente fomos 

acometidos por algumas dúvidas, entre essas, encontra-se a questão da objetividade científica, 

pelo fato de eu ter tido formação católica, na condição de seminarista, ou seja, preparação 

religiosa para ser padre. Outra dúvida subjacente foi perceber que, nas minhas origens 

também existem as rezadeiras, tendo em vista que as minhas avós eram praticantes da 

benzenção. 

Tais fatos exigiram maior atenção para que não víssemos as práticas desenvolvidas 

pelas rezadeiras como demoníacas, nem tampouco supersticiosas ou atrasadas como é comum 

entre a hierarquia católica, como também entre os religiosos pentecostais e neopentecostais. 

E, além disso, não olhasse como simples e de fácil compreensão por já ter tido contatos 

preliminares na família.  

  A pretensão nesta pesquisa foi a de trilhar dois caminhos: o caminho do cuidado e do 

rigor metodológico, com o objetivo de não interferir com os juízos de valores inerentes à 

religião e o caminho de uma prática relativa de entendimento para que não houvesse uma 
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discriminação dessas práticas a partir de um olhar científico que exclua os demais saberes, 

considerados não científicos.  

Diante disso, para a realização deste estudo, fizemos uso do método etnográfico na 

tentativa de interpretar e assimilar as categorias conscientes dos discursos dos personagens 

“nativos”, visando descrever e entender a cultura destas como próprias. Nesse intuito, 

apropriei-me do modo de fazer etnográfico de Geertz (1978), na tentativa de realizarmos uma 

descrição densa, tendo-se em vista, segundo este autor, que o que “inscrevemos (ou tentamos 

fazer) não é o discurso social bruto ao qual não somos autores, não temos acesso direto a não 

ser marginalmente, ou muito especialmente, mas àquela pequena parte dele que os nossos 

informantes nos podem levar a compreender” (GEERTZ, 1978, p. 30). 

Nesse sentido, ao trabalharmos com um universo simbólico como é o das rezadeiras, 

que inicialmente parece de fácil compreensão de análise, mas, ao buscarmos entender essa 

cultura, percebemos que está cheio de detalhes e de significados que exigem do antropólogo 

atenção e capacidade e rigor metodológico para negociar a entrada no campo. 

Ao iniciar os trabalhos de campo, o pesquisador pode estar embasado em um grande 

referencial teórico, no entanto, de acordo com Wagner (2010), quando ele chega a campo para 

pesquisar um determinado objeto, o antropólogo se sente só e desamparado e terá que 

começar sua pesquisa do zero. Essa experiência ressaltada por esse autor é similar à que nós 

passamos na pesquisa realizada junto às rezadeiras de Itabaiana, na qual muitas vezes não 

tivemos noção de como entrar no campo para conseguir informações e pensamos até em 

interromper o trabalho em virtude dos obstáculos. 

O contato com as rezadeiras da cidade de Itabaiana ocorreu através de professores e 

alunos que, além de listarem os principais nomes na benzenção, conduziram-nos até as casas 

delas. Ao chegar às casas das rezadeiras, apresentei-me como professor e disse que estava ali 

para fazer um estudo sobre os trabalhos desenvolvidos no tocante às rezas. No entanto, 

mesmo exercendo a profissão de professor da rede pública estadual há aproximadamente sete 

anos, encontrei muitas dificuldades para obter informações, principalmente por não ser natural 

da cidade, bem como por ser visto no papel de um intruso que chega fazendo perguntas. 

Em determinado momento da pesquisa, no “Açude Velho”, local da cidade de 

Itabaiana em companhia de uma professora de Português, visitamos a casa de um senhor de 

nome José dos Santos
5
 com aproximadamente 80 anos, inclusive cego de nascença. 

                                                 
5
 Ao longo do texto evitamos utilizar o nome real das pessoas, no entanto, usamos os nomes fictícios para melhor 

preservar suas verdadeiras identidades. 
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Esperamos uma hora aproximadamente para falar com o mesmo, já que estava benzendo uma 

mulher jovem que aparentava ter uns 30 anos. No entanto, ao conversarmos com ele e 

começar a entrevista, simplesmente parou e nos disse: “- Não falo mais e podem ir embora”. 

Nesse momento, perdi as esperanças, mas ao sair da casa, uma vizinha dele nos apontou uma 

casa de outra pessoa, a qual quando solicitada nos disse: “-Pode vir à minha casa que eu lhe 

atendo”.  

Esse fato nos levou a desenvolver, tal como Berg (2006), uma etnografia de 

cumplicidade, devido aos desencontros e os constantes silêncios encontrados no campo por 

parte das rezadeiras. Essa foi uma das maiores dificuldades enfrentadas no campo, ou seja, as 

mesmas ficarem em silêncio no momento das perguntas, diante do receio de que poderiam 

revelar as suas orações. Muitas alegaram que se revelassem as orações para um estranho 

poderiam perder o poder, nesse sentido, só poderiam revelá-las quando já estivessem 

morrendo. 

Este silêncio é um mecanismo muito utilizado pelas rezadeiras para demarcar o seu 

espaço sagrado e assinalar que as coisas sagradas devem ser separadas com tabus e 

interdições para as pessoas que não pertencem ao círculo da benzenção. Nesse sentido, 

costumam rezar baixinho, não revelam as suas orações. No entanto, quando uma rezadeira 

deixa de rezar nas pessoas, é comum algumas revelarem as rezas e os procedimentos 

utilizados na cura das doenças. 

Utilizando-se desse mecanismo, foi possível conseguir a confiança de algumas 

rezadeiras que já não mais praticavam o benzimento e extrair delas, relatos de doenças, de 

procedimentos de curas e algumas rezas que são importantes no processo ritualístico exercido 

por elas. 

Ainda no tocante à relação pesquisador e objeto, W. Silva (2006) enfatiza que o 

pesquisador deve criar uma “rede de campo”, ou seja, uma construção de diálogo, na qual 

exige por parte do mesmo paciência, familiaridade com o objeto e uma negociação, até que se 

estabeleça um clima de confiança entre as duas partes. 

Nessa perspectiva, segundo W. Silva (2006) e Wagner (2010), às vezes, os 

informantes não se sentem confortáveis com a presença do pesquisador em sua casa, portanto, 

não facilitam as entrevistas e olham o ofício do pesquisador com uma postura de 

estranhamento e desconfiança, na qual considera o mesmo como um forasteiro. Sendo assim, 

a saída encontrada por parte das pessoas pesquisadas é se manterem distantes e silenciar, ou 

até mesmo pedir que se retirem das suas presenças. 
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Em vista desses obstáculos, a saída apontada por esses autores para lidar com as 

diferenças culturais é que o pesquisador aprenda a se comunicar e objetivar a cultura 

estudada, tal como um jogo de baralho ao aprender as suas cartas e adivinhar o valor destas 

até o momento certo de pôr na mesa. 

Apesar das dificuldades, a elaboração da etnografia deu-se através de incursões ao 

campo mediante observações diretas, dos silêncios, das participações nos rituais de rezas e de 

entrevistas abertas, por possibilitar uma conversa amigável com o entrevistado, nas quais este, 

finalmente, pôde abordar livremente o tema. Também para registrar melhor algumas situações 

que poderiam passar despercebidas durante a pesquisa, utilizamos o gravador, a câmera 

digital para registrar o espaço religioso e o diário de campo, o qual contém anotações diárias e 

observações acerca do que se passou no campo. Na visão de W. Silva (2006), o uso da técnica 

e do diário de campo será visto como os fios de Ariadne
6
 por nos possibilitar manter uma rede 

de significados num labirinto simbólico tecido de fios numa teia de emaranhados, os quais 

necessitam ser interpretados. 

A pesquisa apresentada divide-se em três momentos: o primeiro ocorreu de setembro a 

novembro de 2012, e que foi feita uma pesquisa bibliográfica, na qual elaboramos os 

fichamentos de autores que seriam trabalhados na construção desta dissertação. Esse 

levantamento bibliográfico ocorreu nos acervos da Biblioteca Central da UFS e nos acervos 

da Biblioteca do Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, em Frei Paulo/SE. Neste 

período realizamos também a busca de material na internet, na qual foram encontrados artigos 

e dissertações voltados para a temática.  

No segundo momento, que foi de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, fizemos 

observação da cidade e do campo religioso
5
, o qual se apresenta dividido de forma 

heterogênea. Essa heterogeneidade possibilita aos fiéis transitarem livremente entre as várias 

religiosidades na tentativa de formar suas possíveis identidades. Entre essas religiosidades 

destacam-se principalmente a católica e a evangélica. 

Observamos que os espaços religiosos são demarcados de acordo com o poder 

aquisitivo de cada denominação religiosa. Por exemplo, a Igreja Santo Antônio e Almas de 

Itabaiana, como fora a primeira igreja matriz, tem sua sede no centro antigo da cidade e seus 

participantes têm um perfil econômico pertencente à classe alta, ou seja, têm um maior poder 

aquisitivo em relação aos fiéis das outras sedes da Igreja Católica, as quais estão edificadas 

nos locais mais pobres. Já em relação aos evangélicos, observamos que os de denominação 
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tradicional, como os Presbiterianos e Batistas, por terem maior tempo de atuação religiosa 

atuam no centro da cidade. 

No entanto, os templos neopentecostais
7
 principalmente o da Igreja Universal do 

Reino de Deus, o da Igreja Internacional da Graça de Deus e o da Igreja Mundial do Poder de 

Deus, em virtude do seu poderio econômico e da tradição já consolidada em outros estados 

brasileiros, estão construídos em locais considerados de área comercial, por serem espaços 

com maior afluência de público. 

Quanto às rezadeiras e aos demais grupos religiosos, como os curandeiros, os 

umbandistas e candomblecistas, atuam principalmente nos locais mais carentes 

financeiramente. No entanto, alguns líderes, principalmente algumas rezadeiras, atuam no 

centro por morarem lá antes do processo de urbanização, ou seja, desde a época que havia um 

grande número de sítios em volta da cidade. 

 No terceiro momento desta pesquisa, de março a maio de 2013, em visitas às casas das 

rezadeiras, fizemos o levantamento das informações mais importantes e iniciamos as 

entrevistas, muitas vezes acompanhado por algum colega professor da cidade e de alguns 

alunos que frequentavam as casas das mesmas. Nessa fase, realizamos o total de 20 

entrevistas, sendo quinze com rezadeiras e cinco com fiéis, com aproximadamente 1h30 de 

duração cada.  

Um fato curioso durante as entrevistas é que encontrei uma senhora que antes 

praticava a benzenção e que hoje se denomina fiel da Igreja Assembleia de Deus Missão
8
. 

Essa senhora, muitas vezes durante a pesquisa, disse que antes usava “as coisas de Xangô” em 

suas rezas, mas depois que “conheceu Jesus” deixou tudo, e que reza agora na fé em Jesus, no 

entanto, sem o auxílio de ramos.  

Essa informante foi de fundamental importância para a análise do objeto, sobretudo 

por ser uma pessoa que transitou entre o catolicismo, a casa de Xangô e a igreja evangélica. 

Conseguindo assim, ser fonte de informação e análise importante para a construção da 

etnografia. 

                                                                                                                                                         
6
 O termo fio de Ariadne é uma colocação extraída do mito do Minotauro, no qual a princesa Ariadne oferece um 

fio para que  Teseu se conduzisse no labirinto.  

7
 Esse termo refere-se, segundo Oro (2004), a uma experiência religiosa de origem brasileira e de caráter 

transnacional, na qual incorpora ritos e elementos doutrinários das religiosidades populares. Na incorporação 

desses elementos, esses religiosos travam uma luta simbólica contra as forças do mau presente nos terreiros 

de Candomblé e Umbanda, bem como contra as forças maléficas presentes no mau-olhado. 
8
 A referida denominação religiosa, segundo Meneses (2008), teve sua instalação inicialmente em Belém do 

Pará, mas a partir da década de 1930, estende-se para outras regiões do país. 
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A presente dissertação está dividida em três capítulos: no primeiro, apresentamos a 

construção teórica, no qual discorremos sobre as rezadeiras, com base nas análises de autores 

clássicos da Antropologia como Emile Durkheim, Lévi-Strauss, Marcel Mauss e Pierre 

Bourdieu, bem como de estudiosos contemporâneos como Peter Berger, Clifford Geertz e 

François Laplantine.  

No segundo capítulo apresentamos uma breve descrição da cidade de Itabaiana em 

seus aspectos histórico, geográfico, social, cultural e religioso. A partir da contextualização do 

campo de pesquisa, descrevemos as ações religiosas e de curas das rezadeiras em Itabaiana.  

E no terceiro capítulo descrevemos e analisamos o ritual de cura exercido pelas 

rezadeiras, no qual detalhamos a riqueza simbólica que remete a elementos naturais, como a 

água, os ramos, o sol, etc., e elementos sobrenaturais, como as orações. Descrevemos ainda a 

presença da numerologia três e sete presentes no ritual. Por fim, foram feitas as considerações 

finais referentes à pesquisa e os seus possíveis desdobramentos teóricos.  
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1 REZADEIRAS, DOENÇAS, CURAS E PRINCIPAIS CONCEITOS EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

As rezadeiras são mulheres portadoras de dons capazes de curar males por intermédio 

da fé, tornando-se assim intermediárias do mundo sagrado com o humano. Algumas 

rezadeiras afirmam que tiveram os seus ensinamentos com os antigos através da oralidade, 

outras, mediante visões e/ou através de guias espirituais. Portanto, de acordo com Loyola 

(1984), ao libertar os males daqueles que as procuram, essas mulheres tornam-se praticantes 

de uma medicina estreitamente ligada à religião, no entanto, isso não significa dizer que são 

fiéis, quando católicas, praticantes aos sacramentos e às missas, mas o que prevalece em suas 

práticas é a utilização de elementos católicos, como as orações, as crenças em imagens, 

desempenhando assim uma terapia de cura. 

 Estudos realizados no Brasil apontam que desde os tempos imemoriais essas pessoas, 

em sua maioria mulheres, destacaram-se nas práticas voltadas à cura. E, ao acionarem os 

conhecimentos do catolicismo popular
9
 através das crenças aos santos, de orações e bênçãos, 

bem como de saberes herdados dos indígenas na utilização de plantas e na fabricação de 

remédios caseiros; além dos conhecimentos africanos relacionados às crenças em entidades 

religiosas e símbolos sagrados, como amuletos, patuás e defumadores, nesse contexto essas 

mulheres se tornaram exímias na arte de curar moléstias e de fazer partos.  

 Em tempos coloniais, as práticas exercidas pelas rezadeiras com base nos estudos de 

Montero (1985), Figueiredo (2008) e Santos Filho (1991) tornaram-se hegemônicas, em 

virtude do pouco número de médicos para consultar e de padres para atender as pessoas com 

problemas espirituais e psíquicos. Portanto, o número de rezadeiras cresceu nas brechas 

deixadas por esses profissionais e ampliaram um leque na cura de doenças e de problemas 

existenciais. 

 Na visão de Del Priore (2004, p.108), as rezadeiras, desde os tempos imemoriais: 

 

(...) curavam mazelas e antes do aparecimento de doutores e anatomistas praticavam 

enfermagens, abortos, davam conselhos sobre enfermidades, eram farmacêuticas, 

cultivaram ervas medicinais, trocavam fórmulas e faziam partos. Foram por séculos 

doutores sem títulos. 

 

                                                 
9
 É um segmento do catolicismo que se caracteriza em costumes religiosos pautados numa experiência laica, isto 

é, de pessoas que não fazem parte do clero ou de ordem religiosa e tem como fundamentação, de acordo com 

Zaluar (1980), Andrade (2010) e Steil (2001), a crença em milagres, nas promessas e nas imagens dos santos. 
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 Nessa perspectiva apontada por Del Priore (2004), é importante destacar que num 

passado não tão distante, cabia às mulheres denominadas de rezadeiras o devido cuidado de 

zelar pela saúde da população mais pobre. Para exercer a sua função não mediam esforço de 

percorrerem, por exemplo, alguns quilômetros montadas a cavalo para fazer um parto ou para 

cuidar de crianças que se encontravam desfalecidas por quebranto, mau-olhado, verminose, 

gripe e por tosse comprida (uma tosse que dependendo do seu estágio levava as crianças a 

vomitarem sangue). No entanto, vale ressaltar que com exceção da prática de fazer parto
10

, as 

demais doenças continuam sendo tratadas pelas rezadeiras. 

 Para realizar essa prática terapêutica, as rezadeiras faziam uso e ainda continuam 

usando suas farmácias caseiras, nas quais é possível encontrar um grande arsenal de plantas 

medicinais para curar várias doenças. Entre essas plantas medicinais destaca-se: erva-cidreira 

(Melissa officinalis), erva-doce (Pimpinella anisum) e capim santo (Cymbopogon citratus), 

usado para curar problemas intestinais; novalgina (Achillea millefolium), anador (Justicia 

Pectoralis) e flor de sabugo (Sambucus migra L.) para curar febre e dor-de-cabeça; hortelã 

graúda (Mentha Spicata) para infecção de garganta; babosa (Aloe vera) e saião (Kalanchoe 

brasiliensis cambes), para tratamento de câncer. A partir deste ponto, os nomes das plantas 

utilizadas pelas rezadeiras e rezadores serão denominados pelo seu nome popular e seu 

correspondente científico. 

 Além desses tipos de remédios caseiros, as rezadeiras também fazem uso de ramos, de 

óleo e de cebola vermelha, para benzer em doenças popularmente conhecidas como erisipela 

(vermelha) e doença-do-ar (mal de congestão que quando afeta uma pessoa, comumente 

paralisa uma parte do corpo). 

 Essa maneira de curar na concepção de autores como Laplantine e Rabeyron (1989), 

Serrano (1984) e E. Oliveira (1985) é denominada de medicina popular, por ser uma prática 

que se fundamenta em uma visão mágica, na qual as plantas ganham força e poder curativo, 

nesse sentido, as plantas têm qualidades para exorcizar o mal e equilibrar o homem com a 

natureza. 

 Um fato destacado por Laplantine e Rabeyron, no tocante a essa medicina, é a fé 

depositada nos santos como uma ponte de ligação entre Deus e os humanos, que as pessoas 

que benzem ou curam evocam quando necessitam de proteção ou de sucessos em sua missão. 

                                                 
10

 A prática de parturiar era realizada eminentemente por mulheres, inclusive, as rezadeiras. Isso corresponde a 

uma prática comum na Região Nordeste até a década de 70 quando passa a ser substituída pelo obstetra, contudo, 

ainda continua sendo prática comum no Norte e em algumas regiões do Nordeste. 
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 Em relação à fé nas imagens dos santos, percebe-se que na casa de algumas rezadeiras 

de Itabaiana é comum a presença de santos da Igreja Católica mesclado com entidades afro-

brasileiras. Tal fato tem sido nomeado por F. Santos (2007) de experiência sincrética
11

, por 

ocorrer frequente troca de saberes religiosos entre as rezadeiras na tentativa de uma definição 

religiosa.  

Esse caráter sincrético em torno das práticas de benzenção tem possibilitado às 

rezadeiras usarem em seus rituais várias imagens de santos, entre as quais se destacam a 

presença de Nossa Senhora da Conceição, São Jorge, Santa Luzia, São Miguel Arcanjo e 

outras. No entanto, o que nos chamou atenção foi a presença de imagens de santos que ainda 

não foram canonizados pelo papa. Entre estas, destacam-se as imagens de Padre Cícero e do 

Frei Damião, os quais são considerados como santos pela população nordestina devido às suas 

virtudes e méritos. 

 Vários santos, segundo o imaginário católico, detêm peculiaridade para curar 

determinadas doenças, por exemplo, à Santa Luzia atribui-se a cura dos problemas de visão, a 

São Bento quando as pessoas são picadas por cobras ou animais peçonhentos, a São Braz nas 

infecções da garganta, a São Lázaro nos problemas de pele. 

Em seus estudos sobre o papel dos reis como taumaturgos, Bloch (1993, p.49) afirma 

que todo santo passa por médico junto ao povo, pouco a pouco, em virtude de dificuldades 

associadas à saúde, seus fiéis, frequentemente, costumam atribuir-lhes o poder de cura sobre 

as enfermidades.  

De acordo com Sanchis (2001), um ponto importante a ser enfocado no tocante ao 

estudo da religião, é que não há relações fechadas, mas transferências e trocas de sentido. 

Nesse sentido, vale destacar que na experiência da benzenção há uma grande circularidade
12 

de saberes, ou seja, uma contínua troca de experiências simbólicas. E essas trocas de saberes 

são de mão dupla, ou seja, as rezadeiras se apropriam de práticas do catolicismo e de outras 

religiosidades, como a Umbanda e o Candomblé, bem como essas, também se apropriam de 

práticas desenvolvidas no interior da benzenção. 

                                                 
11

 A prática de sincretismo é uma prática muito relatada na literatura brasileira. Um dos pioneiros a trabalhar esse 

tema foi Guimarães Rosa. Em sua obra “Grande Sertão: Veredas”, cita o seguinte relato: “Muita religião, seu 

moço! Eu cá não perco ocasião de religião. Bebo água de um rio... Uma só para mim é pouca, talvez não me 

chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a certo; e aceito as preces de compadre meu Quelemém, doutrina 

dele, de Cardéque”(ROSA, 2001, p.32). 
12 Tomo esse conceito com base em Bakhtin (2010), o qual mostra que não há uma separação entre o popular e o 

erudito, entre a esfera do oficial e do não oficial, nesse sentido, as relações de trocas não são antagônicas ou 

excludentes, mas nas relações culturais há interpenetrações de valores e sistemas simbólicos. 
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Nessa circularidade de saberes, por exemplo, é possível de acordo com F. Santos 

(2007), observar nos espaços sagrados da benzenção a presença de imagens e quadros de 

santos católicos, bem como a utilização de orações. Por outro lado, também em prática de 

benção católica, os padres usam de elementos usados pelas rezadeiras, como a água e os 

ramos em benção de pessoas e objetos.  

Em observação de campo, foi possível observar que, em alguns rituais de bênção, uma 

rezadeira faz uso da Bíblia, de livros de autores católicos como “Ágape” do Padre Marcelo 

Rossi e “Só em Deus” de Márcio Mendes, pertencente à Comunidade Canção Nova. Nessas 

orações, por exemplo, essa senhora não faz uso de ramos, mas da palavra e da água que, 

segundo ela, é benta pelo padre.  

