
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ELIZABETH PARENTE COSTA

BENZEDEIRAS NO SISTEMA OFICIAL DE SAÚDE DO CEARÁ: 

RELAÇÕES ENTRE RELIGIOSIDADE E MEDICINA POPULAR

SÃO PAULO

2009



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ELIZABETH PARENTE COSTA

BENZEDEIRAS NO SISTEMA OFICIAL DE SAÚDE DO CEARÁ: 

RELAÇÕES ENTRE RELIGIOSIDADE E MEDICINA POPULAR

Dissertação do Programa de Pós-Graduação em 

   Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana 

 Mackenzie para obtenção de título de Mestre em Ciências da Religião.

Orientado: Professor Doutor João Batista Borges Pereira.

SÃO PAULO

2009

2



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ELIZABETH PARENTE COSTA

BENZEDEIRAS NO SISTEMA OFICIAL DE SAÚDE DO CEARÁ: 

RELAÇÕES ENTRE RELIGIOSIDADE E MEDICINA POPULAR

ORIENTADOR: PROFESSOR DOUTOR JOÃO BATISTA BORGES PEREIRA

PRESIDENTE : PROFESSOR DOUTOR JOÃO BATISTA BORGES PEREIRA

PROFESSOR CONVIDADO : JOSÉ FRANCISCO QUIRINO DO SANTOS

PROFESSOR INTERNO: RICARDO BITTUM 

3



Dedico
a José Antônio da Costa Neto.

Quando cheguei a pensar que meus anseios teóricos não iriam ser realizados, você me 
mostrou possibilidades.

4



AGRADECIMENTO

A Deus, por sempre me mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo.

Agradeço a força de minha  mãe,  Maria  do Livramento  Parente  Costa,  que mesmo longe 

nunca deixou que eu desanimasse diante dos problemas. A sua alegria com a vida me engrandece. 

Ao amor e dedicação da minha irmã Silvana Parente Costa,em sempre está disposta a me ajudar em 

todas as horas. A Daniel  A. Rubio pelo apoio técnico e disposição integral  com minhas eternas 

duvida de informática. A um anjo que Deus colocou na minha vida, ao um homem que me transmite 

paz diante de minhas dúvidas e erros acadêmicos, meu orientador João Batista Borges Pereira. 

E não poderia deixar de agradecer a uma mulher que sempre esteve do meu lado com muito 

amor e oração. Sua fé rompe todas as dificuldades

 e me protege todos os dias, minha tia Vera Lúcia Parente. .

Também agradeço as mulheres que me deram base para eu estar concluindo uma etapa de 

vida, minha avó Elizabeth Parente, tia Lourdes Parente, tia Liduina Parente e David Gonzaga. À 

minha prima Zaíra Maria Vasconcelos, pelas aulas e discussões no café em sua casa.   E ao amor, 

dedicação e emprenho da minha família Parente,que reside em Sobral: Tia Zélia, Tio Marcos, Anna 

Karla, Anna Elizabeth e Anna Zélia. 

À minha banca de qualificação que contribuiu para minha pesquisa, Ricardo Bitum e José 

Quirino do Santos. 

5



RESUMO

O presente  trabalho  visa  estudar  a  prática  da  medicina  popular  em um centro  rural,  ou 

melhor, não - urbanizado, na cidade de Sobral, CE, digamos que uma mescla de zona rural e urbana, 

pelo fato da região ter posto de saúde e parte dela ser asfaltada.  Pegamos como fonte de pesquisa 

dois  bairros:  Terrenos  Novos  e  Sumaré,  onde  notamos  a  forte  presença  de  mulheres  que  usam 

conceitos tradicionais e religiosos no tratamento da desnutrição, hanseníase e tuberculose. Patologias 

muito  freqüentes  em  comunidades  precárias  de  saneamento  básico  e  com  baixo  nível  de 

escolaridade. Esse conceito tradicional e religioso é transmitido por mulheres que recebem a graça 

divina e passa por meio de orações, seja em crianças ou em adultos, estas são as benzedeiras11.

Essas mulheres que exercem a medicina popular, por meio da religiosidade foram inclusas no 

PSF (Programa de Saúde da Família), como ANFS (Agentes Não Formais de Saúde), o município 

provocou a auto-estimulação da cultura local como forma de prevenção das doenças. 

Palavras chave; Benzedeiras, medicina popular, catolicismo popular. 