Tal fato mostra o envolvimento dessa mulher com a Igreja Católica, pois a mesma se 

declara participante assídua das missas, chegando, inclusive, a buscar forças para rezar nas 

pessoas, segundo a própria rezadeira: “aos pés do Senhor”.  

 No tocante à magia e à medicina no Brasil Colonial, Del Priore (2004) destaca que a 

medicina praticada nessa época era fundamentada em valores religiosos, uma vez que havia 

crença tanto do lado dos padres, bem como por aqueles que praticavam medicina, de que a 

doença era fruto do pecado, isto é, de um suposto afastamento do homem em relação a Deus. 

Num contexto em que a doença e culpa se misturavam a autora, enfatiza que, em 

Portugal, havia uma crença que Deus e o Diabo se digladiavam, e, portanto, a doença era um 

desregramento do espírito pela situação de pecado e, por conseguinte, uma influência direta 

do demônio. Nesse sentido, mesmo com os avanços científicos ocorridos na Europa, em 

países como a França, a Inglaterra, a Holanda, entre outros, nas áreas médica e biológica, 

Portugal, contudo, continuou preso às crenças sobrenaturais de que a origem da doença era de 

origem espiritual
13

.  

Em vista do cenário português, no qual a medicina era pautada em valores religiosos, 

desprovida assim de conhecimentos técnicos e científicos, o Brasil enquanto uma colônia 

portuguesa não fugia à regra, era carente de médicos formados e, portanto, abriu espaços para 

que saberes informais como da benzenção fossem tão solicitados e aceitos no interior da 

sociedade como hegemônicos. 

                                                 
13 Meneses (2008) em seus estudos sobre rituais de cura divina evidencia que, entre os pentecostais, a doença 

ainda está ligada, em muitas situações, ao aspecto sobrenatural ou religioso, no entanto, os fiéis pentecostais 

apontam também que a doença como sendo enviada por Deus para provar a fé, mas pode ser vista pelos fiéis 

como uma desordem fisiológica e de problemas existenciais do quotidiano, como as péssimas condições de 

vida, bem como do stress, frutos da extenuação provocada pelo trabalho. 
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 No tocante ao Brasil Colonial, Montero (1985) cita que entre os profissionais de 

saúde existiam poucos médicos licenciados, sendo que ao todo havia nove físicos e vinte e 

cinco cirurgiões, fator este importante na visão da autora, para que curadores e rezadeiras 

atuassem de forma hegemônica.  

Ainda no cenário de influência portuguesa, Cavalcante (2006) relata que no Brasil 

Colônia, houve a presença de um sistema hospitalar ou institutos de misericórdia com 

objetivos filantrópicos, isto é, para ajudar as pessoas que necessitavam de cuidados médicos. 

Esses institutos foram chamados também de santas casas e eram administrados pela Igreja 

Católica. 

Assim, no que concerne às práticas médicas, seja no sentido popular ou biomédico, 

percebe-se o quanto a experiência católica exerceu uma forte influência na maneira de cuidar 

dos corpos. Em vista disso, Cavalcante (2006) diz que as práticas médicas de origens cristãs 

eram exercidas como um sacerdócio, tendo em vista a crença em que essas práticas cuidavam 

dos corpos. 

No entanto, com base nos estudos de Figueiredo (2008), com as transformações na 

arte de curar, de inspiração francesa, surgirá um sistema médico que se tornará legítimo, 

sobretudo com a formação de novos médicos em faculdades brasileiras. As primeiras 

faculdades que tiveram a sua gênese em nosso país foram: a Faculdade de Medicina de 

Salvador e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ambas surgidas com a presença da 

Família Real no Brasil. 

Essa nova visão de cuidar da saúde vem trazer uma nova maneira de intervenção sobre 

as doenças, tendo em vista o enfoque da autoridade, da ação e do discurso médico sobre os 

corpos das pessoas doentes. Nessa perspectiva, inaugurar-se-á no Brasil um novo código de 

saúde, tendo por base a separação cartesiana de corpo e alma, separando-se de uma visão 

subjetiva e religiosa de entender a doença para uma postura de objetividade, na qual há uma 

separação nítida entre a concepção de saúde, doença e corpo daqueles que estão doentes em 

relação à postura do médico que atende.  

Quintana (2007), em seu artigo “medicina popular e medicina erudita” faz uma 

comparação entre os saberes populares e os saberes científicos, procurando mostrar que as 

práticas da medicina popular são fenômenos sociais que vem aumentando a cada dia no 

Brasil, mesmo diante dos avanços da medicina científica.  

Nesse sentido, essas práticas populares, de acordo com Quintana (2007), estão longe 

de serem entendidas como arcaicas ou reminiscências de um passado, quando não havia um 
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serviço médico à disposição. Portanto, se tais serviços continuam existindo é porque tem uma 

eficácia simbólica, isto é, correspondem aos interesses de determinados setores da sociedade.  

Seguindo as trilhas seguidas por Paula Montero (1985) e Andrea Loyola (1984), 

Quintana (2007) ressalta que um dos confrontos entre o saber médico com as classes 

populares baseia-se nas dificuldades dessas classes em relação aos meios de transportes, bem 

como o tempo de espera para obter um atendimento médico, tanto no serviço público, como 

nas clínicas particulares. 

Além desses fatores, existe um grande obstáculo no que diz respeito às diferentes 

linguagens, isto é, universos simbólicos diferentes no entendimento das doenças. Nessa 

perspectiva, Quintana (2007, p.3) ressalta que: 

 

Os médicos muitas vezes adotam uma atitude autoritária, desqualificando os 

pacientes das representações que eles têm do seu próprio corpo, da doença e dos 

princípios de higiene, situando a medicina científica como a única capaz de colocar 

ordem dentro do discurso dos pacientes, visto pelos médicos como desarticulado. 

 

Em vista do que foi discutido acima, pontua-se que apesar da hegemonia da medicina 

tida como oficial e do crescimento técnico pelo qual a medicina tem alcançado - e não há 

como negar essa evidência -, vale destacar que a prática de cura realizada pelas rezadeiras 

continua existindo e atuando e sendo procurada por vários segmentos da sociedade, como 

donas-de-casa, motoboys, estudantes, aposentados, comerciantes e professores. No tocante à 

experiência dessas duas terapias, Meneses (2008, p.178), com base nos estudos de Paula 

Montero (1985), ressalta que:  

 

Mesmo havendo a proibição do uso das terapias populares (de origem indígena e 

negra), as duas formas de terapias (ocidental e popular), nunca trilharam caminhos 

antagônicos ou paralelos, sendo mais correto falar em caminhos que sempre se 

entrecruzaram, proporcionando principalmente no cotidiano das terapias religiosas, 

sínteses e recombinações. 

 

Em vista do que foi ressaltado por Meneses (2008), verifica-se que em alguns Estados 

do Brasil, principalmente no Paraná e no Ceará, as rezadeiras ganharam destaque social e 

passaram a ser consideradas profissionais de saúde pública
14

. Portanto, com base em notícias 

veiculadas pela mídia televisiva publicada em 11 de maio de 2005, através das jornalistas 

Ariane Ducati e Bibiana Dionísio do portal G1 do Paraná, o município de Rebouças, no 

                                                 
14

 Informações extraídas do portal G1 no ano de 2012 informam que as rezadeiras nos referidos Estados são 

oficializadas nos postos de saúde como “agentes de cura”.  
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Estado do Paraná, foi o primeiro município brasileiro a oficializar a prática da benzenção. E 

as benzedeiras, como são comumente chamadas nas Regiões Sudeste e Sul, passaram a ser 

consideradas profissionais da saúde. Recebendo assim uma carteirinha que as identifique nos 

postos de saúde como uma agente popular de saúde. 

Tal fato acontecido no Paraná levou a antropóloga Gesline Giovana Braga, da 

Universidade Federal do Paraná, a publicar uma matéria na Revista “Isto É” em dezembro de 

2012, na qual analisa esse reconhecimento público como uma conquista para a medicina 

popular e as rezadeiras, que ao invés de desaparecerem do cenário social de cura, foram 

enriquecidas simbolicamente como agentes de curas.  

Outra matéria divulgada na TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo, no Estado do 

Ceará mostrou no ano de 2012 que um posto de saúde no Bairro Jardim Guanabara, em 

Fortaleza, decidiu levar os serviços das rezadeiras aos postos de saúde. A partir dessa ação, 

essas mulheres passam a atuar legitimamente de forma intercruzada aos serviços médicos. 

Ressalta-se que esse trabalho feito pelas rezadeiras nos postos de saúde é voluntário.  

Essa divulgação, através das mídias televisiva e escrita, levou-nos a olhar essa prática 

com esperança de continuidade de um saber que é estabelecido na cultura brasileira como foi 

mostrado anteriormente desde o período colonial. Apesar de muitas vezes percebermos nas 

entrevistas realizadas em Itabaiana/SE que esse saber não está tendo pessoas no seio familiar 

das rezadeiras deste município que queiram dar continuidade a esse ofício. Essa visão 

percebida durante as entrevistas foi enfocada também numa matéria divulgada pelo Jornal 

“Folha de São Paulo”, em março de 2007. Nessa matéria, José Magnani, coordenador do 

Núcleo de Pesquisa Urbana da USP, mostra que a falta de herdeiros nesses saberes tem posto 

em xeque essa tradição, mostrando assim que os tempos modernos têm impossibilitado as 

novas gerações a querer dar continuidade a esses serviços.  

Ainda em relação a essa matéria publicada pela “Folha de São Paulo”, a jornalista 

Marianne Piemonte, que publicou a matéria, mostrou um dado significativo em relação a essa 

prática de cura. Piemonte (2007, p.2) mostra que: 

 

Hoje, por causa do trânsito ou da vida corrida, muitos pedem para que ela benza por 

telefone. Com o polegar direito estendido, ela reza três Pai Nosso, três Ave Maria, o 

Credo e pede a benção ao seu santo de devoção, São Judas Tadeu. Todas benzem 

contra quebrante, mau-olhado, bicha (vermes), cobreiro (alergias) e espinhela caída 

(apêndice xifoide). 

 

Essa discussão, apesar da modernidade e de seus instrumentais, leva-nos a perceber 

que o espaço da fé das crenças em benzenção, não se contrapõe às práticas modernas, nem 
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tampouco às práticas da medicina acadêmica, pois de acordo com Figueiredo (2008) e 

Meneses (2008), aqueles que procuram, por exemplo, as rezadeiras, os curandeiros, os 

pastores, etc., mesmo que reconheçam no seu cotidiano que as doenças possam ser de ordem 

sobrenatural, não excluem a necessidade de consultar também os médicos quando precisarem. 

As sociedades modernas vinculadas ao capitalismo em sua fase expansionista e global 

tem alcançado um alto de desenvolvimento tecnológico e científico, o qual tem alterado as 

relações sociais entre as pessoas. Essas transformações, de acordo com Giddens (1991), tem 

gerado dificuldade nas relações entre as pessoas, tendo em vista o caráter efêmero proposto 

por essa sociedade.  

Essa efemeridade que é uma característica importante da modernidade, na visão de 

Giddens tem retirado à confiança das pessoas nas palavras das instituições religiosas e 

transferido para peritos técnicos que ligam o homem moderno ao sistema. Entre esses peritos 

podemos destacar os médicos, psicólogos, professores, engenheiros, técnicos autorizados e 

advogados.  

 Contudo, apesar dos avanços técnicos e científicos, não tem proporcionado um bem 

estar social capaz de gerar segurança para todas as pessoas, mas ao contrário, tem gerado 

insegurança e incerteza. Diante dessas dificuldades, a religião continua sendo um instrumento 

social procurado pelas pessoas para resolver seus problemas existenciais, como desemprego, 

saúde e violência. A religião no qual as pessoas têm procurado tem sido uma religião marcada 

por elementos mágicos, no qual se faz presente plantas medicinais, ervas, incensos, água e 

óleo.  

Em busca de um maior embasamento teórico acerca do estudo da benzenção, 

consideradas por setores da antropologia como prática de curas mágicas, e pela Igreja 

Católica como superstição, recorremos ao auxílio de alguns autores clássicos da Antropologia 

e da Sociologia, como Émile Durkheim, Lévi-Strauss e Marcel Mauss, bem como autores 

contemporâneos, como Peter Berger, Mircea Eliade, Rudolf Otto, Victor Turner, François 

Laplantine, entre outros, que buscaram analisar o fenômeno da religião enquanto um sistema 

de crença e de simbolismo. No interior da discussão com esses autores, utilizaremos 

categorias de análises, como doenças, curas, rituais, sagrado, profano e eficácia simbólica que 

serão fundamentais para a compreensão do objeto em estudo. 

Com base em pesquisas realizadas por Pereira (2012), na cidade de São Cristóvão, 

Estado de Sergipe, sobre prática de curas no universo religioso, enfatiza que há três 

perspectivas antropológicas, as quais se dedicam aos estudos referentes à noção de doenças, 

corpo e curas. A Antropologia Médica que surge na década de 1960 nos Estados Unidos, com 
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enfoque na relação entre epidemiologia e os trabalhos clínicos. A Antropologia Inglesa que 

teve sua gênese na década de 1920, ancorada principalmente nos estudos de Evans-Pritchard e 

Victor Turner (2005), os quais dedicaram seus estudos sobre a prática de feitiçarias, os cultos 

de possessão e os rituais de curas em sociedades africanas. 

E, por último, a Antropologia da Saúde ou da doença, surgida na França na década de 

1980 através de pesquisas realizadas por François Laplantine. Em seus estudos, esse autor 

desenvolve pesquisas sobre as representações da doença presentes nas medicinas tradicionais 

e na medicina moderna. Essa perspectiva, na visão do autor citado, é uma das mais 

trabalhadas por pesquisadores brasileiros, tendo em vista a forte presença de práticas 

intercruzadas de curas. 

 Dessas perspectivas citadas por Lúcia Maria Pereira (2012), tomaremos como 

parâmetro principalmente a Antropologia Inglesa, através dos estudos de Victor Turner sobre 

rituais africanos e a concepção de Antropologia da Saúde desenvolvida por François 

Laplantine, no tocante às pesquisas feitas sobre o sistema de saúde na França.  

Turner (2005), em “Florestas de símbolos”, dedica um estudo riquíssimo sobre o 

sistema do povo Ndembu, Região da Zâmbia. Nesse estudo, o autor descreve a presença de 

vários rituais e os símbolos existentes na vida social, passando desde o nascimento até a 

morte. Entre esses rituais, destaca, por exemplo, os rituais de aflição, que se dão por 

malefícios decorrentes da feitiçaria ou pelos espíritos dos mortos; os rituais de fertilidade e os 

dramas sociais existentes na vinda de um novo ser; e os rituais curativos, que se dão mediante 

a cura de doenças e as técnicas empregadas. Nesses estudos sobre rituais estão presentes a 

relação entre o visível e o invisível, bem como noções de relações sociais, a noção de doenças 

e as explicações religiosas que a sociedade local dá sobre os infortúnios da vida. 

Quanto a Laplantine (2004), em seus estudos, na França, enfatiza que a doença seja 

pesquisada a partir de uma ótica objetiva da medicina, mas, ainda assim, destaca o quão 

importante é perceber o doente e a experiência que ele tem da morbidez. Nesse estudo, o autor 

também analisa as representações mágico-religiosas da doença presentes nas terapias rituais 

que são fundamentadas na fé. 

Um fato importante a ser destacado em relação às práticas das rezadeiras, é que os 

nomes das doenças e seus procedimentos continuam sendo descritos ainda hoje, com a mesma 

ênfase do passado, no entanto, ocorrem pequenas variações em relação às orações. Por 

exemplo, as doenças continuam sendo nomeadas por mau-olhado, quebranto, erisipela, fogo 

selvagem, espinhela caída (problema de coluna), vento mal (doença que aleija a pessoa na 

hora que passa), sol e sereno, entre outros males. E, para curá-las, aciona-se ainda, o uso de 
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plantas na exorcização do mal, bem como o uso de outros elementos importantes como o sinal 

da cruz, as rezas e a ajuda dos santos como taumaturgos. 

Em relação à discussão sobre as curas praticadas pelas rezadeiras no interior do 

catolicismo, Minayo (1998, p.66) chama atenção para o seguinte aspecto: 

 

A cura aqui se refere ao fenômeno pelo qual as pessoas recuperam a saúde física e 

mental, mas também serve para denominar a recuperação da segurança, do bem-

estar, da honra, do prestígio, de tudo aquilo que seja reordenação do caótico, do 

imprevisível, do negativo em termos religioso-ideológico ou pessoais, em relação a 

si mesmo, aos outros e ao mundo. 

 

 

As doenças mais procuradas geralmente pela população de Itabaiana são o quebranto e 

mau-olhado. Com base nos estudos de Queiroz (1980), entendemos que quebranto é um mal 

ocasionado por um olhar carinhoso e, ao mesmo tempo, de inveja dirigida frequentemente por 

pessoas da família ou vizinhos que afetam as crianças pequenas desde os primeiros meses até 

os sete anos de idade. O principal sintoma desse mal é a diarreia constante, moleza no corpo e 

abatimento, no entanto, vale ressaltar que esse mal costuma se alojar nas tripas podendo levar 

a criança a óbito, caso não seja rezada a tempo. 

Quanto ao mau-olhado, este é definido, segundo as rezadeiras de Itabaiana, como uma 

força negativa que uma pessoa traz dentro de si. Quem é portador desse mal, o seu olhar é 

capaz inclusive de secar uma planta, tirar o ânimo de uma pessoa e até mesmo matar um 

animal. Comumente é caracterizado como inveja, ódio e cobiça em relação à outra pessoa, 

uma propriedade e um animal.  

Para a cura do quebranto e do mau-olhado, as rezadeiras costumam rezar com 

vassourinha (scaparia dulcis L.), pinhão roxo (jatrophagossypiifolia L.) e guiné (petiveria 

alciacea L.), no entanto, essas plantas, na visão das rezadeiras locais, têm que ser usadas antes 

de murcharem e secarem para não perderem a sua eficácia. 

Em seus estudos sobre as práticas de curas populares, Freyre (1998) cita a mesma 

nomenclatura para denominar essas doenças, bem como os procedimentos que são os mesmos 

usados atualmente pelas rezadeiras existentes nas várias regiões do Brasil. Em seus estudos, o 

autor enfatiza que as rezadeiras reforçam que o seu poder de curar foi legitimado por Jesus 

Cristo e, inclusive, atestam esse fato narrando orações do período apostólico.  

Essa visão é reforçada com uma oração citada por Freyre (1998, p.432), quando cita a 

seguinte oração: 
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Pedro e Paulo foi a Roma 

E jesus Cristo encontrou. 

Este lhe perguntou: 

- Então que há por lá? 

- Senhor, erisipela má. 

- Benze-a com azeite 

 E logo te sarará. 

 

 

Essa visão é corroborada nos estudos de M. Santos (2010) realizados em Itabaiana, ao 

fazer uma releitura das práticas das rezadeiras nessa cidade e mostrar que as maiores partes 

das rezas que essas mulheres executam estão vinculadas à era apostólica e que possivelmente 

estariam associadas ao seguimento e à missão de Jesus Cristo. Para atestar essa hipótese, M. 

Santos (2010, p.83) cita o seguinte trecho de uma oração: 

 

Iam Jesus e José em uma grande romaria,  

Dizia Jesus a José: vamos 

Dizia José a Jesus: não posso 

Dizia Jesus a José que ia curar e rezar 

De sol e sereno, pontada, resta lua, {...}.  

 

 

 Em estudos realizados também por Del Priore (2004) sobre as práticas da benzenção, a 

autora cita alguns exemplos de doenças e procedimentos de curas que essas mulheres 

exerciam no século XVIII. Entre algumas doenças cita, por exemplo, o problema de baixo 

ventre (que são dores frequentes na região do útero). O procedimento descrito por Del Priore 

consistia em a benzedeira colocar uma das mãos no abdômen da paciente e com a outra mão 

benzia o estomago e os rins, repetindo três vezes a seguinte reza: 

 

Assim como as águas do mar 

Saem do mar 

E tornam para o mar 

Assim o ventre d´esta criatura 

Torne ao seu lugar. (DEL PRIORE, 2004, p. 89).  

 

 Em relação ao procedimento dessa reza, percebem-se algumas variações em vista do 

que foi proposto por Del Priore (2004), por exemplo, em observações de campo foi verificado 

que, no tocante a essa doença, denominada “baixo ventre”, a mesma em Sergipe é nomeada 

como “dona-do-corpo” (dores uterinas que se manifestam em períodos de menstruação 

feminina). Para realizar a sua cura as rezadeiras costumam usar o pé direito sobre a região 

abdominal abaixo do umbigo e, em seguida, rezam o credo, depois afastam a perna da doente 

e dizem a seguinte oração: “Com o poder de Deus e da Virgem Maria, valei-me a Virgem da 

Conceição e a Virgem da Conceição, valei-me” (Rezadeira Dona Maria do Carmo de Jesus). 
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Outro procedimento de cura destacado por Del Priore (2004) refere-se ao mal 

conhecido popularmente, tanto na época, quanto ainda hoje, por quebranto e mau-olhado. 

Esse mal atingia na época tanto crianças, como mulheres e homens. A prática de cura 

consistia de acordo com a autora, em a rezadeira invocar três vezes o nome de Jesus e benzer 

as pessoas ou inclusive peças de roupas. 

 A oração para a cura dessas doenças, segundo Del Priore (2004, p.89) era relatada da 

seguinte forma: “Jesus encarnou, Jesus nasceu, Jesus padeceu, Jesus ressurgiu; assim como 

isto é verdadeiro se tirem os males deste doente pelo poder de Deus, de São Pedro, de São 

Paulo e do apóstolo Santiago”. 

Em seus estudos sobre o Brasil Colonial, Del Priore (2004) reforça também que 

algumas mulheres, nesse período, costumavam rezar de quebranto e mau-olhado com 

procedimentos e variações de orações diferentes. Para reforçar seu argumento, a autora ilustra 

com dois métodos de cura bastante sugestivos. 

No primeiro procedimento de cura de mau-olhado e quebranto, Del Priore (2004, p. 

92) relata que era utilizada a seguinte oração: 

 

Anevril (Alecrim) que foste nado 

Sem ser semeado 

Pela virtude que Deus te deu 

Tire esse olhado 

O seja cobranto (quebranto) 

Tira mal a este cristão. 

 

 

No segundo procedimento enfatizado pela autora, algumas rezadeiras para curar essas 

referidas doenças, faziam o seguinte método: traçavam a cruz no enfermo e depois 

pronunciavam um Pai-Nosso, uma Ave Maria em oferecimento à Paixão e Morte de Jesus 

Cristo. As palavras pronunciadas de acordo com Del Priore (2004, p. 92) eram: “Dois olhos 

mais te deram, com três hei de curar, que são três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e 

Espírito Santo”. 

Esse último procedimento e relato de oração citados é muito similar aos encontrados 

nos estudos na cidade de Itabaiana, pois é comum as rezadeiras nessa região, recorrerem aos 

três componentes da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo e recitarem a seguinte 

oração: “Com dois te botaram, com três eu tiro, com o poder de Deus e da Virgem Maria. 

Amém” (Rezadeira Dona Antônia da Mota).  

Essa oração pronunciada pelas rezadeiras em Itabaiana dá ênfase ao poder da palavra, 

pois é através dela que se expulsa o mal. Nessa perspectiva, a palavra pronunciada ganha 
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sentido de uma ordem ou de uma sentença. Em vista disso, pudemos perceber que mesmo 

havendo os elementos visíveis como a água, o óleo, o ramo, entre outros símbolos, a palavra é 

o elemento mais importante no ritual. 

Esse aspecto é corroborado por Theotonio (2010), quando este diz que a prática de 

cura exercida pelas rezadeiras se completa com a junção de três aspectos: a pessoa que reza 

ou cura, a que procura para ser benta e a palavra portadora da cura. No entanto, ressalta que “a 

palavra é o centro da prática”. 

Esse poder no uso da palavra é vista também nos Atos dos Apóstolos, quando os 

doentes eram curados e os possessos dos demônios libertos. Uma passagem bíblica que 

sintetiza as curas no referido livro, narra a cura de um homem aleijado na porta do templo. 

Diz o escritor que quando Pedro e João iam se aproximando do templo às três horas da tarde 

para fazer suas orações, um homem aproximou-se e pediu uma esmola. No entanto, ao olhar 

para o doente, o apóstolo Pedro disse: “não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te 

dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda!” (Atos 3,6, Bíblia da CNBB, 

2011, p.1345). 

Adentrar no universo simbólico das experiências religiosas da benzenção é buscar 

mostrar noções de um conhecimento acumulado e repassado por várias gerações, sofrendo 

adaptações e renovações de acordo com as transformações sociais e culturais impostas pela 

sociedade. Nesse sentido, as crenças mágicas, em estudo, exercidas pelas rezadeiras, segundo 

a lógica de Mauss (2003, p.55-56), são fatos ligados à tradição e que constantemente se 

repetem mediante a eficácia de quem crê ou de quem legitima tais práticas. 

Alguém que exerce um ritual mágico, na visão de Mauss (2003), torna-se uma pessoa 

separada para exercer as coisas sagradas. Nesse sentido, é um especialista do sagrado e seu 

conhecimento, seja ele de botânica ou de receitas caseiras, é exercido na maioria das vezes 

por chefes de famílias ou donas de casas que aprenderam esses conhecimentos através de 

rituais secretos, os quais foram ensinados ou repassados hereditariamente. Nesse sentido, diz 

ainda Mauss (2003) que o rito faz do agente mágico um ser separado por conhecer algumas 

fórmulas mágicas e por ter conhecimentos tradicionais transmitidos através das gerações. 

No tocante aos ritos, há aqueles que exigem uma separação radical, necessitando 

inclusive de uma iniciação religiosa para as pessoas que estão entrando no universo do mundo 

sagrado. Nesse sentido, é necessário um aprendizado e uma doutrinação acerca desse 

conhecimento que geralmente é secreto e separado das pessoas que são profanas. Entre esses 

rituais, por exemplo, podemos citar a formação sacerdotal que exige do padre uma preparação 
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e uma formação separada da família e, ao mesmo tempo, uma habilidade especial para o 

exercício das coisas sagradas.  

No entanto, podemos encontrar também rituais que são acessíveis a todas as pessoas e 

não requerem de habilidades especiais para o exercício do sagrado, tal como os padres. Nesse 

sentido, é que enquadramos as práticas rituais das rezadeiras, pois embora sejam crenças 

religiosas que não requerem de um alto grau de qualificação, se fazem atuantes nas 

sociedades, independentemente da aceitação da Igreja Católica. 

O ritual de cura exercido pelas rezadeiras é um espaço sagrado, o qual é constituído 

por gestos, palavras e atos que segundo E. Oliveira (2007) se manifesta pela sacralização de 

um local em que se realizam as rezas e benzimentos, pela presença de objetos sagrados como: 

velas, imagens de santos, óleo e ramo, pelo aspecto transcendental que se efetiva pelas 

orações e pela potencialidade das rezadeiras que manejam as forças espirituais, e pelo sujeito 

da cura, os fiéis que suplicam a cura.  

As rezadeiras em Itabaiana realizam as curas em suas próprias casas, ou até mesmo no 

quintal, no entanto, nota-se que algumas mulheres reservam um espaço específico para 

realizar o benzimento. Os locais em que os rituais se realizam são caracterizados pela 

simplicidade, já que também se realizam nesses locais as atividades do dia a dia. No interior 

desses espaços observa-se, além da mobília, a presença de elementos sagrados (imagens e 

quadros de santos). Nesse sentido, com base em Durkheim (2000, p.460), percebe-se que “o 

culto não é simplesmente um sistema de símbolos pelos quais a fé se traduz exteriormente; é o 

meio pelo qual se cria e se recria periodicamente. Consistindo em operações materiais ou 

mentais, ele é sempre eficaz”. 

 No tocante ao ritual, Chauí (2010) cita duas características importantes: a repetição 

minuciosa através de gestos e palavras e a continuidade da tradição nos objetos, bem como de 

palavras e gestos. Através dessas características, os ritos ganham uma dimensão de 

rememorar um acontecimento, no qual não há distância entre o passado e o presente.  

Geralmente, ao olharmos para um ambiente sagrado, pensamos como algo 

estritamente qualificado para se exercer um ritual. Por exemplo, a Igreja Católica e as Igrejas 

Evangélicas são qualificadas e separadas para o trabalho do sagrado; há todo um temor e, 

principalmente, uma separação entre a esfera sagrada e profana. No entanto, ao olharmos para 

o ambiente simples da benzenção, percebemos que o local é algo onde ocorrem os 

acontecimentos diários, como comer, dormir, ter diversão através da televisão, etc. No 

entanto, a dedicação para o sagrado vai ocorrer em momentos especiais, no caso específico, 

quando algum fiel procura para ser rezado. 
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Peirano (2003), em seu Livro: “Rituais, Ontem e Hoje”, faz uma análise sobre os 

rituais, enfatizando que esses têm sua existência em qualquer época ou lugar. Nessa 

perspectiva, afirma que os rituais não são legados de um passado distante ou que ficaram 

restritos às sociedades indígenas. Portanto, é necessário percebê-los como uma realidade 

presente nas sociedades atuais e que servem para transmitir valores e conhecimentos, bem 

como para resolver conflitos. 

Mariza Peirano (2003), ao ressaltar que os rituais servem para transmitir valores e até 

mesmo para resolver conflitos, insere os rituais numa perspectiva de drama social defendida 

por Victor Turner. Turner (2005), em “Florestas de Símbolos”, vê os rituais como um local 

fundamental de expressão e resolução de tensões sociais, geradas não só pelo choque entre 

indivíduos e grupos, mas também pelas contradições dos próprios princípios estruturais que 

ordenam a sociedade. 

Em outro estudo sobre a análise dos rituais, Peirano (2000) enfoca a eficácia presente 

nos rituais, baseando-se nos estudo de Durkheim, em As Formas Elementares da Vida 

Religiosa, de Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem e Marcel Mauss, com a obra 

Sociologia e antropologia. Com base nesses autores, a autora, mostra que nos rituais estão 

presentes relações de forças simbólicas que se manifestam na relação entre a pessoa que cura 

e o portador da cura, bem como as crenças que se tornam legitimadas socialmente. Nessa 

perspectiva, identifica o poder da sociedade e dos grupos sociais no reconhecimento social 

das práticas de curas. 

Essas observações feitas acima por Mariza Peirano (2000) são observadas também nos 

estudos de Lévi-Strauss (1996), quando mostram que a eficácia simbólica dos rituais mágicos 

não se efetiva apenas no poder do feiticeiro, do xamã ou na crença do doente que deseja ser 

curado, mas se estende para um consenso coletivo, ou seja, para a crença social existente na 

sociedade. Nesse sentido, ele cita que existe, inicialmente, a crença do feiticeiro na eficácia de 

suas técnicas; e em seguida, a crença do doente que quer ser curado, ou da vítima que ele 

persegue; e finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva.  

Esse aspecto é reforçado por Lévi-Strauss (1996), por meio da experiência de um 

feiticeiro denominado de Quesalid. Esse personagem, na visão do autor, não acreditava no 

sistema vigente da feitiçaria, isto é, das práticas dos xamãs, e foi levado pela curiosidade a fim 

de descobrir as fraudes presentes nesse sistema, para isso se ofereceu como iniciante de 

feiticeiro. Aprendendo o ofício de feiticeiro e confirmado em suas piores suspeitas, Quesalid 

desejou sair, mas não era mais livre, começou a ser conhecido e foi convocado a exercer a sua 

prática de cura.  
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Ao fazer grande sucesso, desse momento em diante, tornou-se um grande xamã, mas 

não perdeu o seu espírito crítico. Interpretou seu êxito por razões psicológicas que um doente 

tivera a seu respeito E, ao continuar sua prática, pôde descobrir que existiam práticas mais 

mistificadoras, mais desonestas do que a sua. Portanto, a diferença da prática que ele aplicava 

era que ele apresentava a doença sob uma forma visível e tangível, ao passo que os seus 

confrades estrangeiros não mostravam absolutamente nada, e pretendiam somente ter 

capturado o mal. 

Desse modo, as representações da eficácia mágica para Lévi-Strauss, (1996, p.207) 

baseiam-se no complexo xamanístico indissociável, no qual se sobressai à experiência íntima 

do xamã e da pessoa doente, bem como o consenso coletivo, isto é, a legitimação da 

sociedade. 

Essa ótica de pensamento foi reforçada nos estudos de E. Oliveira (1985, p. 39), na 

cidade de Campinas, quando afirma que: 

 

Não basta apenas que a própria benzedeira reconheça a existência de um dom na sua 

vida. É necessário também que a própria comunidade onde ela mora, onde 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. 

 

Seguindo esse princípio de que a eficácia simbólica reside numa sustentação coletiva, 

R.  Oliveira (1979, p. 37) afirma que “o característico da magia e de seu agente, seja o 

mágico, o xamã, ou o pajé, é possuir uma força cuja natureza não é individual como parece a 

princípio, mas social”. 

 Com relação à eficácia simbólica das práticas de benzenção, verifica-se também que, 

para serem legítimas, necessitam de uma linguagem que seja articulada de acordo com as 

noções de doenças trazidas pelos fiéis, ou seja, que ao benzer os mesmos, a doença seja 

diagnosticada de forma palpável e que o mal seja extirpado. Caso ocorra êxito em suas 

orações, as rezadeiras serão qualificadas como eficazes e, portanto, terão o reconhecimento 

dos fiéis, sendo anunciada por esses fiéis que as procuram como legítimas e dignas de usarem 

esse nome. 

 Um detalhe observado por Quintana (1999, p. 49) a respeito da eficácia simbólica na 

benzenção e que vem acrescentar à discussão anterior 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 
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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. 

 

 Ainda com base no pensamento de Lévi-Strauss, percebemos que doenças e curas, são 

significados que compõem o sistema de símbolos. Inclusive as rezadeiras e as pessoas que 

suplicam as curas complementam-se e se estruturam. Essa visão é mostrada por Lévi-Strauss 

(1996, p.210-211), quando afirma: 

 

(...) sistema de oposições e de relações que integre todos os elementos de uma 

situação total, onde feiticeiro, doente e público, representações e processos, encontre 

cada qual o seu lugar. (...) o doente é passividade, alienação de si mesmo, como o 

informulável é a doença do pensamento: o feiticeiro é atividade, extravasamento de 

si mesmo, como a afetividade é a nutriz dos símbolos. A cura põe em relação esses 

pólos opostos, assegura a passagem de um ao outro, e manifesta, numa experiência 

total, a coerência do universo psíquico, ele próprio projeção do universo social. 

 

 Sendo assim, as rezadeiras, ao ouvirem as queixas dos seus fiéis acerca das doenças, já 

evocam a força de uma tradição de um repertório simbólico que se encontra enraizada no 

imaginário social dos benzidos, pois, ao buscar tais serviços, os fiéis já sabem de antemão o 

seu sofrimento e que tipo de profissional devem procurar.  

Em seus estudos na França sobre a benzenção, Laplantine (1989) afirma que essas são 

práticas terapêuticas de relação dual entre um indivíduo portador de doenças e outro capaz de 

curá-lo e de dar sentido a sua existência. E que, portanto, tais práticas têm significação em 

virtude de seu caráter social. Nessa perspectiva, definirá esse agente de cura como: 

 
Um homem que “trata”, “benze”, “cura” (da palavra curativo), esconjura, recorrendo 

essencialmente a um segredo que lhe foi legado por um parente, um amigo ou um 

vizinho quando de uma iniciação que o leva a respeitar textualmente um ritual 

fixado por uma tradição. Ele é, pois, um intermediário entre o homem e o sagrado, 

devendo conservar escrupulosamente esse ritual, cujo núcleo se constitui de cruz, de 

preces e de fórmulas. Ele é, por sua vez, o transmitirá a apenas uma, três ou cinco 

pessoas (conforme as regiões da França), obrigatoriamente mais jovens que ele, com 

condição de que sejam, a seus olhos, dignas de suceder-lhe (LAPLANTINE, 1989, 

p.52-53). 

 

 Laplantine (1989) em seus estudos na França ressalta que as pessoas que benzem são 

pessoas do sexo masculino, no entanto, verifica-se que em Itabaiana e no Brasil em geral, o 

benzimento é praticado em sua maioria por mulheres idosas. Outro aspecto importante 

destacado pelo autor é o segredo que há em torno dessas práticas. Em nome desse segredo as 

rezadeiras não costumam revelar as orações e as técnicas de curas. Inclusive, durante as 

orações, rezam tão baixo que só se percebe o balbuciar das palavras. 
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 O mistério do silêncio em relação às coisas sagradas não está presente somente nos 

rituais de benzenção, manifesta-se também na celebração da missa, principalmente no ritual 

da consagração eucarística, quando o sacerdote eleva o pão e o vinho, transformando-os em o 

corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nesse momento quem celebra faz orações de forma 

inaudível e os fiéis permanecem em silêncio. Esse silêncio revela que no espaço do sagrado 

há uma separação entre aqueles que exercem sacrifício e, portanto, detêm o poder da palavra 

no ritual e os fiéis que são separados por não serem revestidos no exercício do sagrado. 

 No tocante a essa experiência de silêncios monótonos e de gestos repetitivos nos 

rituais de benzenção, E. Oliveira (2007) pontua que se introduz na consciência dos fiéis uma 

dimensão atemporal e sagrada, mediante as súplicas feitas aos santos para que eles unam a 

realidade humana e divina. 

 Em As Formas Elementares da Vida Religiosa, (Durkheim, 2000) define três 

características fundamentais no tocante ao aspecto religioso: a noção de sobrenatural, a noção 

de divindade e a noção de crenças e ritos.  Na visão do autor, das três características, a mais 

plausível para se entender o aspecto religioso é a noção de crenças e ritos, por se fazer 

presente tanto nas religiões tidas como primitivas, bem como nas religiões modernas. Dentro 

da análise dos ritos e crenças, Durkheim (2000) destaca duas categorias fundantes nos estudos 

da religião, que é a noção de sagrado e profano. 

Entre essas duas categorias denominadas como sagradas e profanas não há uma 

relação de hierarquia ou superioridade, mas uma relação de heterogeneidade, na qual uma 

pessoa só pode pertencer a um mundo se tiver saído inteiramente do outro. O mundo sagrado, 

nesse sentido, é caracterizado pelo autor como o diferente, aquele que é protegido e isolado 

por tabus e interdições. E o profano, como aquele em que se realizam as experiências 

quotidianas. 

Um fato a ser destacado na visão de Durkheim (2000) acerca dessa discussão é que 

este percebe que há coisas sagradas que estão fora dos santuários ou até mesmo das Igrejas. 

Essas coisas sagradas fazem parte de celebrações realizadas no quotidiano da vida das 

pessoas. Na visão do autor, trata-se de cultos privados e individuais. No interior desses cultos 

privados podemos citar, por exemplo, as rezadeiras que costumam realizar seus benzimentos 

de forma autônoma, prestando culto aos santos pessoais de devoção e a eles invocando nos 

momentos de curar alguém.  

Apesar de haver uma heterogeneidade entre o sagrado e o profano, Durkheim (2000) 

enfatiza que não devemos entender somente como sagrado os seres sagrados, ou seja, os 

deuses ou espíritos, no entanto, qualquer coisa pode ser sagrada, como, por exemplo, uma 
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pedra, um rochedo, uma fonte, etc. e até mesmo de acordo com Alves (2010), a presença de 

coisas simples como gestos, ramos, amuletos, colares, rezas e silêncio. 

A história das religiões na visão de Eliade (2010) tem sido tocada pela presença de 

hierofanias, isto é, pela manifestação de coisas sagradas. Essas manifestações do sagrado 

surgem desde a presença de um animal, uma árvore, até a uma hierofania suprema, que é a 

encarnação na pessoa humana de Jesus, de acordo com a visão aceita pelos cristãos. Portanto, 

essas hierofanias ao se revelarem já não têm mais as mesmas propriedades físicas de antes, 

mas ganham uma dimensão sacralizada. 

Retomando o pensamento de Durkheim (2000, p.23-24), a coisa sagrada é, por 

excelência, aquela que o profano não deve e não pode impunemente tocar. Essa interdição não 

significa uma impossibilidade de uma comunicação entre os dois mundos, pois se o profano 

não pudesse de maneira nenhuma entrar em relação com o sagrado, este de nada serviria, mas 

esse relacionamento entre essas duas categorias requer algumas precauções e até mesmo uma 

iniciação por parte daqueles que vão fazer parte do mundo sagrado.  

Nesse sentido, para Durkheim (2000) de modo nenhum é possível haver comunicação 

entre esses dois mundos sem que o profano perca suas características específicas e sem que o 

próprio sagrado num certo grau e numa certa medida também perca. Portanto, os dois gêneros 

não podem se aproximar e conservar ao mesmo tempo sua natureza própria. Sendo assim, as 

coisas sagradas são aquelas que as proibições protegem e isolam; já as profanas, aquelas a que 

se aplicam essas proibições e que devem permanecer à distância das primeiras. 

Nessa mesma vertente, Berger (2003) vê o sagrado como algo que salta fora das 

rotinas diárias, como o extraordinário, enquanto o profano se caracteriza como o comum, o 

corriqueiro. Porém, segundo esse autor, não obstante o sagrado seja algo potencialmente 

perigoso, seus perigos podem ser domesticados. 

Nessa mesma visão, no tocante à domesticação do sagrado enfatizado por Berger, 

Rubem Alves (2010) destaca que o sagrado é visto como o invisível, algo que salta as rotinas 

do profano, do cotidiano. No entanto, existe a presença de elementos concretos, que como tal 

não têm nada de religioso, mas no momento em que alguém nomeia ou usa para uma ação 

sagrada, esses elementos são circundados de uma aura sagrada e divina. Como exemplo Alves 

(2010) cita o pão, o vinho e a água como elementos profanos, do dia a dia das pessoas, mas 

quando pronunciadas as palavras sagradas pelo padre ou por um pastor passam a ser 

elementos sagrados. 

Nessa perspectiva, podemos também citar o exemplo do ritual feito pelas rezadeiras 

em suas casas, um local considerado profano, onde acontecem as experiências do cotidiano, 
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porém, há momentos em que esse espaço ganha um significado extraordinário, isto é, sagrado, 

quando é invadido por orações, preces e de outros elementos que se fazem presentes nos 

rituais de benzenção. 

O conceito do sagrado é nomeado por Otto (2005) como o “numinoso”. Essa categoria 

é algo de grande importância para o homem religioso, pois é uma experiência profunda e 

exclusivamente religiosa. Logo, por ser uma experiência feita por alguém que está envolvido 

no círculo da religião, o autor alerta aos leitores o seguinte: “se não for capaz ou se até não 

conhece tais momentos, pedimos-lhe que termine aqui a sua leitura” (OTTO, 2005, p. 17). 

 Essa ressalva do autor tem como proposta mostrar que o sagrado (numinoso) não é 

algo apreendido pela racionalidade ou por conceitos, mas se revela como algo subjetivo, 

produzido na consciência humana, na qual produz um sentimento denominado por ele como 

“mysterium tremendum” (mistério tremendo), ou seja, uma vivência que causa medo e 

arrepios à pessoa religiosa. Tal experiência é também definida como o “totalmente outro”, o 

que “está absolutamente fora do domínio das coisas habituais, compreendidas, bem 

conhecidas e, por conseguinte, familiares; é o que se opõe a esta ordem de coisas e, por isso, 

nos enche do espanto que paralisa” (OTTO, 2005, p. 39). Ao afirmar que o sagrado não se 

apreende pela racionalidade, o autor quer mostrar que tal dimensão é uma experiência mística, 

na qual o fiel apreende o divino através de um diálogo íntimo na sua consciência. 

Além de o sagrado ser definido como o totalmente outro, Otto (2005), enfatiza ainda 

mais duas outras características: é algo supra-racional e anti-racional, por ser algo inatingível 

aos olhos humanos, bem como desconcertante à inteligência humana; e “misteryum 

fascinans” (mistério fascinante), isto é, algo que suscita no fiel múltiplos sentimentos, como 

alegria, êxtase, contentamento, etc. 