ABSTRACT

This work aims to study the practice of popular medicine in rural center, which means, a non-

urbanized study at Sobral city in the state of Ceara. We can tell that the city has a mix of rural and 

urban zone, because they have health care centers and part of the city is asphalted. As a source of 

research,  we have visited two neighborhoods: Terrenos Novos and Sumaré,  which we noticed a 

strong presence of women who uses religious and traditional concepts in treatment of malnutrition, 

leprosy and tuberculosis - pathologies which are very common in communities of poor sanitation 

and low levels of schooling. This religious and traditional concept is transmitted by women who are 

blessed by the divine grace and pass through prays. The bless can be in children or adults. These are 

the sanctifiers.

By the religiosity, the women engaged in the popular medicine were included into the PSF-

FHP (FHP - Family Health Program) as ANFS (NFHA – Non-Formal Health Agents). The council 

created the self-stimulation of the local culture as disease prevention.

Key words: sanctifiers, popular medicine, popular catholicism
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 INTRODUÇÃO

O  interesse pelo tema deu-se devido à observação de áreas rurais, ou melhor,  áreas não - 

urbanizadas no estado do Ceará, nos quais notamos a forte presença de mulheres que usam conceitos 

tradicionais e religiosos no tratamento da desnutrição, hanseníase e tuberculose, por intermédio de 

benzeduras. 2

Essas moléstias são muito freqüentes em comunidades precárias de saneamento básico e com 

baixo nível de escolaridade, como é  o caso da área que foi estudada. 

O trabalho proposto visa a análise prática da medicina popular por meio da religiosidade na 

cidade de Sobral – CE, no tratamento dessas moléstias. A medicina erudita é um saber que pode 

incidir  simultaneamente  sobre  o  corpo  do  indivíduo  e  a  população,  com efeitos  disciplinares  e 

regulamentadores, como já apontou Foucault, ao tratar de biopoder em sociedades ocidentais. Já a 

medicina popular trabalha com o conjunto de práticas culturais consagradas pela tradição, no caso da 

brasileira, como um conjunto de práticas culturais provenientes de diversas culturas, entre as quais, 

as  indígenas,  as  africanas  e  a  ibérica.   Enfim,  esse  complexo  cultural  sincrético  forma  o  que 

denominamos  de  catolicismo  popular,  quase  sempre  em  oposição  ao  catolicismo  eclesial.  É, 

portanto,  uma  medicina  tradicional  sincrética  ou  do  passado,  uma  vez  que  tais  práticas  foram 

herdadas dentro de um processo histórico que dura até a atualidade. Hoje essa medicina é rotulada 

pejorativamente  como  crendice,  agregada  à  superstição  local,  e  como  tal,   se  opõe  à  medicina 

erudita.

Em síntese, o estudo propõe uma investigação sobre a relevância da medicina popular no meio 

rural  e  urbano,  de  classes  sociais  menos  favorecidas  economicamente,  através  do  trabalho  de 
2 Nos últimos dois anos podemos observar a inserção de homens nas benzeduras
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mulheres que transmitem conceitos populares, na adesão ao tratamento de desnutrição, hanseníase e 

tuberculose.

A pesquisa foi realizada no município de Sobral, situado na região norte do estado do Ceará. 

Criado em 1841, o município ocupa uma área de 2.129 quilômetros quadrados, com uma população, 

estimada pelo IBGE em julho de 2006, de 175.814 habitantes.

A cidade, fundada por famílias católicas que fugiam da guerra contra famílias holandeses no 

século XVII, foi elevada à categoria de vila em 1773 com a denominação de Vila Distinta e Real de 

Sobral; somente em 1841 foi elevada à categoria de cidade. 

No ano de 1999 realizou-se nessa cidade o I Encontro Sobralense de Rezadeiras e Curandeiros 

na Luta pela Eliminação da Hanseníase e Tuberculose. Posteriormente, esse grupo foi inserido na 

Escola de Formação Profissional de Saúde da Família (PSF) como Agentes Não Formais de Saúde 

(ANFS), por incentivo da prefeitura municipal.  A partir daí, 250 benzedeiras/benzedores  2 foram 

cadastradas no serviço publico de saúde de saúde do município de Sobral. E foi esse evento que me 

chamou a atenção e inspirou o presente trabalho. 