Embora a experiência do sagrado seja vista por essa separação de heterogeneidade, na 

qual se exige religiosamente uma qualificação do sagrado como algo especial e misterioso, 

Douglas (1991, p.20-22), em Pureza e Perigo, encara o sagrado e o impuro como valores de 

categorias relativas, portanto, para reforçar esse argumento, a autora cita que em algumas 

culturas, como a judaica, há uma separação entre Deus, que é puro, santo e separado e o povo, 

que é pecador, e por isso, separado da sacralidade divina, tendo que passar por rituais de 

purificação para se aproximar do sagrado.  

No entanto, na cultura hinduísta essas categorias não são diametralmente opostas, são 

relativas, pois o que é puro em uma determinada situação pode ser impuro em outra. Para 

reforçar esse argumento, a autora cita o exemplo da vaca na cultura hindu, ressaltando, 
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inclusive, que não só o animal é sagrado como também a carne, o leite e até mesmo os 

estercos. Sendo assim, reforça essa discursão dizendo: 

 

Que em vez de construir definições exclusivas, tentaremos comparar as diferentes 

concepções que os povos têm acerca do destino e do seu lugar no universo. Em 

segundo lugar, enfim, não podemos esperar atender as idéias dos outros sobre o 

contágio, sagrado ou secular, antes de nos confrontarmos com as nossas 

(DOUGLAS, 1991, p.42). 

 

Ao trabalhar a noção de sagrado e profano, a autora mostra que tais noções são 

categorias relativas, as quais passam por um critério de ordenação e demarcação no espaço em 

que as coisas estão inseridas. Para justificar essa hipótese, Mary Douglas (1991, p.50-51) cita 

um exemplo bastante clarificador: 

 

Os sapatos não são impuros em si mesmos, mas é impuro pô-los sobre a mesa de 

jantar; os alimentos não são impuros em si, mas é impuro deixar os utensílios de 

cozinha num quarto de dormir; os objetos da casa de banho não estão em seu devido 

lugar se estiveram na sala de visitas; o mesmo é valido para as roupas abandonadas 

sobre uma cadeira; para coisas da rua que estão dentro da casa, para objetos do 

primeiro andar que estão no rés-do-chão; para as roupas de baixo que aprecem onde 

devia aparecer roupar de cima. 

 

Essa visão de compreensão das coisas sagradas e profanas como relativa tem sido 

enfocada por Van Gennep (1978), na obra “Ritos de Passagem”. Logo na introdução do livro, 

Gennep (1978, p.17) diz: 

 

O sagrado e o profano são totalmente relativos e possuem rotatividade... Assim, em 

vez de tomar os sagrados como pólos estáticos e nitidamente separados, os concebe 

como posições dinâmicas, com valores dados pela comparação, contraste e 

contradição, termos que ajudam a distinguir, separar e consequentemente estabelecer 

significados. 

 

De acordo com Gennep (1978, p.26), enquanto nas sociedades tradicionais havia uma 

predominância do mundo sagrado sobre o profano, no qual a esfera do sagrado englobava 

praticamente tudo na vida das pessoas, como nascer, parir, caçar, etc., nas sociedades 

modernas, não obstante uma diminuição do sagrado sobre a esfera do profano, mesmo assim, 

há momentos que são determinados por rituais especiais, como batismo, casamento, 

ordenação, etc. 

Tal aspecto também foi visto por Eliade (2010), ao mostrar em seus estudos que nas 

sociedades tradicionais, os homens eram voltados para as coisas sagradas, isto é, religiosas, 

tornando-se visão do autor um “homo religiosus”, e ao mesmo tempo tinham um maior 
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envolvimento com as forças da natureza, vendo-a a partir de uma perspectiva sacralizante. Já 

nas sociedades modernas, as pessoas são vistas pelo autor como não religiosas, e, em 

contrapartida, recusam a sacralidade do mundo, assumindo, dessa forma, uma postura 

profana.  

Em vista disso, mesmo esse homem não religioso optando por uma experiência não 

sacralizada do mundo, não consegue “abolir completamente o comportamento religioso” 

(ELIADE, 2010, p. 27). Para reforçar esse argumento, cita, por exemplo, alguns locais 

privilegiados, como a paisagem de natal, lugares visitados em cidade estrangeira, os riscos 

feitos numa árvore por um casal apaixonado, etc. Esses lugares são nomeados pelo 

pesquisador como lugares sagrados que fazem parte de um universo privado. 

Enfim, percebe-se que nos rituais de cura da benzenção está presente a crença em seres 

sobrenaturais (Deus, os anjos e os santos), na força das orações de pessoas aptas a exercerem 

o ritual de cura, bem como na crença dos fiéis que desejam ser curados. E, além disso, o uso 

de elementos naturais capazes de exorcizar o mal, como as plantas, a água e o óleo. No 

entanto, sem a fé, tal experiência religiosa não aconteceria, como destaca Geertz (2001).



2 AS REZADEIRAS, AÇÕES E OS PROCEDIMENTOS DE CURAS EM 

ITABAIANA 

 

Para melhor situar o objeto de pesquisa, será feita inicialmente uma breve descrição da 

cidade de Itabaiana, na qual serão ressaltados os aspectos históricos, geográficos, econômicos, 

culturais e religiosos que marcam o referido município. 

Com base em dados do IBGE, Itabaiana teve a sua colonização e povoamento, em 

meados do século XVI, através de doações de sesmarias, isto é, doações de um lote de terra ao 

português Ayres da Rocha. Este, segundo Carvalho (2009), era natural de Elvas, (uma região 

de Portugal) e ingressou nas tropas de Cristóvão de Barros, no período de dominação das 

terras indígenas em Sergipe. 

Mesmo que a doação de sesmarias se iniciasse no século XVI, no entanto, de acordo 

com as pesquisas feitas pelo historiador Vladimir de Carvalho (1973 e 2009), as primeiras 

experiências de colonização só tiveram início no século XVII, com o surgimento de um 

aglomerado denominado “Arraial de Santo Antônio”. Este Arraial teve seus limites 

geográficos às margens dos rios Lomba e Jacarecica.  

A partir do surgimento desse arraial, os colonos construíram imediatamente uma 

pequena capela dedicada a Santo Antônio de Pádua, o santo principal da devoção dos 

itabaianenses. Essa capela tornou-se conhecida pelos moradores como “Igreja Velha” e fica 

localizada nas imediações do povoado “Agrovila”, o qual se localiza aproximadamente a 6 

km do centro da cidade.  

Ainda conforme Vladimir Carvalho (1973 e 2009), a referida capela foi construída em 

terras particulares de agricultores que diretamente comandavam as atividades religiosas, tendo 

em vista que a frequência de padres para celebrar missas ou realizar algum tipo de 

sacramento, como batismo, confissão e casamento, era coisa rara.  

O comando das ações no culto religioso por parte dos leigos será alterado a partir da 

ação direta da Igreja Católica em comum acordo com um grupo religioso conhecido como 

“Irmandades das Santas Almas do Fogo do Purgatório”. A referida irmandade compra um 

terreno de um padre de São Cristóvão, conhecido por Sebastião Pedroso e transfere a imagem 

da antiga sede para um novo local, denominado de “Caatinga Ayres da Rocha”. Nesse local se 

dará a construção da atual Igreja Matriz “Santo Antônio e Almas de Itabaiana” e, portanto, o 

desenvolvimento da cidade.  

A construção dessa nova matriz significou a dominação de um saber religioso centrada 

na figura do padre, bem como a concentração do poder civil comandado pelos comerciantes, 
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advogados, juízes e políticos, que estavam envolvidos diretamente com a Irmandade das 

Almas (grupo católico que tem devoção às almas do purgatório). Um fato a ser destacado no 

tocante a essa irmandade, é que ela controla, ainda hoje, o cemitério mais importante da 

cidade e que na compra ou na venda de um imóvel no centro da cidade os moradores devem 

lhe pagar um tributo.  

 Convém mencionar que essa irmandade, ao contrário do que ocorreu em alguns 

municípios sergipanos, que tiveram organizações semelhantes, como é o caso de São 

Cristóvão e Laranjeiras, cujas irmandades eram compostas por pessoas negras ou pardas, terá 

um caráter segregacionista (que se separava religiosamente dos outros fieis católicos), no qual 

só podiam participar as pessoas ricas e brancas. Há alguns anos, por influência do padre 

Gilson Garcia, foi permitida a participação de mulheres ricas na referida entidade religiosa. 

A mudança da “Igreja Velha” para a “Igreja Nova” gerou uma grande insatisfação 

entre os moradores da capela antiga, que em represália, conforme revela a Figura 1 abaixo, 

abandonaram o espaço de oração localizado na Igreja Velha. Tal fato significou a supremacia 

da Igreja Católica em relação aos leigos que atuavam livremente no antigo espaço religioso. 

 

 

Figura 1: Igreja Velha – Pov. Agrovila. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

Figura 2: Igreja Matriz de Itabaiana. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

   A construção da Igreja Matriz Santo Antônio e Almas de Itabaiana, conforme Figura 

2, na visão do historiador Vladimir Carvalho (1973), possibilitou inicialmente a construção de 

uma vila, na qual permitiu a desmembração da Igreja Nossa Senhora da Vitória, e, 

consequentemente, a estruturação de uma das maiores cidades do Estado de Sergipe.  

O município de Itabaiana, de acordo com os dados de 2010 do IBGE, tem uma 

população de aproximadamente 86. 967 habitantes, sendo 44.471 pessoas do sexo feminino e 

42.496 do sexo masculino. Essa população está assim distribuída: 67.709 habitantes na área 
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urbana e 19.258 habitantes na zona rural. Essa desproporção em favor da área urbana cresceu 

a partir da década de 1990 devido ao êxodo rural que acontece na região. 

Esse município está localizado na microrregião do Agreste a 56 km da capital, em uma 

área cortada por serras, as quais foram denominadas por decreto nacional como “Parque 

Nacional da Serra de Itabaiana”. Os limites geográficos que cortam o município são os 

seguintes: ao Norte, Ribeirópolis; ao Sul, Campo do Brito e Itaporanga d’Ajuda; a Leste, 

Moita Bonita; a Oeste, Campo do Brito, Frei Paulo e Macambira. 

O desenvolvimento econômico dessa localidade tem alcançado os três setores: 

primário, secundário e terciário. No setor primário, o município é um dos maiores produtores 

sergipanos de hortaliças, contando com irrigação na região da Ribeira, Jacaracica e no Açude 

da Macela, além do uso de uma pecuária extensiva com médias propriedades. No secundário, 

possui olarias, fábricas de carrocerias para caminhões; e fábricas de artefatos de cimentos.  

Já no terciário, destacam-se as áreas de comércio, abrangendo diversos segmentos 

como supermercados, mercearias, joalherias, perfumaria, empresas de telefonias celulares, 

bancos, fóruns, hotéis, pousadas, emissoras de rádio, correio, postos de saúde, hospital, 

maternidade e clínicas particulares; além disso, a cidade conta no setor da educação com um 

campus universitário da Universidade Federal de Sergipe (Campus Prof. Alberto Carvalho)
15

, 

um campus da Universidade Tiradentes (contando com os cursos de Direito, Administração e 

Serviço Social) e com várias escolas da rede pública (municipal, estadual e federal) e da rede 

privada. 

Quanto ao aspecto cultural, o principal destaque em Itabaiana, segundo o portal da 

Itnet de notícia, é a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a qual é reconhecida como a 

Filarmônica mais antiga do Brasil. Essa entidade musical, além de banda de música, abrange 

também uma orquestra sinfônica e oficinas musicais. 

Além da Filarmônica, outro símbolo cultural importante é a “Associação Olímpica 

Itabaiana”, que no passado se constituiu, segundo os moradores da cidade, como um dos 

maiores times de futebol sergipano, bem como nordestino. No tocante às atividades culturais 

populares, a cidade possui os seguintes grupos: a “Chegança Santa Cruz”, conhecida como a 

“Chegança de Zé da Biné”, o reisado do povoado Bom Jardim, a quadrilha “Balança Mas Não 

Cai” e a banda de pífano “São José”. 

                                                 
15

 O Campus conta com 5 cursos diurnos, Geografia (licenciatura), Química (Licenciatura), Matemática 

(Licenciatura), Ciências Biológicas (Licenciatura) e Sistema da Informação (Bacharelado). E 5 noturnos, 

Letras Português (Licenciatura), Pedagogia, Física (Licenciatura), Administração (Bacharelado) e Ciências 

Contábeis (Bacharelado). 
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Atualmente, com o aumento da população urbana em detrimento da rural, a cidade 

ganha novos contornos de diferenciação sociocultural. Surgem novas casas, cuja construção 

reflete o estilo de padrões arquitetônicos de cidade grande, aumentando e demarcando uma 

diferenciação entre as famílias de maior poder aquisitivo e as de menor. As casas das pessoas 

mais ricas se encontram no centro da cidade, as quais são construídas em forma de sobrados, 

jardins e muros altos que visam romper com o modelo tradicional da casa dos pobres, 

representada por uma porta e uma ou duas janelas voltadas para a rua.  

Além das mudanças arquitetônicas, percebe-se ainda na cidade de Itabaiana, a 

expansão de loteamentos, nos quais as pessoas de melhor padrão aquisitivo estão saindo do 

centro em busca de um local afastado, fechado e protegido da crescente violência urbana. É 

importante destacar que, no centro antigo, situado nas imediações da Igreja Matriz de Santo 

Antônio, as casas antigas foram transformadas em cartórios, comércio e bancos, restando 

pouquíssimas casas sem sofrer esse processo de urbanização. Outro aspecto, é que os locais 

onde estão sendo construídos os loteamentos ou condomínios, antes da urbanização, eram 

áreas de sítios. 

Outra atuação de destaque na parte comercial é a feira-livre que se realiza às quartas-

feiras e aos sábados. Ela possui uma extensão territorial de aproximadamente 20 mil metros 

quadrados. No espaço da feira estão localizados o mercado da carne e o das verduras, bem 

como várias bancas, nas quais se destacam os artefatos de couro, calçados, alimentos, 

artesanatos e ervas medicinal. 

Além do aspecto comercial, percebe-se que há também na feira um caráter de 

estratificação social. Essa estratificação ocorre às sextas-feiras à noite, quando vários 

vendedores das cidades vizinhas chegam para arrumar seus pontos de venda. Isso faz com que 

haja o interesse de compra por parte das pessoas mais ricas da cidade, objetivando encontrar 

os melhores produtos e a fuga do burburinho provocado pela imensidão de pessoas que 

circulam para as compras, principalmente aos sábados. 

 No espaço religioso, percebe-se com base em dados de 2010 do IBGE, que há no 

campo religioso de Itabaiana um total de 74.112 católicos, 820 espíritas e 4.782 evangélicos.  

Essa maioria católica, segundo observações de campo, está inserida no “Vicariato São Lucas”. 

O termo vicariato significa uma divisão da arquidiocese pelo bispo em áreas geográficas, 

tendo como responsável direto um vigário-episcopal, ou seja, um padre designado pelo bispo 

da arquidiocese para coordenar os trabalhos da Igreja Católica no referido setor.  

Pela sua dimensão territorial e pelo número de fiéis, atualmente o Vicariato São Lucas 

está sediado na Paróquia Santo Antônio e Almas, sob a coordenação do Padre Jadson da Silva 
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Ramos, desde o ano de 2009. Como sede do vicariato, a cidade de Itabaiana ganha uma 

dimensão importante na Região Agreste, uma vez que está sendo estruturada para se 

transformar em uma diocese futuramente.  

Com a reestruturação da paróquia Santo Antônio e Almas em vicariato, a cidade 

passou a contar com mais quatro paróquias, as quais são conhecidas por: Paróquia Nossa 

Senhora do Bom Parto, Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e São Lucas, Paróquia 

Nossa Senhora do Carmo e a Paróquia Nossa Senhora das Graças. O surgimento das novas 

paróquias teve como objetivo direto alcançar as regiões mais pobres, já que é alvo constante 

das práticas proselitistas
16

 dos evangélicos. 

Essa divisão paroquial, segundo observações preliminares, não significou na prática 

uma mudança de perfil na vida dos fiéis católicos como um todo, pois se percebe que há uma 

frequente busca de crenças populares, as quais são conhecidas por novenas, procissões, 

caminhadas penitenciais, bem como uma grande procura por parte dos serviços religiosos 

oferecidos pelas rezadeiras.  

A abertura às crenças populares no interior do catolicismo tem possibilitado que outras 

diversidades de crenças, consideradas como protestantes, ganhem espaço de atuação em 

Itabaiana. Inclusive, é possível notar que existem, espalhados pela cidade, aproximadamente 

25 templos evangélicos, que se distribuem entre o centro da cidade, os povoados e os locais 

mais pobres.  

No entanto, percebe-se que, embora sejam muitos os templos protestantes existentes, 

verifica-se que não partilham de uma mesma ideologia religiosa, mas ao contrário, eles se 

dividem na busca de alcançar o maior número possível de fiéis, bem como de demarcar os 

melhores espaços para a edificação dos seus templos sagrados. 

Entre as principais igrejas protestantes presentes em Itabaiana destacam-se a Igreja 

Presbiteriana do Brasil, as Igrejas Assembleia de Deus Missão e Madureira e as Igrejas 

Neopentecostais, das quais se sobressaem a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja 

Internacional da Graça de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus. As primeiras igrejas 

citadas se destacam em virtude dos longos anos de estadia em Itabaiana, já as neopentecostais, 

usam o poderio econômico para estabelecer e expandir seu domínio religioso
17

. 

                                                 
16

 O proselitismo é uma prática bastante comum entre os evangélicos, os quais comumente saem, principalmente 

aos sábados e domingos, nos povoados e nos vários bairros da cidade divulgando a sua doutrina religiosa 

àqueles que não fazem parte do seu segmento religioso. Nesse sentido, de acordo com Novaes (2001, p.44), 

cada crente torna-se: “um evangelizador, um militante que deve propagar sua fé”. 

17
 A classificação das Igrejas Pentecostais no Brasil, de acordo com Freston apud Meneses (2008), encontra-se 

distribuída em: pentecostalismo de primeira onda (Igrejas Assembleia de Deus Missão e Madureira);  
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Para completar a descrição do nosso campo de pesquisa, existe também a atuação dos 

centros espíritas
18

 e das práticas umbandistas e candomblecistas. As práticas espíritas tiveram 

seu início em Itabaiana através da divulgação de um médico, conceituado e respeitado na 

comunidade, “Dr. Pedro Garcia Moreno”. Da ação religiosa desse médico existem atualmente 

05 centros espíritas, os quais são conhecidos por: Mensageiros da Caridade, Paz e 

Fraternidade, Amor e Luz, Cantinho Dulce Melo e D’Angelis. 

A maioria dos espaços espíritas tem o funcionamento nas áreas centrais da cidade e 

seus participantes, de acordo com Lima (2010), são intelectuais, especificamente, médicos, 

engenheiros, advogados, professores, entre outros profissionais liberais. 

Quanto às práticas umbandistas e candomblecistas, conforme Lima (2010), as 

rezadeiras costumam atuar em locais pobres da cidade e dão consultas espirituais em suas 

próprias casas. Esses templos domésticos, conhecidos como “terreiros”
19

, podem ser cômodos 

onde são realizadas as atividades diárias ou especificamente destinados para a realização de 

certos tipos de rituais. Um fato a ser destacado em relação a essas práticas, é que em Itabaiana 

as rezadeiras atuam em conjunto com os umbandistas e candomblecistas, ou seja, há um 

processo de trocas que permite atuarem em conjunto.  

Ainda segundo informações de Lima (2010), existem alguns terreiros em Itabaiana que 

tem quartos que servem para fazer “trabalhos da direita” e “trabalhos da esquerda”
20

. No 

quarto em que são realizados os trabalhos da direita há um vínculo com os elementos 

católicos, tendo o destaque de imagens católicas. Neles também se desenvolvem 

procedimentos de cura de algumas doenças, como mau-olhado, que são conhecidas como mal 

fluidos por aquelas pessoas que tem envolvimento com as práticas umbandistas e 

candomblecistas.  

 Quanto ao quarto em que se realizam os trabalhos da esquerda, estão presentes as 

imagens dos orixás, dos caboclos e pretos velhos. Nesses espaços são desenvolvidos trabalhos 

com o intuito de resolver problemas amorosos, isto é, quando se desejar conquistar ou separar 

                                                                                                                                                         
pentecostalismo de segunda onda (Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor e Evangelho Quadrangular); e 

pentecostalismo de terceira onda (Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Renascer em 

Cristo, etc.). 

18
 O espiritismo é uma doutrina que tem base nos ensinamentos de Alan Kardec (1987), na qual se ressalta a 

imortalidade da alma e a comunicação entre os vivos e os mortos através de sucessivas reencarnações. 

19
 Tomo esse termo com base em Dantas (1988), para denominar as casas de cultos em que se realizam os 

procedimentos e trabalhos feitos em Itabaiana. 
20

 Referem-se às práticas rituais de base sincrética em que está presente a crença católica nas imagens dos santos 

paralelamente as crenças nas entidades religiosas de origem africana, especificamente os orixás, bem como 

em entidades brasileiras, como os caboclos e o preto velho.  
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alguém; trabalhos financeiros ocasionados por crises nos negócios, e trabalhos de banhos de 

descarrego, que servem para purificar e exorcizar os fiéis que são atormentados por maus-

espíritos ou por um encosto do espírito de algum familiar. 

Por outro lado, as práticas denominadas como de benzenção realizam-se no âmbito das 

casas das rezadeiras e atuam livremente de todo o preceito de dominação e ideologia religiosa. 

Nesse sentido, algumas rezadeiras costumam usar as curas em um local específico para esse 

fim, outras não costumam destinar um local próprio, mas rezam em qualquer local, podendo 

ser na sala de estar, num pasto, etc. 

Quando as rezadeiras usam a própria residência para rezar nas pessoas, é comum que 

exista num espaço da casa arrumado com imagens de santos, uma cruz, flores e uma mesa que 

serve como altar. Já ao rezar num pasto e/ou quintal, verifica-se que não há um espaço 

preparado para o exercício do sagrado, pois não há imagens de santos, nem tampouco um altar 

que sirva para qualificar o recinto sagrado, existe sim, um respeito enorme às leis de 

conservação da natureza (limpeza, ervas medicinais, flores nativas preservadas e água). A 

benzeção começa com a invocação da santíssima trindade, como se solicitasse autorização 

para realizar a cura pretendida, enfim, em qualquer espaço que se reze é indispensável a 

presença de oração específica, já que (para cada mal tem uma oração específica). 

De acordo com informações coletadas durante entrevista ao historiador Wanderlei 

Menezes, num passado não tão distante, quando ainda a maioria da população morava na zona 

rural, era comum as pessoas recorrerem aos serviços dos profissionais de saúde conhecidos 

por rezadeiras, parteiras, curadores e boticários, isto é, farmacêuticos populares que vendiam 

remédios, receitavam os enfermos e aplicavam injeções. Esses farmacêuticos foram chamados 

de “doutores” pela população local. Entre alguns desses doutores destacaram-se Guilhermino 

Bezerra, Florival de Oliveira e Batista Itajaí, que também ficou conhecido na história de 

Itabaiana pela sua atuação como chefe político. 

O referido título de médico atribuído aos farmacêuticos em Itabaiana justifica-se em 

virtude de que as primeiras unidades de saúde e de médicos, residentes nessa localidade, 

aconteceram somente entre os anos de 1950 e 1960. Os médicos que ganharam destaque nessa 

época foram: Dr. Gileno Almeida Costa, Dr. Renato Mazze Lucas, Dr. Pedro Garcia Moreno 

Filho, Dr. Ormeil Câmara de Oliveira e Dr. Airton Millet.  

A ausência de médicos e de um sistema de saúde, fez com que também algumas 

mulheres conhecidas por rezadeiras e parteiras fossem responsáveis diretas, por muitos anos, 

em fazer partos e curar as doenças de crianças e adultos. Na condição de parteiras, essas 

mulheres costumavam andar vários quilômetros para realizar partos na cidade e nos povoados. 
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Geralmente quando as mulheres tinham crianças, era tradição na região de Itabaiana 

celebrar em família o ritual da chegada de uma nova criança, matando-se um frango de 

capoeira bem cevado e uma apetitiva meladinha, isto é, uma bebida feita de cachaça com mel 

da abelha, arruda, hortelã e limão. No entanto, segundo M. Santos (2010), a prática de realizar 

partos na região de Itabaiana está praticamente extinta e no seu lugar, os médicos se tornaram 

hegemonicamente responsáveis por essa função. 

Além de exercer a função de parteiras que era exclusivamente feminina, era comum 

aos itabaianenses procurarem alguns homens conhecidos por rezadores. Os rezadores 

comumente, segundo M. Santos (2010) e Jesus (2010), rezavam em incêndios de pastos, em 

cura de animais com bicheira, e curavam pessoas quando eram mordidas de cobra. Vale 

destacar que algumas mulheres realizavam tais procedimentos de cura, no entanto, em menor 

proporção, se comparadas aos homens, já que tais práticas são conhecidas no universo da 

benzenção como competência dos homens. 

Em seus escritos, Antônio Francisco de Jesus, apelidado de Antônio Saracura, 

relembrando o seu passado, cita personagens de curas que ficaram enraizados no imaginário 

popular do itabaianense. Entre alguns desses personagens, Saracura cita, por exemplo, o nome 

de dona Cabocla, conhecida por rezar em pastos quando estes estavam em chamas; outro 

nome conhecido foi o de Zezé Romão, que foi um exímio curador de doenças de animais e até 

mesmo curava os animais quando picados por cobras.  

Outra figura de destaque também na cura de mordidas de cobras, citado pelo escritor 

Antônio Francisco de Jesus, é a do curador apelidado de “Batatinha”. Esse curador tornou-se 

conhecido no sertão sergipano em virtude de sua fama. Era comum encontrá-lo 

principalmente nos dias de feira expondo suas cobras e se disponibilizava para curar animais e 

pastos e para deixar aqueles que o procuravam imunes da morte quando picadas por cobras. 

Com base em pesquisa de campo, percebe-se que os referidos personagens de curas, 

são conhecidos como curandeiros. Nos dias atuais são poucos os que ainda exercem tal 

prática. De acordo com observações feitas em campo, foi encontrado apenas um homem de 80 

anos que reza dos seguintes males: reza de bicheira, apagar fogo e mordida de cobras. As 

demais pessoas rezam em doenças como mau-olhado, quebranto, erisipela, cobreiro, 

congestão, sol e sereno e dona-do-corpo. 

Com base nos estudos de Mecenas e M. Santos (2010), as rezas usadas para curar 

animais e controlar fenômenos da natureza estão em fase de extinção em Itabaiana, sobretudo, 

em virtude do caráter do seu segredo e pela falta de pessoas que busquem essas modalidades 

de orações. Esses fatores, segundo o autor, estão ligados diretamente às transformações 
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urbanas que estão possibilitando a saída do homem da zona rural para morar na cidade. Nesse 

sentido, se faltam pessoas no campo para plantar e cuidar de animais, as crenças perderam sua 

eficácia, ou seja, entraram em descrédito por falta de pessoas que as procurem. 

Se por um lado, as rezas para curar animais e controlar fenômenos da natureza estão 

perdendo a sua eficácia, por outro, as demais doenças relacionadas ao contato social das 

pessoas, como o mau-olhado e o quebranto, que são frutos diretos de contendas sociais como 

o orgulho, a inveja e o ciúme, mesmo que cercadas por um ambiente de segredo e mistério, 

continuam em evidência, tanto na área rural, quanto na urbana.  

O saber em torno do conhecimento das rezas e das técnicas presentes no ritual de 

benzenção, de acordo com M. Santos (2010) e com observações feitas em campo, se dão a 

partir de uma transmissão oral, mediante os ensinamentos dos avós, dos pais, de uma tia ou 

por alguma pessoa da vizinhança. Geralmente o ensinamento é feito por uma pessoa idosa a 

um iniciante quando ainda criança ou adolescente. Nesse ensinamento, os iniciantes de 

benzenção costumam memorizar as jaculatórias, isto é, um arsenal de orações repetitivas que 

servem praticamente para a cura de quase todas as doenças. Aprendem, ainda, os gestos 

repetitivos feitos pelas rezadeiras mais velhas no ofício de cura.  

Esse aspecto foi observado num relato feito por uma rezadeira de 90 anos, natural de 

Frei Paulo, e que, atualmente, reside no Bairro Bananeira, em Itabaiana. Segundo ela, o seu 

aprendizado deu-se por intermédio de uma senhora de 105 anos que era cega e morava com 

um filho. Em seu relato, diz que: “todos os dias eu ia para casa de Dona Bibiana, mãe do 

finado Odício, levava algumas bolachas e ficava escutando as rezas. Depois copiava as rezas e 

quando eu ia pra roça passava o dia todo rezando” (Rezadeira Dona Benta da Silva). 

Um fato importante neste relato é que as meninas ainda novas tinham a iniciação na 

benzenção e, ao mesmo tempo, tal prática não era algo separado do trabalho diário da roça. 

Vale destacar que quando iam às escolas era somente para aprender a escrever o nome, pois 

de acordo com a formação educacional na época, a “enxada era a caneta”, ou seja, o lápis e o 

caderno eram substituídos pelo duro trabalho na roça. Quando casavam continuavam rezando 

na população, trabalhando na roça e cuidando dos inúmeros filhos que tinham. 

 Verifica-se que algumas das rezadeiras aprenderam através da oralidade, somente 

ouvindo as orações que eram transmitidas já que nunca tiveram chance de ir à escola. Esse 

fato é atestado por outra rezadeira de 90 anos, residente no centro de Itabaiana. Essa senhora 

não teve estudo e aprendeu a rezar no povo, segundo ela, ouvindo a sua cunhada de nome 

Paulina. Atesta ainda que aprendeu a rezar de sol e sereno, de ventosidade (dores reumáticas), 
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pontada (conhecida também sol e sereno), mau-olhado, quebranto, azia (excesso de gases no 

estomago) e erisipela. 

Outras rezadeiras tiveram um aprendizado mediante uma vidência, isto é, um dom 

sobrenatural. O aprendizado por vidência ocorre por meios de sonhos, através de um fato 

marcante na vida, como uma doença, mas ocorre também por iniciação nas religiosidades 

afro-brasileiras. Um relato significativo que complementa esse aspecto do aprendizado é 

descrito da seguinte maneira: 

 

Certa vez Minha mãe se encontrava numa cama e tive o convite de uma irmã para 

dormir lá. Se soubesse o que ia acontecer não tinha ido, em uma noite, eu escutei 

uma voz me chamando, tinha sido uma voz negativa, um espírito do mal. Mas para 

saber se o espírito é do mal ou do bem sabemos pela voz. Neste momento uma coisa 

me envolveu por traz, mim entortou a cara, mim revirou os olhos, foi onde mim 

levaram ao centro espírita por 15 anos recebo orações pelos espíritos e hoje mim 

orgulho de ser rezador (Rezador José dos Santos). 

 

A partir desses relatos, percebe-se que a arte de rezar é vista como um dom e como 

algo sobrenatural, pois pode surgir tanto devido ao ensinamento de um ancião respeitado na 

comunidade pelo seu ofício, quanto pode surgir mediante acontecimentos fortes na vida de 

uma pessoa, por exemplo, através de uma revelação e até mesmo uma doença grave na 

família. Contudo, ainda é insuficiente para que essa pessoa possa obter um reconhecimento 

social. É preciso antes de aprender como funciona o sistema da benzenção, aprender a 

diferenciar os tipos de doenças, e as orações específicas para a cura dos males; além disso, 

aprender o conhecimento das ervas e ramos que são importantes no ritual de cura. 

Com base nesse aprendizado, iniciar-se-á o seu reconhecimento social, que começará 

dentro da própria família, em torno da vizinhança e da própria comunidade em que está 

inserida. Com base nessa experiência, a fama de boa rezadeira poderá ultrapassar os limites da 

sua própria comunidade e ganhar o reconhecimento em outros bairros, povoados e até mesmo 

em outros municípios.  

Quando uma rezadeira alcança esse reconhecimento social, o seu próprio nome ganha 

uma dimensão simbólica tão ampla, que as próprias pessoas que já procuraram os seus 

serviços e que foram curadas, encarregar-se-ão de informar a sua casa e as informações acerca 

da sua pessoa. Nesse sentido, com base em observações feitas em campo, esse 

reconhecimento social se dá não por um título acadêmico, como o de um médico ou por anos 

de estudos teológicos acerca da religião obtidos por um padre, mas por um sucesso obtido por 

uma prática e uma experiência de vida testada e aprovada pelos fiéis que acreditam e que 

aceitam as doenças e as suas possíveis curas.  
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Essa aprovação chega a ser tão importante na vida de uma rezadeira que, nos arredores 

das suas casas, é possível encontrar uma grande quantidade de pessoas aguardando para ser 

bentas. Esse fato foi verificado quando fomos entrevistar uma rezadeira de grande 

reconhecimento em Itabaiana. No pátio da casa da rezadeira se encontravam pessoas simples 

como as donas-de-casa, as crianças, mulheres gestantes, aposentados, motoboys, mas também 

pessoas consideradas importantes, tais como professores, policiais e comerciantes.  

As pessoas que costumam consultar as rezadeiras são das mais diversas classes sociais 

e professam as mais diversas religiões, estas, relatam que procuram pelos serviços das 

mesmas de forma esporádica, isto é, quando detectam quase que por instinto os sintomas 

como fraqueza muscular, indisposição, preguiça, dor-de-barriga, dores-de-cabeça, etc. 

deduzindo que estão com doenças que não dependem da medicina convencional e sim, de reza 

forte para “tirar” o mal que as afligem. 

Outro critério que as pessoas costumam observar quando procuram por uma rezadeira, 

é se esta tem uma mão boa, ou seja, se as suas rezas surtem efeito, sendo assim, normalmente 

cria-se uma estreita relação de amizade entre ambas.  

Uma característica marcante nos serviços de curas realizados pelas rezadeiras é o 

aspecto da gratuidade ou reciprocidade, na qual são marcadas pelo resto da vida em cumprir 

essa obrigação de rezar voluntariamente nas pessoas. Esse caráter da gratuidade surge ao 

entender que recebem um dom especial de Deus para exercer uma missão.  

Nesse sentido, Quintana (1999) enfatiza que em virtude desse dom sagrado, esse ofício 

ganha um aspecto sacerdotal, isto é, uma dedicação exclusiva às pessoas que estão doentes. 

Esse aspecto sacerdotal mostrado por Quintana foi observado durante os trabalhos de campo, 

quando foi notado que uma rezadeira atendia de 45 a 50 pessoas por dia. Inclusive, nota-se 

que essa mulher começava a atender de manhãzinha após o café, reiniciava após o almoço e 

se estendia até às dezessete horas e trinta minutos.  

O aspecto da reciprocidade nos serviços da benzenção está ligado a uma via de mão 

dupla, no sentido da rezadeira ao se considerar detentora de um dom divino, teria que rezar 

nas pessoas de forma gratuita. Do outro lado, os fiéis após receberem a bênção sentem-se na 

responsabilidade de contribuir ou ajudar a personagem que benze com algum presente.  

Mesmo tendo o caráter da gratuidade em suas práticas, percebe-se que as rezadeiras 

costumam receber um “agrado” como reconhecimento pelos seus serviços. No entanto, esse 

agrado, segundo as rezadeiras, não é um pagamento pela mediação com o sagrado, mas uma 

doação que as pessoas que são bentas costumam dar em retribuição por uma cura alcançada. 

Verificou-se que esses agrados são feitos em forma de presentes, como uma toalha, sabonetes, 
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perfumes, uma cesta básica; no entanto, foi notada também a entrega de ajuda financeira para 

que as rezadeiras pudessem comprar alguns mantimentos, ou uma pequena ajuda de custo 

para o suprimento de despesas familiares. 

A gratuidade encontrada nos serviços de cura da benzenção pode ser comparada com 

os estudos sobre “a Dádiva” desenvolvidos por Mauss (2003), quando analisa as trocas 

simbólicas presentes nas tribos da Polinésia, Melanésia e no Noroeste Americano. Nessas 

trocas se estabelecem, segundo o autor, algumas obrigações, como retribuir presentes, dar 

presente e a obrigação de receber um presente.  Nesse sentido, Mauss (2003), enfatiza que 

quando se presta uma obrigação, não se tem “o direito de recursar uma dádiva”.  

O aspecto de doar presentes a algum serviço religioso prestado a alguém foi algo 

observado também por Evans-Pritchard (2005), em seus estudos junto aos Azande. De acordo 

com esse autor, aqueles que desejam consultar um adivinho ou um líder religioso devem 

trazer presentes em forma de retribuição, entre esses presentes, cita, por exemplo, facas, anéis, 

espigas de milho e pratos de batata frita. 

Outra característica evidenciada nas práticas de cura da benzenção é a estratégia do 

“segredo” que as rezadeiras fazem em torno das rezas presentes nos rituais de cura. 

Definiremos “segredo” como um mecanismo utilizado pelas rezadeiras para evitar a 

transmissão das suas práticas para os não iniciados. Esse saber é cercado de tal mistério que, 

durante as entrevistas, falavam sobre o aprendizado, mas se negavam a falar ou descrever 

sobre as possíveis rezas que costumam benzer nas pessoas.  

Esse segredo em torno das rezas, segundo as rezadeiras, advém do fato de que 

transmitir ou ensinar a alguém poderia perder a força, isto é, o dom pela qual mantém a 

essência das rezas. Diante desse segredo, algumas rezadeiras alegam que não se pode ensinar 

a ninguém, tendo em vista que algumas pessoas poderão usar as rezas para fazer o mal.  

Em virtude desse segredo, costumam rezar bem baixinho nas pessoas, muitas vezes só 

se ouve o balbuciar das palavras. Nesse sentido, percebe-se que as rezadeiras estabelecem 

uma relação de poder
21

 com o fiel, na qual as pessoas ouvem a reza e os sussurros, mas não 

aprendem o ofício, para que sempre haja necessidade de procurar por esses serviços 

religiosos. 

Um fato importante a ser destacado no tocante à prática das rezadeiras é que, durante a 

pesquisa em campo, elas costumam relatar os seus feitos, como um marketing pessoal. 

Descrevem sempre nesses relatos as façanhas conseguidas por curar uma determinada 

                                                 
21

 Essa relação se estabelece por que a rezadeira é detentora do saber sagrado. 
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enfermidade que a medicina acadêmica não obteve sucesso, ainda relatam, por exemplo, a 

visita de pessoas importantes da sociedade, como um político, um comerciante ou um 

professor. É comum descrever também que são procuradas por pessoas que vêm de outras 

cidades em busca de cura.  

O marketing em relação às práticas de cura é algo que está presente também nos 

trabalhos religiosos realizados por protestantes e católicos, quando utilizam o rádio e a 

televisão como meio de divulgação de suas práticas. Por exemplo, entre os católicos, esse 

marketing é veiculado principalmente pela TV Canção Nova, quando realiza curas e 

libertações dos fiéis tanto nas missas, como em programas diários. Já entre os protestantes, 

esses aspectos de cura e libertação são evidenciados em seus “Shows de curas”. Um fato 

curioso em relação a esse marketing foi observado no dia 23 de março de 2013, através de um 

relato de cura exibido na televisão.  

Nesse relato, o Pastor Valdemiro Santiago diz o seguinte:  

 

Todo mundo quer tirar uma casquinha de Valdemiro, eu quero que vejam isso, as 

glórias de Deus, A UNICAMP já tentou explicar e não conseguiu. Um dia uma 

menina que era cega de nascença, tinha que usar uma bola de ouro, a menina 

começou a enxergar numa reunião, acontecida na Rua Gonçalves Dias. Os médicos 

ajoelharam e disseram: ‘não tem jeito, ela tá enxergando’. Aí, eu disse a eles: ‘Ou 

vocês explicam ou se rendem ao meu Deus’. 

 

Referindo-se propriamente às ações ou procedimentos de cura das rezadeiras, observa-

se que essas mulheres tanto no passado como no presente continuam curando as pessoas 

acometidas por várias moléstias sejam elas provenientes de mau-olhado, quebranto, dores de 

cabeça, de problemas uterinos, de azia e de problemas na pele. 

O mau-olhado é proveniente de um sentimento de inveja que afeta não só os jovens e 

adultos, mas também os animais e plantas. Essa doença caracteriza-se através de um olhar 

cheio de cobiça e ódio em relação à outra pessoa. Geralmente, os sintomas se manifestam 

através de moleza no corpo, indisposição e de um frequente abrimento de boca. O referido 

mal, segundo as rezadeiras, só se retira através das orações, mas também costumam utilizar os 

elementos visíveis, como a vassourinha e o pinhão roxo, e, para ter eficácia, tem que ser usada 

antes de murchar e secar.  

 Na pesquisa e na bibliografia sobre o tema, verificou-se que os galhos utilizados pelas 

rezadeiras costumam murchar, isso significa que a pessoa está com o mau-olhado. Um detalhe 

significativo na cura do mau-olhado é que quando uma mulher coloca o olhado, os três ramos 
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murcham; quando é homem que põe o olhado, é comum que dois ramos murchem e que um 

fique sem murchar.  

Para se rezar do mal de quebrante e mau-olhado, comumente, as rezadeiras recitam a 

seguinte oração: 

 

Se te botaram na beleza eu tiro, se botaram na feiura eu tiro, se te botaram na sua 

inteligência eu tiro, se te botaram no fígado eu tiro (...). Com o poder de Deus e da 

Virgem Maria. Se for quebranto, olha doou usura, retira-te para as ondas do mar 

sagrado. (Rezadeira Dona Antônia da Mota). 

 

Outra oração de quebranto e de mau-olhado evidenciada pelas rezadeiras consiste da 

seguinte forma: “Deus é a lua, Deus é a caridade, Deus é amor na verdade, se retira quebranto, 

mau-olhado para as águas do mar sagrado”. Depois se rezam três Padre-nossos, três Ave-

Marias e três Salve-Rainhas. 

Os dois relatos de oração destacam dois pontos interessantes para se analisar: as 

relações sociais que se manifestam por meio da usura e da ambição e os problemas corporais 

que afetam a beleza, o fígado e a inteligência. Esses aspectos evidenciados mostram que 

quando as pessoas buscam os serviços da benzenção estão procurando resolver, por exemplo, 

problemas de ordem financeira, quando os negócios estão indo mal, problemas afetivos, 

motivados por separação, traição, bem como conflitos interpessoais que se acentuam mediante 

a inveja ou um feitiço feito por alguém para atrapalhar a vida do outro. 

Nesse sentido, E. Oliveira (1985, p.49), resume essa visão da seguinte maneira: 

 

As benzenções são respostas a problemas e ansiedades concretas, pessoais, 

familiares ou de terceiros, Problemas que se situam em três níveis: 1) num que 

exprime a relação das pessoas com o seu próprio organismo (a maior parte das 

doenças); 2) num que exprime a relação das pessoas entre si mesmas (conflitos 

profissionais, afetivos e conjugais); 3) num que exprime a relação das pessoas com 

os deuses (os casos de demandas ou loucura).  

 

A doença conhecida como sol e sereno relaciona-se a uma dor-de-cabeça constante 

que, segundo observações em campo, são originadas pelo excesso de sol ou de sereno. Para a 

cura se faz uso de uma garrafa transparente e de um pequeno pano branco sobre a cabeça do 

doente. Em relação ao horário de se rezar dessa dor-de-cabeça, algumas dizem que tem de 

rezar pela manhã se a dor for de sereno, mas se for proveniente do sol, reza-se à tarde, antes 

do pôr do sol. Foi possível verificar que, em um determinado momento da reza, ocorre um 

borbulhar na água, quando indagadas sobre esse fenômeno, elas alegaram que, geralmente, 

quando isso ocorre, a pessoa estava afetada pelo possível mal. 
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Um trecho de oração citado por uma rezadeira diz o seguinte: “São Marcos, São Lucas 

e São Salvador. Tire sol, sereno, presa da lua, quentura do sol, arretira da cabeça (diz o nome 

da pessoa), em nome de Jesus” (Rezadeira Dona Benta da Silva). Após esse procedimento, 

reza-se três Pais-nossos, três Ave-Marias e três Salve-rainhas. 