A pesquisa iniciou-se em novembro do ano de 2007,  por  meio  de leituras  dirigidas.   E a 

primeira vez em que fui a campo foi em janeiro de 2008, um período  no qual  pude passar dez dias 

vivendo, sentindo e observando a cidade. Já a segunda vez do trabalho de campo, foi em março de 

2009.  Dessa  vez  fui  analisar  especificamente  os  bairros  de  Sumaré  e  Terrenos  Novos,  onde  se 

concentra um maior numero de rezadores e rezadeiras. 

Para  obtenção  de  dados  e  aproveitamento  das  benzedeiras  pelo  estado,  foi  realizada  uma 

entrevista com Carlos Hilton, atual secretário de saúde de Sobral, que falou da necessidade de inserir 

as  benzedeiras  como  Agentes  Não  Formais  de  Saúde,  descentralizando  o  sistema  de  saúde.  O 

secretário expôs o cenário anterior ao projeto e o atual, que será relatado no texto definitivo. 

2  O universo masculino é pequeno em relação ao feminino , por tanto minha pesquisa se limita as benzedeiras. 
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Em seguida passei a ir às casas das benzedeiras, nos bairros de Terrenos Novos e Sumaré, 

como havia citado anteriormente, um local muito precário, digamos que uma mescla de  na zona 

rural e urbana, pelo fato de na região ter posto de saúde e parte dela ser asfaltada.  Pude observar, 

conversar com elas, saber do seu dia-a-dia, da sua religiosidade e como faziam os benzimentos. 

Passei a fazer parte do cotidiano das pessoas que ali viviam em condições precárias, carentes de 

saneamento e informação. Fui ao posto médico da região que possuía o maior numero de doentes, 

coletei dados dos que haviam aderido ao tratamento médico e os que lá permaneciam. Conversei 

com os agentes de saúde, que possuem uma experiência  no contexto social do município, com um 

senhor  portador  da  hanseníase,  e  pude  perceber  que  o  projeto  é  bem  mais  amplo  do  que  eu 

imaginava. 

No capítulo das teorias, tem papel importante Foucault,  que trata  do tema  poder rompendo 

com  as  concepções  clássicas  deste  termo.  Para  ele,  o  poder  não  pode  ser  localizado  em  uma 

instituição ou no Estado, tornando-se impossível a “tomada de poder” proposta pelos marxistas. O 

poder não é considerado como algo que o indivíduo cede a um soberano, mas sim como uma relação 

de forças. Essa relação apresenta-se em todas as partes; o indivíduo perpassa por relações de poder 

sem deixar de ser considerado independente delas. Quando se trata da infiltração da biologia no 

sistema política, segundo o referido autor:

Essa  tecnologia  de  poder,  essa  biopolítica,  vai  implantar  mecanismos  que  tem  certos 

números  de  funções,  muito  diferentes  das  funções  que  eram  as  dos  mecanismos 

disciplinares. Nos mecanismos implantados pela biopolítica vai se retratar sobre tudo e claro 

de previsões de estimativas estatísticas, de medições globais; vai se tratar, igualmente, não 

de  modificar  tal  fenômeno  em  especial,  não  tanto  tal  indivíduo,  na  medida  em  que  é 

indivíduo, mas essencialmente de intervir no nível  daquilo que são determinações desses 

fenômenos gerais, desses fenômenos no que eles tem de global. (FOUCAULT, 1979)
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Essa concepção de poder, usada por Foucault em sua obra Microfísica do poder, retrata desde 

o século XVI até meados do século XVIII, quando começam a aparecer vários conflitos relacionados 

a governo. O início dos questionamentos deu-se no século XVI, com problemas como: os governos 

das almas com a pastoral católica e protestante; problemas dos governos das crianças; problemática 

central  da pedagogia, entre vários outros problemas de governo dos Estados pelos príncipes. Em 

virtude desses diversos fatores, Foucault desenvolveu um estudo que relata a arte de governar.

Um dos  principais  fatores  que  contribuíram para  esse  questionamento  foi  a  Reforma  e  a 

Contra-Reforma, que questionaram o modo como se quer ser dirigido espiritualmente para alcançar a 

salvação. Por um lado, o movimento de concentração estatal; por outro, o de dispersão e desacordo 

religioso. Esse foi um dos maiores pontos de questionamento sobre o governo, como governar, com 

quem e com que método. 