Os problemas uterinos são conhecidos popularmente por dona-do-corpo. Essa doença 

é uma enfermidade que afeta as mulheres, por ser uma inflamação uterina ou uma cólica 

menstrual. Para efetivar a cura, algumas rezadeiras costumam usar o pé direito na região 

uterina e se utilizam das rezas, outras, usam ramos traçando o sinal da cruz na parte enferma, 

recorrendo à presença do divino mediante a força da fé nas orações. Em relação a esse tipo de 

doença, foi verificado que algumas mulheres que praticam o benzimento não gostam de rezá-

las e afirmam que esse mal é melhor ser rezado por homens, tendo em vista que esses, 

segundo elas, são mais fortes para curar tal enfermidade. 

Outra doença que as rezadeiras também costumam rezar é o mal gástrico conhecido 

por “azia”. De acordo com as rezadeiras, essa doença gera um grande peso no estômago que 

impossibilita a pessoa de respirar. Para propiciar a cura, usam os ramos e a força da oração. A 

oração consiste na seguinte maneira: “Santa Iria tinha três filhas: uma cose, outra fia, outra 

cura de azia” Para concluir, deve-se rezar três Pais-Nossos, três Ave-Marias, e três Salve-

Rainhas. 

Além da azia, outra doença que as pessoas procuram as rezadeiras para serem curadas 

é o vento mau ou mal de congestão. Esse mal, quando passa na pessoa, paralisa uma parte do 

corpo. Tal doença é conhecida na medicina acadêmica por “derrame”. Para curar essa doença, 

as rezadeiras costumam utilizar além de orações, chás de vassourinha, noz-moscada 

(Myristica fragans), pixilin (Gymnema sylvestre) e crista-de-galo (Erythrina crista-galis), 

bem como tomate vermelho, cebola vermelha e azeite, nas partes do corpo afetadas.  

Referente ao mal de congestão, as rezadeiras relatam que existem sete tipos de ar, os 

quais se dão a partir de fenômenos naturais, como o sol, a lua, a água, o fogo e as estrelas. 

Esses aspectos foram vistos também por E. Oliveira (2005, p.57-58), ao mostrar a seguinte 

oração: 

 

Fulano (...) 

Ar te deu 

Ar te daria 

Quem te curaria 

Ó Virgem Maria 

Se for 

Ar-do-sol 

Ar-do-fogo 
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Ar-da-água, 

Ar-da-lua 

Ar-das-estrelas, 

Ar-de-constipação 

Ar-de-foia 

A Ave Maria 

Quem te curaria. 

 

 

É comum também no processo de cura do mal de congestão o uso de defumadores, ou 

seja, um procedimento de queimar alguns elementos materiais como alfavaca (Ocimum 

basilicum), alecrim (Rosmarinus officinalis L.) e cedro (Cedrus Libani). O objetivo nessa 

defumação de acordo com as informantes é liberar energias positivas, o mau-olhado, e no 

caso da congestão, restabelecer o equilíbrio físico e mental das partes que estão paralisadas. 

Outro tipo de doença encontrada são as doenças cutâneas (doenças que afetam a pele), 

as quais são conhecidas pelas rezadeiras por vermelha, erisipela e cobreiro. A vermelha, 

segundo as rezadeiras, é uma inflamação que surge na pele a partir de um ferimento. Os 

sintomas mais comuns são: vermelhidão na pele, inflamação cutânea e dores no corpo. Para 

curar dessa mazela, usa-se a oração com ramos, o óleo de mamona e cebola vermelha.  

Já a erisipela, conhecida também pelas rezadeiras por “vermelha”, é uma doença 

cutânea que se manifesta a partir dos seguintes sintomas: pele avermelhada, inflamação, 

feridas e coceira. Para a cura desse mal, as rezadeiras fazem uso principalmente de oração 

com ramos. 

O cobreiro é uma infecção na pele causada pela passagem de insetos ou animais 

peçonhentos (cobras, aranhas, escorpiões, etc.). Essa doença é conhecida na medicina erudita 

por Herpes Zoster. Os seus sintomas são: inflamação na pele, vermelhidão, feridas e um 

intenso calor. Para curar esse mal, é comum algumas rezadeiras fazerem uso da oração com 

uma faca, simbolizando que vai cortá-lo como se corta pelo rabo um animal.  

Um tipo de reza usada pelas rezadeiras para os males da pele são: 

 

Pedro e Paulo foram a Roma, com Jesus Cristo encontrou. O que viu por aí Pedro e 

Paulo? Eles responderam: vermelha, erisipela, cobreiro brabo. Com que se se cura 

Senhor? Com os olhos do monte cobrindo o pó da guia. Rezar três Pais-Nossos, três 

Ave-Marias, três Santa Maria e três Salve-Rainhas. (Rezadeira Dona Maria do 

Carmo de Jesus) 

 

Outro tipo de oração consiste na seguinte jaculatória: “Deus é a lua, Deus é a caridade, 

Deus é amor, se retira erisipela, vermelha e cobreiro para as águas do mar sagrado”. Depois se 

reza três Pais-nossos, três Ave-Marias e três Salve-Rainhas. 
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Araújo (2011), em um estudo de caso sobre benzenção, afirma que a doença do 

cobreiro é originada por um “bicho cabeludo” que ao ter contato com a pele deixa-a 

totalmente infectada. Para curá-la, ressalta o autor, as rezadeiras se valem da reza, da 

utilização do pinhão roxo e de uma tesoura, simbolicamente como se fosse cortar o mal.  

Uma reza evidenciada por Araújo (2011, p.93), para a cura dessa mazela é: 

 

Vem de romaria 

Vem de Roma e romaria 

Curando cobreiro e cobraria 

Cobreiro brabo verde 

Assim mesmo te corto 

A cabeça e o rabo 

Deixo bem pequenininho 

Rezar Pai Nosso, Ave Maria e Santa Maria. 

Oferecer a São Lázaro e a cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Além das doenças que foram acima citadas, as quais são transmitidas pelo contato 

social entre as pessoas ou por elementos naturais, como o sol e a lua e problemas cutâneos, 

existem outras doenças que são ocasionadas por entidades sobrenaturais, como um encosto.  

Segundo estudos realizados por Queiroz (1980), o mal conhecido por encosto, ao 

contrário do quebranto e do mau-olhado, não é assumido publicamente por uma pessoa, por 

não pertencer ao padrão aceito culturalmente pela sociedade. Esses males são especificamente 

tratados principalmente por homens, os quais são denominados de curadores.  

No estudo da benzenção na cidade de Itabaiana, nosso objeto de estudo, dois casos 

merecem um destaque especial, a de uma rezadeira evangélica de 90 anos, residente em Frei 

Paulo e a experiência de uma senhora de aproximadamente 70 anos que tem uma 

aproximação com a Renovação Carismática Católica. No primeiro caso, a referida rezadeira 

afirma que no passado tivera um envolvimento numa “casa de xangô” e usava um “ramo 

verde” para benzer no povo.  

Ao afirmar que era frequentadora da “Casa de Xangô”, a rezadeira vem ressaltar o seu 

envolvimento com as religiosidades afro-brasileiras, mais especificamente a Umbanda. Como 

era dotada de uma vidência, relata que era procurada por pessoas que vinham até mesmo de 

cidades circunvizinhas para serem bentas. Segundo a entrevistada, costumava rezar de graça 

no povo, contrariamente, a mulher que era responsável pela “Casa de Xangô” cobrava pelos 

seus serviços religiosos.  

Ao ser questionada sobre o seu aprendizado diz que não teve um ensinamento através 

de outra pessoa, aprendeu porque desde criança tinha uma vidência natural e que, portanto, 

fora acrescentada no seu envolvimento com a Umbanda. E diz que sabe rezar porque Jesus lhe 
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dá o “tino”, ou seja, sabedoria. Munida dessa sabedoria, disse que costumava rezar três vezes 

nas pessoas usando um ramo de vassourinha e a fé em Jesus.  

No entanto, um momento chave em sua vida, foi quando teve uma experiência com 

Jesus, que, segundo ela, a fez abandonar tudo aquilo que praticara em sua vida, inclusive, a 

prática de rezar no povo e de frequentar a Umbanda. Nessa nova experiência diz: “Deixei 

tudo, deixei todas as coisas, joguei as imagens no mato, joguei tudo fora. Só não jogo fora 

Jesus. Não jogo fora por nada no mundo, quando eu estou triste vou pra casa de Jesus e lá fico 

leve” (Rezadeira Dona Maria de Jesus). 

Ao afirmar que tinha abandonado todas as coisas, percebe-se que a rezadeira se refere 

ao uso dos ramos, de frequentar a Umbanda e na crença aos santos, no entanto, continua 

sendo uma “rezadeira, só que agora evangélica”. Relata, ainda, que costuma “orar” no povo, 

no entanto, sem a utilização das coisas que acreditava antigamente.  E acrescenta que essa 

nova maneira de curar é mais eficaz do que quando recorria aos ramos e aos santos. Ressalta 

também que a oração do “lado direito” tem mais poder do que a do “lado esquerdo”. Por 

oração do “lado direito”, explica que é o que faz hoje quando “ora através da palavra de 

Jesus”, já o lado “esquerdo”, refere-se às orações feitas aos santos através de galhos de mato. 

Em pesquisa realizada por F. Santos (2007), no Rio Grande do Norte, sobre rezadeiras 

denominadas evangélicas, o autor relata que algumas dessas mulheres participam do culto 

dominical, partilham de alguns dogmas, mas estão presas a um elemento central no 

catolicismo, que é a crença às imagens dos santos.  

As observações feitas em campo revelam que a rezadeira estudada em Frei Paulo, no 

Estado de Sergipe, não abandonou por completo as rezas e as imagens. Um fato que 

demonstra esse aspecto foi a cura feita em uma criança que se encontrava engasgada. No 

relato enfatiza que, certa vez, não foi totalmente crente e teve uma recaída na vida e se 

utilizou das rezas antigas, com ramos e invocação às imagens.  

Nesse momento, disse a rezadeira: “tive dó, pedi perdão a Jesus, mas orei com as 

preces do passado”. No entanto, pediu que a mulher não dissesse que tinha praticado essa 

reza.  E afirmou ainda: “Menina vou rezar em tu, mas quando você chega lá em Aracaju, o 

menino vai tá curado, ela não acreditou em mim, quando chegou lá, o menino estava são, 

graças a Jesus” (Rezadeira Dona Maria de Jesus). 

O tipo de procedimento de cura que a rezadeira fez chama-se de engasgo. Nessas rezas 

é comum encontrar uma narrativa que cita a experiência de Jesus e dos apóstolos nos 

primeiros tempos do cristianismo. Em um desses relatos feito em Itabaiana, M. Santos (2010, 

p.5) diz: 
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Quando Jesus andava no mundo pediu rancho numa casa velha a um casal. Eles iam 

comer tatu e o homem falou para que a mulher oferecesse ao velhinho um pedaço de 

carne e a mulher fez foi expulsar Jesus de sua casa e foi comer o tatu com o marido. 

Quando estava comendo a mulher engasgou-se com um osso de tatu e o marido foi 

pedir ajuda ao homem que sua mulher havia expulsado. Quando o homem, que era 

Jesus e lhe pediu ajuda, Cristo falou: osso de tatu suba ou desça; casa velha, esteira 

rota, bom homem, má mulher. Tais palavras fizeram com que o engasgo descesse.  

 

 

 Em outro trecho de reza sobre o engasgo, algumas rezadeiras em Itabaiana, também 

costumam rezar do seguinte modo: “Casa velha, esteira rota, bom homem má mulher, se estas 

três palavras não valei, valei-me Jesus de Nazaré”. Nessa modalidade de reza, usa-se o dedo 

polegar em cruz sobre a garganta da pessoa, três vezes. 

A segunda experiência na benzenção evidenciada neste trabalho é a de uma rezadeira 

natural de Ribeirópolis, porém residente há vários anos em um bairro, conhecido 

popularmente como “Campo Grande”, no município de Itabaiana. Essa senhora é de etnia 

negra, declara-se católica praticante e tem aproximadamente 70 anos.  Segundo observações 

feitas em campo, a rezadeira exerce o ofício da benzenção como um “sacerdócio”, a qual 

costuma atender as pessoas num espaço separado da sua casa. Atende criteriosamente todos 

os dias, exceto aos domingos. Atende pela manhã após o café e a tarde, após o almoço. 

Um fato peculiar na maneira de curar dessa senhora, é que não utiliza ramos, mas sim 

a palavra como um elemento de cura. Ao abandonar os ramos em suas orações e fazer uso da 

palavra bíblica, a rezadeira diz que “Busca suas forças aos pés do Senhor, na oração diante de 

Jesus no Santissimo Sacramento” (Rezadeira Dona Josefa dos Santos). 

A linguagem que a mesma utiliza para descrever como obtém suas forças religiosas, 

bem como o uso de livros de autores carismáticos que são membros da Comunidade Canção 

Nova, levou-nos a perceber que a rezadeira tem um envolvimento com a Renovação 

Carismática Católica. Tal fato foi confirmado quando se verificou que a rezadeira participa de 

uma missa da RCC conhecida por “Missa da Graça”.  

Essa missa é ministrada por um padre que tem envolvimento com a Renovação 

Carismática e se caracteriza pelo ministério da cura e da libertação. Evidenciam-se nessa 

missa, os louvores, a adoração, curas, milagres e o uso de orações em línguas ou glossolalia, 

isto é, um fenômeno típico das primeiras comunidades apostólicas, sobre o qual se encontram 

relatos no livro dos Atos dos Apóstolos e 1 Cor 12. (Atos 2,2-4; 1 Cor. 12, 10-11, Bíblia da 

CNBB, 2011, p.1344; p.1410). 
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Já a cura interior, segundo Csordas (2008), consiste em tratar os problemas 

emocionais, conhecidos no movimento carismático por “feridas emocionais”
22

, as quais são 

provocadas por traumas do passado, que se se manifestam, por exemplo, através de um 

abandono familiar, um divórcio, etc. Essa cura se dá mediante a imposição das mãos e 

orações em línguas. 

As mulheres que praticam a benzenção e têm um envolvimento com a Renovação 

Carismática, não só estão presentes em Itabaiana, mas em outras localidades, principalmente, 

no Estado de Goiás. Nesse estado, as mulheres que benzem foram denominadas por M. Silva 

e Farinha (2012) de “benzedeiras renovadas”, por se tratar de uma mescla entre ramos e 

orações realizadas pela RCC. 

Essas rezadeiras Renovadas ao se inserirem na RCC, segundo as autoras, costumam 

abandonar o uso de ramos para benzer de quebranto e mau-olhado e até mesmo do uso de uma 

faca para rezar de cobreiro. Ao abandonar os procedimentos naturais, como o ramo que é 

típico nos rituais de cura, faz uso da Palavra contida na Bíblia e da imposição das mãos. Tal 

fato corrobora com o que foi evidenciado em Itabaiana, em relação à rezadeira que tem 

envolvimento com a Renovação Carismática. 

A pesquisa desenvolvida em Goiás levou as pesquisadoras M. Silva e Farinha (2012) a 

distinguirem dois grupos de rezadeiras: as tradicionais e as renovadas.  As tradicionais são 

aquelas que têm a sua fé baseada nas imagens dos santos, nas novenas, promessas e as rezas 

do terço. Já as rezadeiras renovadas, frequentam as missas de cura e libertação realizadas pela 

RCC, ouvem palestras, leem livros da Comunidade Canção Nova, leem a Bíblia e até mesmo 

adoração na Igreja ao Santíssimo Sacramento, ou seja, a Jesus Sacramentado sob as espécies 

eucarísticas.  

De acordo com as autoras M. da Silva e Farinha (2012), mesmo as rezadeiras 

participando da RCC, elas sofrem perseguições por parte de dirigentes, membros e padres que 

têm vínculo com esse movimento eclesial. Essas perseguições justificam-se em virtude da 

própria radicalidade que esse movimento prega contra as práticas consideradas de ocultismo e 

demoníacas. Entre essas práticas, os dirigentes e padres que têm vínculo com a RCC citam, 

por exemplo, o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, e inclusive a benzenção. 

Seguindo esse raciocínio Abib (2004, p.69) enfatiza o seguinte:  

 

Sabendo ou não, essas pessoas entram em contato direto com espíritos malignos, se 

aliam a eles e acabam sendo dominadas e regidas por eles. Por isso Deus nos proíbe 
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 São traumas de origem psíquica e espiritual.  
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a magia e todo o recurso a benzedores e benzedeiras, bruxos macumbeiros e 

feiticeiros. Em tudo isso o princípio é o mesmo: a manipulação de poderes ocultos. 
 

 Nessa mesma linha de pensamento do Padre Jonas (fundador da Comunidade Canção 

Nova), um dos leigos mais influentes na referida comunidade do Padre Jonas, enfatiza em seu 

discurso que: 

 

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 o poder ou a 

informação sem a  vontade de Deus (AQUINO, 2013). 

 

Com exceção do relato dessas duas rezadeiras, que têm um envolvimento com as 

crenças evangélicas e com a Renovação Carismática Católica, percebe-se que as demais 

rezadeiras continuam utilizando os rituais da mesma forma que aprenderam há anos.  

Essa plasticidade em torno das práticas de benzenção permite que haja uma grande 

variedade de recursos simbólicos no momento de se efetuar uma cura. Por exemplo, algumas 

rezadeiras fazem uso de um terço em alguns momentos da benção, às vezes um cordão para 

realizar as orações, em outros momentos uma faca, um ramo verde, e em outros, um copo de 

água.  

Outro aspecto evidenciado simbolicamente é quanto ao número de pessoas que devem 

ser benta, algumas rezadeiras divergem na quantidade, algumas atestam que tem um número 

exato para se rezar e que tem dias destinados e horários apropriados, outras, dizem que rezam 

sem observar o número de pessoas e os dias específicos, pois o que importa é a saúde dos fiéis 

que as procuram.  

No entanto, apesar das possíveis divergências quanto aos procedimentos de curas, um 

fato comum entre elas, é que rezar nas pessoas deixa a rezadeira fragilizada e doente, tendo-se 

em vista que o mal frequentemente passa do doente para aquela pessoa que cura, por isso, é 

comum algumas comentarem que não têm mais forças e pararam de exercer tal ofício.  

 Enfim, percebe-se que embora muitas vezes fragilizadas com o peso da idade e das 

várias doenças, as rezadeiras não abandonam por completo as suas rezas, e, em casos 

especiais como a doença de uma criança com quebranto e de um animal morrendo de 

engasgo, elas exercem o seu ofício de benzer. 
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3 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO RITUAL DE CURA DAS REZADEIRAS DE 

ITABAIANA/SE 

 

Estudiosos de rituais como Turner (2005) e Peirano (2003) ressaltam que os rituais 

têm sua existência em qualquer época ou lugar. Nas sociedades tradicionais, por exemplo, os 

rituais englobavam praticamente a vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até a morte.  

Nessas sociedades, o ritmo de vida era marcado por rituais de passagens, isto é, por 

cerimônias que marcavam as atividades humanas. Por exemplo, era comum festejar o 

nascimento de uma criança com uma festa regada a bebida e a frango cevado; festejava-se a 

iniciação sexual de uma pessoa, mediante cerimônias que inculcavam os valores sociais como 

habilidade para caça, instrução sexual e preparação para o casamento. A morte também era 

alvo dos rituais, quando uma pessoa morria comemorava-se com festa, na qual as pessoas se 

reuniam para conversar, beber e contar casos do passado.  

No entanto, com o advento da modernidade, que possibilitou o uso da tecnologia, 

algumas atividades ritualísticas como pescar, caçar, parir, entre outros eventos festejados 

socialmente, foram relegados ao esquecimento e outros rituais ganharam destaque. Entre esses 

novos rituais podemos citar, por exemplo, uma formatura acadêmica, uma copa do mundo, os 

desfiles de carnavais, etc., que marcam a vida social das pessoas. Mas é importante destacar 

que existem práticas ritualísticas ligadas à religião como o ritual de batismo, o ritual de 

casamento, a ordenação sacerdotal, a celebração de uma missa, a escolha de um novo papa, 

entre outros eventos religiosos.  

Relacionados aos rituais religiosos, percebe-se que há uma valorização do processo 

hierárquico, a qual só os iniciados poderão ter acesso. Dependendo do ritual religioso, no caso 

específico de uma ordenação sacerdotal e da escolha de um papa, há exigência de uma intensa 

formação acadêmica e religiosa, bem como uma separação radical com a vida secular, que 

visa romper com a vida profana, em vista de uma qualificação nas coisas sagradas. 

 No tocante ao processo de formação especial para o exercício das coisas sagradas, 

Durkheim (2000) destaca que essa preparação faz parte de um processo cultual que requer dos 

fiéis atos de abstenções, mediante tabus e interdições. Nesse sentido, exige-se daquele 

especialista das coisas sagradas uma formação específica, tendo em vista, que “há palavras e 

sons que não devem sair dos lábios dos profanos, nem chegar aos seus ouvidos” 

(DURKHEIM, 2000, p.323). 

 Essa preparação para o exercício de alguns rituais religiosos exigirá, portanto, com 

base em Durkheim (2000), a instituição de um templo específico para esse fim. Entre esses 
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templos, existem os santuários que são espaços sagrados preparados para o exercício do 

sagrado, tendo em vista que as coisas sagradas e as pessoas que realizam o culto são separadas 

das coisas profanas. 

 Ao mesmo tempo em que Durkheim ressalta a importância de um “culto público” 

qualitativamente separado das coisas profanas, percebe-se também que há ritos celebrados 

fora dos santuários e são denominados de “cultos domésticos”. Esses cultos, de acordo com o 

autor citado, são misturados com as coisas da vida diária ou temporal das pessoas. Em vista 

da mistura das coisas sagradas com as profanas, Durkheim (2000, p.327) denomina esses 

cultos de “ordem secundária e de ritos de menor importância”. 

 Diferente de Durkheim (2000), que minimiza a importância dos ritos considerados 

domésticos, partiremos de uma análise que busca valorizar a importância desses rituais, 

independente do grau de escolaridade ou de envolvimento com as coisas sagradas de seus 

líderes religiosos. Nessa perspectiva, tomamos como análise de estudo os rituais domésticos 

exercidos pela rezadeiras da cidade de Itabaiana, no Estado de Sergipe. 

Adentrando na análise do local em que se realizam as curas de benzenção, 

percebemos, com observações em campo, que essas práticas costumam ser exercidas num 

ambiente doméstico. Para isso, é comum algumas rezadeiras e rezadores dedicarem um local 

específico para a cura dos males. Contudo, outros não fazem muita exigência religiosa e 

rezam em qualquer lugar, podendo ser numa sala da casa, no quintal e até mesmo em um 

pasto. Nas Figuras 3 e 4, abaixo, podemos observar alguns desses locais. 