Com isso, Foucault utilizou-se da literatura medieval, com o texto O Príncipe, de Maquiavel, 

no  período  do  século  XVI  ao  século  XVIII,  no  qual  houve  muita  repulsão,  explícita  ou 

implicitamente, para opor a sua literatura. 

Dentro desse estudo, Foucault (1979, p. 282) ressalta a forma de governar, por não ser uma 

espécie  de  controle  e  salvação  de  suas  prioridades:  “Governar  uma  casa,  uma  família,  não  é 

essencialmente ter por fim as propriedades da família, ter por objetivo os indivíduos que compõem a 

família”.

Essa é a metodologia analisada na qualidade do trabalho das benzedeiras como centro de poder 

no meio onde vivem. Para Focault (1979), essa arte de governar não ficou limitada somente à teoria 

dos  políticos  dos  séculos  XVI,  ela  perpassa  ao  desenvolvimento  do  aparelho  administrativo  da 

monarquia,  ao  conjunto  de  saberes  que  se  desenvolveu  no  final  do  século  XVI  e  adquiriu 

importância no século XVII.

Quando  nos  referimos  à  doença  de  cunho  infecciosa  causadora  de  estigma  no  indivíduo, 

sempre nos perguntamos como estas seriam tratadas. Geralmente a resposta imediata seria: isolá-los 
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ou calar-se  durante  o  tratamento.  Essa  espécie  de  isolamento,  durante  o  tratamento,  vem desde 

Levíticos, dos templos bíblicos. “Se houver sobre a pele de seu corpo uma mancha branca que não 

pareça mais profunda que a pele e se a pele não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará durante 

sete dias aquele que estiver atacado pelo mal” (Lev. 13).

Essa espécie de isolamento ao longo do tempo evoluiu formando no Brasil  instituições que 

isolavam indivíduos portadores de moléstia tidas penosas  à sociedade. Neste caso configura – se um 

estado policialesco influenciado pela biologia dentro do modelo de Foucault, como afirma a revista 

Folha: 

“ ....a tônica da política nacional de saúde, até quase o fim dos anos de 1960, a década da, 

paz,  amor,  e  liberdade.  Tratados  como  criminosos,  portadores  de  Hanseníase  que  não  se  

apresentavam espontaneamente para o confinamento eram denunciados,  e contra eles se expediam  

ordens de captura.”(SOUZA, Vninicius, EUGÊNIA, Maria, Revista  Folha de São Paulo  2005)     

  Erving Goffman (1961, p. 16-17) retrata, em sua obra  Manicômios, prisões e conventos,o 

contexto de instituições totais:

Toda instituição conquista parte do tempo e do interesse de seus participantes e lhes dá algo 

de um mundo; em resumo, toda instituição tem tendência de fechamento [...] há locais e 

estabelecimentos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmo que 

são também uma ameaça à comunidade, embora de maneira não-intencional; sanatório para 

tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários.

Cada grupo tende a perceber o outro por meio de estereótipos. A equipe que os recebe tende a 

vê-los como amargos,  reservados e não merecedores  de confiança.  Estes,  na maioria  das vezes, 

sentem-se superiores e corretos deixando os internados fracos, censurados e culpados. Com isso, 

desenvolvem dois mundos sociais  e culturais  diferentes,  que andam juntos, mas com espécie de 

castas estabelecidas. 
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Essas chamadas instituições totais têm um sistema interno administrativo fechado e rigoroso, 

no qual o tempo integral do internado fica à disposição dos dirigentes. O indivíduo que, no mundo 

externo, estava acostumado a ser orientado para trabalhar, nas instituições totais, ele se desorienta, 

ou seja, se desarmoniza pelo sistema das instituições. Os internos ficam à mercê dos dirigentes. Com 

isso, quando o tempo de internação é longo, pode ocorrer um deculturamento, uma falta de preparo 

do paciente para enfrentar o mundo externo, ocorrendo então uma mortificação do eu. Tudo isso é 

ocasionado pelo fato de que,  o  novato ao entrar na instituição já possuía uma concepção de si 

mesmo, construída ao longo de sua vida por várias posições sociais. “A barreira que as instituições 

totais  colocam  entre  o  interno  e  o  mundo  exterior  assinala  a  primeira  mortificação  do 

eu” (GOFFMAN, 1961, p. 24). E os processos pelos quais  o indivíduo é mortificado tornam-se 

padronizados nas instituições. 