 

 

Figura 3: Rezadeira retirando o ramo no pasto. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

Figura 4: Rezador num quarto da casa. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

Na Figura 3, a rezadeira utiliza o seu quintal como local onde ela extrai as ervas e, ao 

mesmo tempo, onde se realizam os rituais de cura. Esse espaço não apresenta nenhum tipo de 
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objeto que venha a caracterizar um ambiente voltado para curas e tratamentos espirituais. Não 

foram encontradas altares, objetos ritualísticos ou imagens. O quintal se resume ao lugar 

reservado para a criação de animais e plantação de ervas medicinais, nesse caso, 

especificamente do pinhão roxo. No ritual realizado no quintal, a rezadeira costuma tratar da 

doença conhecida como mau olhado. 

Na Figura 4, o rezador se utiliza de um quarto com uma cama, um oratório e a 

presença de imagens sagradas e de um rosário que é usado para a cura de doenças. Nesse 

cômodo, o rezador não se utiliza de ramos ou qualquer outro tipo de plantas, o seu principal 

instrumento de cura é o rosário
23

. Nesse quarto os tratamentos mais comuns são o mau 

olhado, dona-do-corpo, além de banhos e defumadores (incensos) para a cura de doenças 

espirituais (encosto e feitiço).  

Quando os rituais são realizados em pastos localizados próximos as áreas urbanas, 

como o visualizado na figura 3, percebe-se a presença de animais que por serem domesticados 

convivem quotidianamente com as pessoas, mas, no entanto, não interferem no processo de 

cura.  Geralmente essas áreas são cedidas às rezadeiras para que possam realizar as referidas 

práticas. Essas áreas apesar de serem consideradas profanas, por serem espaços usados para 

criação de animais, ganham um caráter sagrado quando usados para orações. 

Para realizar curas de doenças as rezadeiras realizam vários rituais, entre esses os mais 

importantes citados pelas rezadeiras em Itabaiana foram: os rituais para cura de mau-olhado, 

os rituais para cura de sol e sereno, os rituais para cura de erisipela e rituais para a cura da 

dona-do-corpo. 

Nos rituais de mau-olhado, observou-se que as rezadeiras ficam em pé em todo o 

processo de cura, já os fiéis costumam ficar sentados em uma cadeira com as palmas das mãos 

abertas para receberem as orações. Um aspecto importante observado nesses rituais é que 

enquanto as rezadeiras estão rezando recomendam que o fiel não encruze as pernas para que 

as rezas não percam a sua eficácia. Nesses rituais as rezadeiras usam as orações como o Pai 

Nosso, a Ave-Maria e a Salve Rainha e elementos naturais como a água e os ramos. No 

entanto, algumas rezadeiras além desses elementos, usam também o terço no ritual. 

No ritual de sol e sereno, as rezadeiras, tal como no ritual de mau-olhado, ficam em pé 

e os fiéis sentados. Nesse ritual, elas fazem uso de um pano branco e uma garrafa transparente 

com água na cabeça dos fiéis.  
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 O referido símbolo usado pelas rezadeiras e rezadores é denominado pela Igreja Católica de terço, esse 

símbolo é composto de varias orações, entre essas consta: o credo, o Pai Nosso, Ave Maria e a Salve Rainha. 
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No ritual da cura de erisipela, as rezadeiras itabaianenses continuam em pé, só que os 

fiéis diferentemente dos rituais de mau-olhado e sol e sereno que ficavam sentados, também 

ficam em pé. Para se realizar a cura, as rezadeiras realizam orações e usam alguns elementos 

como o óleo, a cebola vermelha e o tomate vermelho. Segundo as rezadeiras, o uso do tomate 

vermelho e da cebola vermelha ganha uma significação especial, em virtude da doença ser 

conhecida também pelo nome de “vermelha”. 

E quanto ao ritual de dona-do-corpo, que é uma doença que afeta principalmente as 

mulheres, as rezadeiras costumam rezar de duas maneiras: algumas rezam colocando o pé 

direito na região do abdômen da mulher, e outras rezam em cruz pondo o polegar direito na 

referida região abdominal. Nesse tipo de ritual não observamos à presença de elementos 

naturais, apenas o uso do terço, que algumas rezadeiras enquanto rezavam, passavam esse 

símbolo na região afetada.  

A partir das visitas feitas às casas das rezadeiras de Itabaiana, foi possível perceber 

que essas casas nas quais elas moram são caracterizadas pela simplicidade. São construídas de 

tijolos, não possuem forros e o piso feito na maioria das vezes de cimento, sem o uso de 

cerâmica. Na sala de estar, também utilizada como um espaço para as curas, observa-se que 

existe um sofá, um rack e uma televisão. Nas paredes, destacam-se vários quadros dos santos 

da Igreja Católica ao lado dos quadros dos familiares. Já na cozinha encontram-se um fogão a 

gás, uma geladeira e uma pequena mesa onde se realizam as refeições. 

O quintal é pequeno onde se costuma cultivar algumas plantas que serão utilizadas nos 

rituais, como a vassourinha, o pinhão roxo, entre outras plantas. Existe também a plantação de 

fruteiras, como a mangueira, a acerola, a bananeira, etc. Observou-se ainda que existem 

plantações de ervas medicinais usadas para fazer chá, como a erva cidreira, o capim santo, a 

hortelã graúda, que são ervas importantes no uso de remédios caseiros. Esses quintais são 

espaços também usados para se rezar nas pessoas.  

Nas imediações de algumas dessas casas, que são utilizadas para a benzenção, 

verifica-se a inexistência de saneamento básico, como a rede de esgoto e o calçamento. No 

período de chuva, a estrada de acesso às casas dos moradores da localidade torna-se um 

espaço de difícil locomoção; além disso, há uma grande proliferação de insetos, bem como o 

mau cheiro que vem dos esgotos que ficam a céu aberto. 

Em observações de campo, percebemos que apenas uma rezadeira das quais visitamos 

costuma dedicar um espaço separado da sua casa para a prática da benzenção. Esse local é 

uma pequena sala, que é caracterizada pela simplicidade. No entanto, foi evidenciado que o 

piso é assentado de cerâmica e existem dois sofás para receber os fiéis. Nesse espaço existe 
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uma pequena mesa e duas cadeiras, as quais servem para que o benzido e a rezadeira se 

assentem. 

Ainda nesta sala há uma mesa que é utilizada como altar destinado para a realização 

do ritual, verifica-se a presença da imagem de Nossa Senhora da Conceição, um copo com 

água, um vaso com flores, livros católicos, uma vela branca de 7 dias e um exemplar da 

Bíblia. A vela de 7 dias geralmente é acesa o dia inteiro para iluminar a vida dos fiéis e da 

rezadeira. Já a Bíblia simboliza a palavra de Deus que conduz a vida da rezadeira que a utiliza 

para realizar as rezas.  

Essa mesa no cenário do ritual da benzenção ganha o caráter de altar principal, pois é o 

local em que se realizam as orações de curas feitas pela rezadeira. Nas paredes estão 

pendurados vários quadros de santos, como o de Nossa Senhora do Bom Parto, de Santa Rita 

de Cássia e de Nossa Senhora da Saúde.  

Atrás do altar principal, preparado para o exercício da cura, com base na Figura 5 

abaixo, existe outro pequeno altar com destaque para a imagem de Nossa Senhora da 

Conceição, que entre cujas suas mãos encontra-se uma foto do Padre Robson de Oliveira, da 

Congregação dos Padres Redentoristas
24

, e a imagem em menor tamanho de São Miguel e de 

Santa Luzia. Atrás dessas imagens, percebe-se que há dois quadros, um de São Jorge e outro 

de Nossa Senhora da Saúde. É possível verificar, de acordo com a Figura 5, que no pequeno 

altar existem algumas flores artificiais e as imagens ainda nos seus respectivos plásticos. 

 

Figura 5: Imagem do altar de rituais. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

                                                 
24

 Essa congregação religiosa tem um caráter missionário e foi criada no século XVIII por um padre italiano 

conhecido por Afonso Maria de Ligório. No Brasil ela exerce missões populares e cuidam dos santuários de 

Nossa Senhora Aparecida/SP, do Pai Eterno em Trindade/GO e de Bom Jesus da Lapa/BA. 
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Com base na Figura 5, no referido ritual, a rezadeira costuma utilizar somente imagens 

católicas sem a interferência com as religiosidades afro-brasileiras. Tendo em vista, que nesse 

ritual, a rezadeira utiliza, além da evocação das imagens de santos católicos faz referência à 

água, livros católicos e a Bíblia. 

Ao lado do altar pequeno, com base na Figura 5, há também um pequeno oratório, ou 

seja, um pequeno armário feito de madeira contendo uma pequena imagem de uma Beata, de 

origem nordestina chamada Irmã Dulce dos Pobres e uma vela branca de sete dias. O uso do 

oratório nos remete a uma experiência forte da presença de um catolicismo de base familiar, 

que, de acordo com os estudos de Andrade (2010), teve grande destaque no Brasil, sobretudo 

no sertão nordestino, em virtude da ausência de sacerdotes e de uma maior doutrinação cristã. 

Atualmente, os oratórios, segundo F. Santos (2007), continuam sendo usados na Região 

Nordeste, no entanto, com maior frequência em casas de mulheres que se utilizam da 

benzenção, devido à utilização dos santos como intermediários no processo de cura. 

Um fato a ser destacado num espaço para o ritual de cura foi a utilização de um quarto 

de dormir destinado a se rezar nas pessoas.  Inicialmente, quando se realizava a entrevista 

numa pequena sala da casa, questionamos sobre a função do pequeno quarto e daquela cama 

de solteiro, o rezador afirmou que o quarto era dedicado somente e unicamente para o 

exercício da cura. 

Nesse quarto, verificou-se ainda a existência de duas cadeiras, uma para a pessoa que 

reza e outra para o benzido, além de uma cama de solteiro como já foi dito. As cadeiras são 

utilizadas para a cura de doenças como mau-olhado, quebranto ou doenças espirituais (maus 

fluidos, encosto, etc.). Quanto à cama, é utilizada para rezar as mulheres que estejam com a 

doença denominada de dona-do-corpo. 

As cadeiras estavam colocadas defronte de um pequeno altar e próximas a um pequeno 

oratório de madeira. No altar, foi possível observar várias imagens de santos da Igreja 

Católica, entre essas, destacam-se, de acordo com a Figura 6, a de Padre Cícero do Juazeiro e 

as de Nossa Senhora da Conceição, São José e Sagrado Coração de Jesus, em menor tamanho. 
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Figura 6: Imagem de Padre Cícero em destaque no altar. 

 Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

Na Figura 6, podemos visualizar um altar com santos que são reconhecidos pela igreja 

católica, no entanto, predomina a imagem de um santo conhecido por Padre Cícero
25

 que é 

venerado e colocado em seu altar particular, mesmo que ainda não tenha reconhecimento por 

parte da Igreja Católica. Mesmo assim é cultuado pelas camadas populares, independente de 

ter sido canonizado
26

.  

Essa devoção foi percebida na pesquisa de campo, pois observamos que esse líder 

popular, além de estar posto em destaque no altar, um dos rezadores antes das orações 

invocou a presença desse santo popular e depois começou o ritual de cura. 

Nos rituais de cura das rezadeiras, além da presença de santos da Igreja Católica, 

verifica-se o contato com as entidades afro-brasileiras. Esse aspecto sincrético pode ser visto 

no quadro 1 abaixo, descrito por Bastide (1973), quando compara as entidades africanas aos 

santos católicos.  

 

 

 

                                                 
25

 Padre Cícero ou “PadimCiço”, como é carinhosamente chamado, trata-se de um religioso cearense que obteve 

um culto particular na Região Nordeste por ser considerado milagreiro. A sua fama se espalhou de tal forma 

nessa região, que milhares de romeiros partem, principalmente, no mês de outubro para o Juazeiro em 

romaria para pedir graças ou pedir os seus favores. 

26
 Esse termo refere-se ao caráter da legitimação de uma pessoa como santa por parte da Santa Sé, após a 

obtenção do grau de “beato” ou “beata”. Geralmente para que uma pessoa seja reconhecida beato ou beata, 

deve ter um milagre atribuído a ela, já para o grau de santidade, é necessário comprovar a existência de dois 

milagres. 
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Divindades africanas 

 

Santo católico 

Oxalá Nosso Senhor do Bonfim 

Xangô São Miguel Arcanjo 

Ogum Santo Antônio 

Oxum Nossa Senhora das Candeias 

Iemanjá Nossa Senhora da Conceição 

Oxóssi São Sebastião 

Omolu São Roque 

Ibeji Oxum 

Iansã Santa Bárbara 

Odé São Jorge 

Oxumaré São Bartolomeu 

Nanã Santa Ana 
 

Quadro 1: Lista de santos que atuam na Igreja e nas religiosidades afro-brasileiras. 

Fonte: Bastide (1973, p.172-173). 

 

Lima (2010) realizou uma pesquisa sobre as práticas da benzenção em Itabaiana, 

evidenciando o envolvimento de elementos da religiosidade afro-brasileira nas práticas de 

algumas rezadeiras, principalmente, na existência de altares com várias imagens católicas e de 

orixás. 

Nessas trocas simbólicas, as rezadeiras de Itabaiana utilizam determinados altares
27

 

para a cura de doenças comuns como mau-olhado, quebranto, fogo selvagem, etc., bem como 

da cura dos males espirituais, que são tratados através de banhos de ervas. Nesse sentido, 

segundo Lima (2010), algumas pessoas que também têm envolvimento nessas manifestações 

religiosas costumam fazer uma separação, delimitando um espaço para a “oração da direita” e 

outro espaço para a “oração da esquerda”.  

Na pesquisa percebeu-se que nas orações consideradas da “direita”, as rezadeiras 

pedem a intercessão dos santos da Igreja Católica. Quanto às orações consideradas da 

“esquerda”, as rezadeiras usam as orações diretamente vinculadas à Umbanda e ao 

Candomblé, recorrendo aos orixás e aos caboclos. 

Esse aspecto pode ser mais bem explicitado a partir das Figuras 7 e 8, em que uma das 

rezadeiras retrata um espaço com altar e santos católicos, enquanto, outra, um altar com orixás 

do Candomblé e da Umbanda. Esse cenário, no ritual, demonstra uma grande plasticidade no 

interior da benzenção, por ser uma experiência híbrida que acolhe as diversidades religiosas. 

                                                 
27

 Esses termos nas religiosidades afro-brasileiras são denominados de pegês, e, conforme Dantas (1988) são os 

locais em que se colocam os santos e os apetrechos rituais. 
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Figura 7: Altar com santos católicos. 

Fonte: Lima, (2010). 

 
Figura 8: Altar com os orixás. 

Fonte: Lima (2010). 

 

Essas imagens retratam também a convivência entre santos católicos canonizados e 

santos populares, como, Padre Cícero e Frei Damião
28

. Visualizamos também entre esses 

santos, aqueles reverenciados pelo candomblé, por exemplo, Santo Antônio (Ogum), São 

Jorge (Odé), Santa Barbara (Iansã). Além desses santos que são invocados nos rituais de 

origem católica e nas religiosidades afro-brasileiras, observou-se também na pesquisa de 

campo que existem outros santos que são invocados nos rituais das rezadeiras, como 

intermediários entre os homens e Deus, como segue no Quadro 2 abaixo. A partir de dados 

fornecidos pelas rezadeiras entrevistadas, verificou-se os nomes de alguns santos que são 

invocados na cura de diversas doenças, como verdadeiros taumaturgos, destacando-se, entre 

os santos católicos, o nome de Nossa Senhora. 

 

 

Santos 

 

Doenças 

Nossa Senhora Invocada na cura todas as doenças 

São Pedro Erisipela, vermelha, etc. (doenças na pele) 

São Paulo Erisipela, vermelha, etc., (doenças na pele) 

São Braz Engasgo (problemas na garganta) 

São Lázaro Problemas na pele 

São Frutuoso Torção 

Santa Sofia Azia 

São Lourenço Queimaduras 

São Bento Mordidas de cobras 

Santa Luzia  Argueiro, treiçó (problema ocular) 

Santa Apolônia Dor de dente 

Quadro 2: Santos e doenças presentes na benzenção. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

                                                 
28

 Frei Damião foi um missionário franciscano natural de Pernambuco, reconhecido na região Nordeste por suas 

pregações e milagres.  
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Além da presença dos santos nos rituais de curas, notou-se a presença de vários 

símbolos. Entres esses se destacaram os ramos, o sol, a lua, a água, o óleo, o número três, a 

cruz e a oração. E as análises desses símbolos são de fundamental importância para a 

compreensão das práticas ritualísticas desenvolvidas pelas rezadeiras. 

O uso dos ramos nos rituais de curas da benzenção serve para abençoar, para realizar 

limpeza corporal e são usados no preparo de chás. Esses ramos são utilizados especificamente 

na hora da benção e têm a função de exorcizar o mal enraizado numa pessoa quando 

proveniente de ciúmes, inveja e mau-olhado. 

De acordo com as rezadeiras, os ramos verdes têm a função de neutralizar as forças do 

mal, e ao mesmo tempo, absorver as energias negativas que saem dos fiéis. Na visão das 

mulheres que benzem, se as rezadeiras na hora de rezar não usarem um ramo, as mazelas do 

benzido passam para aquela pessoa que benze. 

Geralmente, as rezadeiras usam os ramos especificamente de duas plantas para retirar 

os possíveis males que se encontram nos fiéis. Essas duas plantas são chamadas de pinhão 

roxo e vassourinha. O pinhão roxo possui esse nome devido à sua coloração, e é encontrado 

com muita facilidade no quintal das rezadeiras, bem como nos pastos. Segundo as rezadeiras, 

a escolha dessas plantas deve-se ao seu caráter medicinal e por serem plantas que 

simbolicamente externalizam uma força capaz de expulsar os males. 

Os pequenos ramos do pinhão roxo além de servirem para o benzimento são utilizados 

também, de acordo com as rezadeiras, para os banhos de limpeza e descarrego, para dores 

estomacais, para o tratamento de diabetes e de diversas infecções. Já a vassourinha é uma 

planta encontrada também em quintais e pastos, e serve para benzer e para o uso de chá 

caseiro. As imagens dessas duas plantas podem ser vistas nas Figuras 9 e 10, abaixo. 
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Figura 9: Pinhão roxo. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

Figura 10: Vassourinha. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2013. 

 

As plantas usadas em banhos servem para o tratamento de doenças espirituais, como o 

encosto e maus fluidos (energias negativas). Essas plantas ganham um destaque especial em 

virtude de liberarem uma ação de exorcização contra os possíveis maus olhares carregados de 

inveja e ciúmes, bem como liberar uma ação de limpeza espiritual por meio do uso de banhos. 

Portanto, dentro do universo simbólico da benzenção, as plantas e os ramos ganham 

significados diferenciados. Nesse sentido, as plantas servem para a preparação de chás e 

banhos com o objetivo de tratar inflamações, infecções e limpeza espiritual. Quanto aos 

ramos, esses cumprem a função de exorcizar maus espíritos e afastar a inveja, também 

conhecido como mau-olhado ou olho-grosso. 

Além do maior uso do Pinhão Roxo e da Vassourinha, existem várias plantas, como as 

relacionadas no Quadro 3, que também são  usadas em banhos, nos usos de chás para 

inflamações e nos benzimentos. 

 

 

Plantas medicinais 

 

Nome científico 
 

Uso específico 

Aroeira (Schimus molle L.) Banho de descarrego 

Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) Banho de descarrego e defumações 

Manjericão (Ocimum basilicum L.) Banho de limpeza espiritual 

Abre caminhos (Lygodium volubile sw) Para benzimento e limpeza do corpo 

Fedegoso (Cassia spectabilis) Para benzimento e limpeza do corpo 

Vassourinha (Scaparia dulcis L.) Para benzimento 

Tipi (Petiveria alliacea) Para limpeza espiritual e defumações 

Alevanta cadáver (Mentha viridis) Banhos de limpeza espiritual e inflamações 



76 

 

Capim santo (Cymbopogon citratus) Chás para dor de barriga e calmante 

Pinhão roxo (Jatropha gossypiifolia L.) Para benzimento e limpeza do corpo 

Hortelã (Mentha spicata) Chás para gripe e tosses 

Alfavaca (Ocimum basilicum) Chás para gripe 

Cravo brabo (Solanu mauritianum) Para banhos espirituais e queimaduras 

Arruda (Ruta graveolens) Para benzimento e limpeza espiritual 
 

Quadro 3: Plantas usadas nos rituais de curas de benzenção. 

Fonte: Santana, Lima e Andrade (2008, p.78-79). 

 

 

 Em concordância com as pesquisas de D. Santos (2006), percebeu-se que as rezadeiras 

de Itabaiana entendem o uso de banhos nos rituais como uma prática para espantar o mau-

olhado, reanimar o corpo cansado ou debilitado, retirar os empecilhos que podem estar nos 

negócios ou na vida amorosa, fechando o corpo das influências negativas. Esse fechar o 

corpo, na linguagem das rezadeiras, significa proteger o corpo para que não entre nenhuma 

espécie de mal, como o encosto, feitiço e mau-olhado. 

Observamos também que as rezadeiras compreendem o sol e a lua como elementos 

referenciados durante as rezas, estando esses elementos ligados diretamente ao ritual na cura 

de dor de cabeça. Esse ritual, na visão das rezadeiras, é denominado de sol e sereno, sendo 

costumeiramente praticado em dois horários específicos, pela manhã e à tarde antes do por do 

sol. Pela manhã, as rezadeiras rezam quando a dor de cabeça é oriunda do excesso de sol e 

pela parte da tarde quando a dor de cabeça é provocada pelo sereno da noite.  

Segundo observações de uma rezadeira de Itabaiana, a dor de cabeça é proveniente do 

sol ou do sereno, de acordo com o borbulhar feito na garrafa que é usada no ritual de cura. 

Quando há um “borbulhar graúdo” a dor é oriunda do sol, no entanto, quando o “borbulhar é 

pequeno”, a dor vem do excesso do sereno da noite. 