Depois que  Focault explora a arte de governar, como citei anteriormente, ele passa a teorizar o 

corpo  como  objeto  de  poder,  uma  nova  forma  de  investimento  político  e  detalhado  do  corpo, 

chamado de microfisica do poder. A arte de governar uma região por meio da religiosidade resulta 

em organizar um sistema corpóreo da população,  por meio de orações dirigidas provenientes  do 

Catolicismo Popular. Essa administração das doenças que atacam o corpo físico e causam estigma na 

população resulta em um funcionamento de solidariedade, por meio de uma aptidão acentuada que 

vem  sendo  resgatada  de  geração  para   geração,  no  caso  específico  da  presente  pesquisa  as 

benzedeiras. Como afirma em sua obra Vigiar e Punir :

“ Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes intimas, mas que tem sua importância: porque 

define um certo modo de investimento político e detalhado do corpo social inteiro...[ Descreve – los 

implicará  na demora sobre u detalhe e na atenção as minúcias: sob as mínimas figuras, procurar não 

um sentido,  mas uma precaução; recoloca – lãs não apenas na solidariedade de um funcionamento, 

mas na coerência de uma tática.]” (Editora Vozes, 1975).
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O estudo também se apóia, metodológica e tecnicamente, nas sugestões de Ruth Cardoso. Essa 

autora parte da relação sujeito-objeto e da natureza do conhecimento, afirmando que essa relação 

não é questionada, ou seja, a construção do observador é tomada como integralmente correspondente 

às representações e ao comportamento dos assuntos estudados e técnicas com ênfase em histórias de 

vida. Diz essa análise: “Com efeito, uma das características mais visíveis e positivas dessa produção 

recente é justamente a valorização da observação participante e a preocupação com a natureza da 

realização do pesquisador com a população estudada” (CARDOSO, 1975).

14



CAPITULO  I  -  AS MOLÉSTIAS 

 DESNUTRIÇÃO

Como já se falou anteriormente, o alvo do projeto assistido tem como foco três moléstia: 

desnutrição,hanseníase e tuberculose.  A desnutrição é uma doença causada por dieta inapropriada 

hipocalórica e hipoprotéica, devido à má absorção de nutrientes. Uma patologia muito presente nas 

regiões periféricas, uma vez que os habitantes dessas regiões não possuem alimentação adequada em 

virtude do alto índice de pobreza. A desnutrição pode ser o portal patológico que favorece a entrada, 

o início para adquirir as outras duas patologias mais comuns no meio rural.

Ela  é  medida  pelo  déficit  de altura  em relação  à  idade  indicada  pelo  paciente  e  pode ser 

diagnosticada por desnutrição crônica. Já o déficit de peso em relação à altura também traz o retrato 

imediato de desnutrição aguda. Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 

da Mulher  realizada em setembro de 2008 pelo CEBRAP/Ministério da Saúde,  no período de 1996 

a  2006,  apenas  52,5%  dos  brasileiros  têm  “segurança  alimentar”,  ou  seja,  acesso  regular  e 

permanente a alimentos de qualidade. A pesquisa divulgada em setembro mostra que o déficit de 

peso em relação à altura no Brasil caiu de 2,5%, em 1996, para 1,6%, em 2006, o que mostra que a 
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desnutrição aguda acabou no Brasil, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde considera 

normal um percentual entre 2% e 3%. O déficit de altura em relação à idade também caiu, de 13,4% 

para 6,8%. O pesquisador da USP Carlos Augusto Monteiro (2008), em entrevista realizada no dia 

05 de julho de 2008 ao jornal Folha de S.Paulo, afirma o seguinte: “O fator mais importante que 

explica um terço do declínio, foi a melhoria excepcional no nível de escolaridade das mães. A seguir 

o aumento do poder aquisitivo das famílias, o que explicaria quase outro terço do declínio”.

Essa  afirmação  explica  o  esclarecimento  das  crendices  populares,  ou  melhor,  o  “mal  de 

semioto”, conotação dada à criança afetada pela desnutrição, que faz esta ficar abatida e definhar de 

maneira a se assemelhar a de um macaco, daí a palavra semioto. As mães e mulheres passaram a ter 

um esclarecimento maior e entender as crendices populares. 

 HANSENÍASE

Hanseníase  é  uma  doença  causada  pelo  Mycobacterium leprae,  descoberto  em  1873  por 

Gehard Amauer  Hansen,  que deu origem ao nome da doença  de acordo com seu último nome, 

“Hansen”.  De  cunho  infeccioso,  atinge  principalmente  a  pele  e  os  nervos,  principalmente  as 

extremidades da face, perna, braços e pés. 