A simbologia da lua é referenciada no imaginário social das rezadeiras, havendo todo 

um processo de dependência em relação a esse astro, como por exemplo, é comum afirmarem 

que não se deve cortar cabelo em época de lua cheia e também não se deve deitar uma 

galinha
29

, nesse período. De acordo com essas mulheres, a melhor época para se cortar o 

cabelo ou deitar galinha é durante a lua nova.  Ainda, segundo as rezadeiras itabainanenses, 

no período da lua cheia é comum as pessoas sentirem dores de cabeça fortíssimas. No entanto, 

essas explicações são transmitidas oralmente pelas pessoas mais velhas e nem sempre há uma 

explicação para tais fatos, geralmente se tem conhecimento porque é uma experiência de vida. 

                                                 
29

 Esse termo é utilizado no interior de Sergipe e significa a separação das galinhas do restante do galinheiro com 

o objetivo de que essas possam chocar seus ovos separadas das outras. 
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A água representa outro elemento de forte significado. Em alguns rituais, as rezadeiras 

de Itabaiana costumam benzer um copo com água, que posteriormente é ingerida pelos fiéis. 

Outras apenas utilizam como parte integrante do ritual, ou seja, utilizam a água não apenas 

enquanto um elemento físico ou concreto, mas como elemento simbólico presente nas 

orações. 

O símbolo da água tem um destaque especial na cura do mau-olhado e quebranto. 

Geralmente, as rezadeiras em suas orações encaminham os males para as águas do mar 

sagrado, que na visão das rezadeiras é um espaço em que o mal é aniquilado e destruído. Pela 

sua opulência e força, o mar é considerado um espaço sagrado de exorcização das forças 

malignas, e, conforme Eliade (1998), esse elemento físico é um dos princípios usados em cura 

de doenças e na exorcização do mal. 

O envio dos males ao mar sagrado pode ser verificado no trecho da seguinte oração: 

“(...) com dois te botaram, com três eu tiro, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Se for 

quebranto, olhado ou usura, retira-te para as águas do mar sagrado”. Em seguida, a rezadeira 

relata que reza um Pai-Nosso, três Ave-Marias e uma Salve Rainha (Rezadeira Dona Maria do 

Carmo de Jesus). 

Em outro relato, uma rezadeira faz suas orações da seguinte maneira: 

 

Olhado e quebranto, inveja e quaira, com dois eu te boto, com três eu tiro, como 

nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olho renegado, olho 

excomungado, vai te bater nas ondas do mar sagrado, deixando o lugar e o caminho 

de eu passar. Três Ave-Maria virgem, Ave-Maria, Aleluia, Misericórdia. Reza um 

Pai-Nosso, três Ave-Maria e três Santa Maria. Fulano (nome da pessoa). Deus te 

ponha virtude. Amém! (Rezadeira Dona Antônia da Mota). 

 

Em conversas informais com rezadeiras e fiéis, foi relatado que o mar sagrado tem 

uma conotação tão arraigada, que é comum afirmarem, que no passado, quando se realizava 

uma santa missão popular na cidade, havia uma crença de que os frades no final dos atos 

religiosos iam ao cemitério para descavar alguns indivíduos. Segundo as opiniões de alguns 

fiéis e rezadeiras, esses indivíduos tinham virado “bicho” e para destruir essa condição 

animalesca era necessário que os frades cortassem o pescoço, colocando-os em um caixão de 

ferro e posteriormente lançando-os ao mar. Nesse sentido, o mar serviria para aniquilar o mal 

que tinha se personificado na pessoa que virara bicho. 

Outro elemento presente no ritual é o óleo, esse elemento serve para ser usado no 

ritual de doenças da pele e no tratamento do vento mau (derrame). Nas doenças de origem 

cutânea, o óleo é usado principalmente na doença da vermelha, com um algodão. Esse óleo é 
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chamado de óleo de mamona, que possui esse nome por derivar do fruto da mamoneira 

(planta típica do nordeste, da qual se extrai um óleo usado em infecções), e é utilizado para 

que a vermelhidão e o inchaço da pele acabem. O mesmo óleo é usado na cura do vento mal, 

com o intuito de facilitar a locomoção das pessoas com os nervos atrofiados.  

Outra simbologia utilizada pelas rezadeiras é o número três. Segundo elas, nas coisas 

de Deus não existe o número par, porque o impar é a vitória do bem contra o mal. No ritual 

das rezadeiras é comum ao rezarem usar três folhas verdes, que devem ser colhidas antes do 

por do sol e nunca devem estar murchas ou utilizadas para outros fins. Essa referência ao três 

está relacionada ainda com o total de benção, no qual os fiéis devem ser benzidos durante três 

dias consecutivos.  

Além da simbologia do numeral três, percebemos a citação do número sete no ritual de 

cura. Esse numeral está presente principalmente nos rituais realizados para a cura de doenças 

espirituais feitos por rezadeiras que têm um envolvimento com as religiosidades afro-

brasileiras. 

Nesses rituais, costumam usar velas de sete dias, as quais são dedicadas aos guias da 

direita e da esquerda. É comum, segundo Farias (2012), nos rituais de esquerda se usar uma 

vela de sete dias, sendo uma branca, uma vermelha e outra preta. Comentando sobre o número 

sete, essa mesma autora observa que um fiel, após oferecer um ritual deverá passar por sete 

dias de observância, isto é, proibido de ingerir bebidas alcóolicas e comer alimentos ofertados 

ao santo. 

Além dos símbolos citados no exercício de um ritual de benzenção, é necessário 

mencionar o significado da cruz. Essa simbologia foi visualizada em todos os rituais, sendo 

este símbolo o que abre e fecha um procedimento da cura. Quando uma rezadeira realiza uma 

cura de um mau-olhado, em primeiro lugar ela se benze, dizendo: “Em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo”. Depois, ela benze o fiel na testa, nos lábios e no peito, pronunciando 

livrai-nos Deus dos nossos inimigos. 

Essa invocação significa pedir às forças celestiais para combater os males que se 

encontram nos fiéis. Nessa luta simbólica, além de pedirem a proteção da Santíssima Trindade 

(Pai, Filho e Espírito Santo), pedem a intermediação dos santos, os quais são considerados 

protetores e guias espirituais no combate contra o mal. Geralmente, segundo a ótica das 

rezadeiras, as forças do mal podem vir a perturbar uma pessoa através de um olhar 

impregnado de maldade, gerando assim um mau agouro, isto é, uma perturbação. 
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A modalidade mais importante no ritual é a oração. Na visão de A. Santos (2002) e J. 

Oliveira (2003), a oração se constitui num momento indispensável no ritual, pois é através 

desta que ocorre a ligação entre a esfera divina e a humana. 

As orações recitadas pelas rezadeiras são orações que invocam a presença dos santos e 

preces da Igreja Católica, acrescentando ainda a presença de elementos da natureza. 

Em alguns trechos de orações algumas rezadeiras citam que para a cura do sol e 

sereno, reza-se da seguinte maneira: “São Marcos, São Lucas, São Salvador, tire sol e sereno, 

resta da lua, quentura do sol, arretira-te da cabeça dessa pessoa (pronuncia o nome do fiel), 

em nome de Jesus” (Rezadeira Dona Benta da Silva). Depois Reza três Pai-Nosso, três Ave-

Marias e uma Salve Rainha. 

Em outro relato, uma rezadeira afirma que para curar dores, se reza dessa maneira: 

“São Marcos, São Lucas, diz (o nome do fiel). É uma dor de pontada, dor de ventosidade, dor 

de quentura, dor de frieza, dor nos ossos, dor nos nervos e uma dor nas veias” (Rezadeira de 

Itabaiana). Depois reza três Pai-Nosso, três Ave-Maria e três Salve Rainha. 

Outras rezadeiras do nosso corpus afirmam que para curar de doenças na pele 

pronunciam a seguinte reza: 

 

Pedro e Paulo foi a Roma, com Jesus Cristo encontrou.  

- Que visse lá, Pedro e Paulo? 

                                                            - Rosa má, Ziper e izipela. 

- Com que se cura Senhor? 

 Com olhos verdes e água fria. Com os poderes de Deus e  

 da Virgem Maria. (Rezadeira Dona Maria do Carmo de Jesus) 

 

Com base nas observações de campo, foi possível perceber dois aspectos de oração 

nos rituais de benzenção: a oração à distância e a imposição das mãos. As orações à distância 

consistem em rezar nos fiéis mesmo que eles estejam morando em outra localidade. É 

costume nessa oração que os fiéis levem para o ritual uma garrafa com água e peças de roupas 

para serem bentas. 

Essa oração, na qual um fiel pede para a rezadeira rezar por outra que se encontra 

impossibilitada de se deslocar até o local de cura é chamada de “oração de intercessão”
30

, na 

qual as rezadeiras fazem súplicas a Deus intercedendo pelos fiéis que estão à distância. Na 

intercessão as rezadeiras impõem as mãos
31

 sobre os fiéis e rezam a Deus pedindo curas e 

                                                 
30

 É uma modalidade de oração bastante usada na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas, quando usam desse 

recurso para rezarem nos fiéis. 
31

 O ato de impor as mãos é uma prática que se faz presente também nos rituais católicos, protestantes, bem 

como pelos espíritas. 
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bênçãos. O ato de impor as mãos em alguém significa transmitir uma força com o intuito de 

curar os males que estão em uma pessoa. Essa prática visa retirar o mau olhado e os maus 

fluidos que estão alojados em alguém. 

No tocante à imposição das mãos, outro fato observado em Itabaiana é o uso do 

rosário. Com esse símbolo, aqueles que benzem costumam tocar em partes distintas do corpo 

dos doentes e proferem orações pouco compreendidas. Tal aspecto foi observado na pesquisa, 

ao verificarmos, de acordo com a Figura 04, quando um rezador segura um rosário nas mãos 

invocando as forças dos céus para curar os males dos fiéis. 

Munidos desse símbolo, verificamos que o rezador impõe as mãos nas áreas afetadas 

do corpo das pessoas doentes, solicitando a intervenção divina, mediante a intermediação dos 

santos. Percebemos que se o problema for um mau-olhado, ou quebranto, o rezador usa o 

rosário na cabeça do fiel. Se for erisipela ou vermelha, usa-se o referido símbolo na perna 

afetada pelo possível mal. Nesse sentido, estende-se esse símbolo para uma variedade de 

doenças, sejam elas, física, psíquica ou espiritual. 

Segundo M. Santos (2010), quando as rezadeiras impõem as mãos e benzem uma 

pessoa, elas travam uma luta simbólica entre o bem e o mal. Esse combate na visão do autor 

ocorre de forma triangular, manifestando-se na pessoa do doente (que está atormentado por 

algum tipo de mal, por isso, busca ser rezado) e a rezadeira, que é a mediadora entre a esfera 

divina e a própria divindade que está entre eles e ao mesmo tempo acima dos mesmos.  

Quando uma rezadeira faz uso da oração em seus rituais de cura, está presente uma 

crença fundamental de que esta é portadora de um dom divino, sendo, portanto, alguém capaz 

de retirar o mal mediante a fé nos santos. Nesse sentido as rezadeiras tornam-se mediadoras 

entre o mundo divino e humano. 

Nessa luta simbólica, é comum as rezadeiras procurarem outras rezadeiras para tirarem 

o mal que constantemente as perturbam ou senão tomarem banhos de ervas para que tenham o 

seu “corpo fechado”, ou seja, não estejam vulneráveis às forças do mal. Nesse aspecto, é 

comum entre algumas rezadeiras, observar algumas prescrições ritualísticas, como a 

abstinência sexual ou jejuns, antes de rezarem em uma pessoa acometida por um encosto de 

um morto ou de um espírito maléfico. 

Nessa luta, além de pedirem a proteção da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito 

Santo), pedem também a intermediação dos santos, os quais são considerados protetores e 

guias espirituais no combate contra o mal. Geralmente, segundo a ótica das rezadeiras, as 

forças do mal podem vir a perturbar uma pessoa através de um olhar impregnado de maldade, 

gerando assim um mau agouro. Esse mal, de acordo com observações em campo, pode vir 
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acompanhado de uma demanda ou de um feitiço, isto é, uma coisa feita e encomendada para 

se fazer o mal a alguém, de um mal olhar impregnado de ciúmes, inveja e ódio, e, até mesmo 

de um encosto de um morto.  

As doenças que são decorrentes de feitiçaria e do encosto de um morto, geralmente 

pelo seu contágio, são curadas pelas rezadeiras em um espaço específico e separado para esse 

fim. Com o objetivo de separar o espaço doméstico do espaço da cura, tal separação costuma 

ser feita em virtude do contato com doenças atribuídas às influencias demoníacas
32

.  

Com base em pesquisa de campo e nos estudos de A. Santos (2002) e Quintana 

(1999), os rituais de bezenção se dividem em três momentos: o diálogo inicial, a bênção e o 

diálogo final.  

O diálogo inicial se dá, com base nesses autores, com a chegada das pessoas às casas 

das rezadeiras solicitando para serem curadas de algum mau que as incomoda. Nesse 

momento, geralmente se relatam as queixas e os sintomas da doença, inclusive, nessa parte do 

diálogo, as rezadeiras citam casos de curas importantes na vida de pessoas conhecidas na 

comunidade, às vezes, um político ou um comerciante. 

No diálogo inicial se estabelece também uma conversa franca e aberta entre duas 

pessoas que vivenciam um sistema de cura que partilham e acreditam. Nesse sentido, quando 

um fiel procura uma rezadeira, ele já sabe de antemão qual o tipo de doença, os seus sintomas 

e a quem procurar previamente. No espaço de cura, os fiéis expressam a sua subjetividade, ou 

seja, os seus juízos de valores, no tocante ao conhecimento de botânica e até mesmo nas 

prescrições dos chás e dietas que vão ser passados pelas rezadeiras. 

Já a benção é o momento chave da oração, pois após ouvir os doentes e expor um 

marketing pessoal, procura-se expulsar o mal através de várias preces. Essas preces no espaço 

de cura realizadas pelas rezadeiras se dão por meio de repetições de orações conhecidas na 

Igreja Católica e mescladas com outras modalidades criadas e reinventadas pelo acúmulo dos 

anos. 

Munidas desse arsenal de preces, as rezadeiras na hora de rezar nas pessoas são 

criteriosas quanto à escolha dos ramos, procuram escolher os mais verdes e bonitos, quanto ao 

horário de se rezar nas pessoas, bem como o que será feito com os ramos após a utilização, 

                                                 
32

   As forças demoníacas, na visão de Santana, Lima e Andrade (2008), são espíritos que trazem forças 

negativas, as quais podem causar incômodos espirituais, físicos e psíquicos. O demônio tem sido comparado 

popularmente ao orixá conhecido por Exu, ou seja, uma entidade afro-brasileira comumente caracterizada por 

um tridente, representado assim o contato com as forças do mal. No catolicismo, o demônio ou diabo, como 

assim conhecido popularmente, de acordo com a tradição católica, foi um anjo expulso do céu por se rebelar 

e querer ocupar o lugar de Deus. Por isso, é atribuído a ele todos os males ruins e as maldades existentes no 

mundo. 
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que geralmente costumam queimar ou jogar fora em um local que não possa ser tocado pelas 

pessoas, por estarem carregados com os possíveis males que estavam nos fiéis que foram 

bentos.  

Procuram também rezar com dias estabelecidos e horas previstas de acordo com a 

doença. Para isso, costumam começar os benzimentos após o nascer do sol e encerrá-los antes 

do por do sol. Ao mesmo tempo, pode rezar todos os dias da semana, exceto, o domingo, por 

ser considerado por elas, como um dia santificado e de dedicação aos seus familiares. 

No momento da benção, observamos também que as rezadeiras usam comumente três 

ramos verdes. De acordo com as rezadeiras, as três folhas verdes têm a função de neutralizar 

as forças do mal e, ao mesmo tempo, absorver as energias negativas que saem dos fiéis. Na 

visão das mulheres que benzem, se as rezadeiras na hora de rezar não usarem um ramo, as 

mazelas do benzido passam para aquela pessoa que benze. 

E quanto ao diálogo final, este consiste numa conversa com os fiéis, dando-lhes 

explicações referentes às possíveis doenças, para isso, procuram mostrar provas concretas de 

que estes estavam com um determinado problema de saúde, e como prova concreta, por 

exemplo, mostram os galhos que ficaram murchos após rezar de mau-olhado ou quebranto, ou 

então mostram a água borbulhando, após a reza de sol e sereno, enfatizando assim que a dor 

de cabeça saiu e ficou na água. 

Nesse diálogo, as rezadeiras prescrevem algumas regras, por exemplo, enfatizam a 

necessidade de que as pessoas que foram bentas continuem o benzimento durante três dias, 

nesse período, segundo observações das pessoas que rezam, pode ser feitos em dias 

alternados.  

Algumas rezadeiras prescrevem ainda, que, dependendo da doença, os fiéis devem 

evitar ter relações sexuais durante um determinado período; outras pedem que se evite passar 

por debaixo de arame após a benção de espinhela caída, que se evite comer carne de porco, 

tendo-se em vista que a carne desse animal de acordo com as rezadeiras é “carregada”, isto é, 

nociva e perigosa para aqueles que sofrem do mal de congestão. 

Tendo, então, comentado os aspectos que compõe um ritual, percebemos que os 

símbolos que são usados num espaço de benzenção, são de suma importância para a 

realização de uma determinada cura, no entanto, esses símbolos fora dos rituais não passariam 

de objetos comuns. Nesse sentido, não teriam qualquer poder real e eficácia fora do ritual da 

benzenção, pois os locais sagrados que as rezadeiras dedicam suas rezas dão aos símbolos 

usados um caráter de sacralidade. 
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No entanto, verificamos que as rezadeiras, mesmo sem caráter sacramental, exercem 

tal prática em seus rituais. Esse aspecto não se atribui, portanto, a uma delegação dada pela 

Igreja Católica, pois essas práticas não são vistas com bons olhos pela hierarquia da Igreja, 

mas se legitimam socialmente em virtude da fé depositada por pessoas que acreditam nas 

rezas feitas pelos praticantes dessas curas.  

Nesse sentido, percebe-se que as rezadeiras mesmo sem o caráter da legitimação de 

uma sucessão apostólica e sem o caráter da ordem sacerdotal, apropriam-se de um mecanismo 

usado pela Igreja Católica para realizar práticas de cura, usando símbolos como a cruz, a água 

benta e o rosário em seus rituais, que são próprios dos padres usarem em seus diversos rituais, 

como o batismo, a unção dos enfermos, o matrimônio e as exéquias, ou seja, o benzimento de 

um corpo quando está morto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho procuramos enfocar como as rezadeiras desenvolvem os seus 

serviços de curas no interior da religião, de forma circular, a partir de uma experiência plural 

com as várias formas de saberes religiosos. Entre esses saberes se destacam a presença de 

algumas religiosidades como a católica, a candomblecista, a umbandista e inclusive a 

protestante.   

Na religiosidade católica se encontra presente a crença nos santos e nas diversas 

modalidades de orações; das religiosidades afro-brasileiras verificamos a presença de 

entidades sobrenaturais (orixás, caboclos e preto-velhos) e o uso de plantas como guiné, 

vassourinha e pinhão roxo e ervas medicinais, das quais se destacam a erva cidreira e o capim 

santo.  

Em relação às crenças protestantes percebemos por parte de algumas rezadeiras uma 

tentativa de abandono de práticas católicas e afro-brasileiras como crenças em santos e uso de 

ramos, mas em casos de algumas doenças costumam recorrer às antigas crenças religiosas. 

No interior dessa circularidade de crenças, buscamos mostrar que as rezadeiras por 

mais que se identifiquem em seus discursos como católicas, na prática desenvolvem uma 

forma de saber que está implícita a presença de vários símbolos que retratam o caráter plural 

das suas práticas.  

Entre esses símbolos, destacam-se os ramos, a água e o óleo. Munidas desses símbolos 

e acrescida de orações, apelam aos céus através da invocação aos santos, suplicando pelas 

bênçãos divinas para que as pessoas portadoras de doenças, como mau-olhado, quebranto, sol 

e sereno, dona-do-corpo e erisipela tenham a restituição da saúde. Um fato a ser destacado é 

que as curas realizadas pelas rezadeiras são feitas de forma gratuita, recebendo como agrado 

somente alguns objetos de cozinha ou de limpeza. 

As pessoas que rezam e curam através de ramos, água e óleo são os personagens 

centrais no processo da cura, sem elas não haveria um processo terapêutico. Elas adquiriram 

os seus conhecimentos através de experiências concretas por meio de anciãos e por 

experiências místicas. Esse aprendizado é cercado de segredo e resistências, cabendo somente 

aos iniciados à revelação dessas práticas. 

Tendo em vista as rezadeiras de Itabaiana/SE, enquanto portadoras de curas por meio 

da religião, pautamos as discussões teóricas no campo da Antropologia da Religião e da 

Saúde. Nessa discussão foram levantadas questões pertinentes ao sagrado, ao profano e à 

eficácia simbólica, bem como uma análise no tocante à noção de doença. 
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Na análise das doenças foi feita uma reflexão sobre os procedimentos terapêuticos de 

curas, os quais foram percebidos como eficazes e legítimos através de um consenso que é 

feito pelo grupo social que as procuram para ser bentos. Logo, foi visto que os simbolismos 

usados pelas rezadeiras, embora sejam simples e comuns no cotidiano, conseguem readaptar 

as pessoas à sociedade.  

Nesse sentido, concluímos que ao adentrarmos no universo de cura das rezadeiras 

descobrimos uma grande riqueza simbólica que se refaz de acordo com as transformações 

culturais. Em tempos passados, os tipos de curas exercidos pelas rezadeiras eram 

hegemônicas, no entanto, na atualidade com o avanço da medicina, as rezadeiras diminuíram 

o seu espaço de atuação e inclusive os ensinamentos aos mais jovens tem sido uma coisa rara.  

Enfim, percebemos que a diminuição no tocante ao repasse do saber da benzenção na 

cidade de Itabaiana tem sido algo constante, tendo em vista que as novas gerações não estão 

se interessando por essas formas de conhecimento, como as gerações passadas. Em virtude 

desse desinteresse, é notório observarmos que as rezadeiras em sua maioria são anciãs, muitas 

delas apresentam problemas de saúde e atestam que ainda não fizeram uma possível sucessora 

que desse continuidade a esse ofício. 
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