Até a transição do século XIX para o século XX a doença era chamada de Morfeia e os 

indivíduos portadores da moléstia eram estigmatizados com expressão morfético e lazarento. 

Ainda hoje, em certas regiões do país esses termos são usados como xingamento altamente 

agressivo. A palavra Lazarento vem de Lazaro irmão de Maria e Marta ressuscitado por 

cristo. Aliás era comum as pessoas batizarem filhos e filhas com o nome de Lazaro, Lazara 

procurando de forma mágica evitar a doença. Palestra profenidade na UPM, como capitulo 

de livro de povoamento do sertão do Vale do Paranapanema (BORGES Pereira, 2008).
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No início dos anos vinte, a doença já era conhecida como lepra, e os portadores passaram a ser 

isolados em sanatórios, além de sofrer conseqüência da própria doença, pois não havia tratamento 

adequado e evoluído que a controlasse e a curasse.Como se pode observar, quando o biopoder impõe 

ao estado uma forma de isolar populações tidas como danosas a saúde do organismo social  é que 

surge o que Goffman chama de instituições totais . Atualmente, os portadores dessa doença saíram 

de sanatório para viver o seu cotidiano normal, o que para a medicina atualmente tem cura,  desde 

que  tratada  no início.  É  transmitida  de  indivíduo para  indivíduo  através  de  gotículas  da  saliva, 

portanto  é  necessário  um contato  íntimo  e  prolongado  para  haver  contaminação.  O período  de 

incubação varia de dois a sete anos. Os fatores predisponentes estão no baixo nível socioeconômico, 

desnutrição e superpopulação doméstica. Por isso a doença se encontra nos países subdesenvolvidos. 

Existem três tipos de hanseníase. No período inicial da doença, geralmente ela se manifesta 

com uma lesão de cor mais clara que a pele, havendo cura na maioria dos casos.

Tuberculóide é a forma mais benigna e localizada. As lesões são poucas e ocorrem em pessoas 

com alta resistência ao bacilo Bordeline, ou Dimorfa, forma intermediária que resulta também de 

uma imunidade intermediária, e o numero de lesões é maior.

Finalmente  a  hanseníase  Wirchoviana  ou  lepromatsa,  a  mais  grave,  pois  nesse  caso  a 

imunidade é nula e o bacilo se multiplica muito.

Hoje os estudos sobre a doença evoluíram; embora ainda haja caso de isolamento, os pacientes 

são tratados de forma esclarecedora e incluídos na sociedade. No caso de Sobral, através da ação das 

benzedeiras, que se tornou uma nova vertente na identificação da doença. 
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 TUBERCULOSE

A tuberculose  é  uma  das  doenças  mais  temidas  pela  humanidade  devido  a  seus  riscos  e 

alastramentos, podendo atingir todos os órgãos do corpo. Embora seja simplificada e historicamente 

identificada como “a doença dos pulmões”. Essa moléstia é causada pelo bacilo de Koch, chamada 

de Mycobacterium tuberculosis.

O nome do bacilo deu-se  a Robert Koch, bacteriologista alemão responsável pela descoberta 

em 1882. Em razão de seus vários sintomas, a tuberculose não era identificada como uma única 

doença, até que em 1839 J. L. Schoenlein a batizou com o nome que perdura até os dias de hoje. A 

doença foi detectada a partir do primeiro gado domesticado. Embora estivesse presente em bovinos e 

humanos, Koch não acreditava que a tuberculose bovina e humana fossem iguais, então passou a 

estudar algo que causasse efeito no tratamento.  No entanto, suas experiências não tiveram muito 

êxito  e  foram  adaptadas  por  Albertt  Calmett  e  Camille  Guerin  em  1906.  Esses  cientistas 

desenvolveram a famosa vacina BCG (bacilo de Camentt  e Guerim),  obtida pelo  Mycrobactriun  

bovis, que previne a doença, sendo aplicada em crianças com menos de cinco anos. 

A tuberculose é transmitida por meio das vias aéreas e pelo contato com o indivíduo que tiver 

o bacilo instalado nos pulmões. O espirro de uma pessoa infectada joga no ar cerca de dois milhões 

de bacilos, e pela tosse cerca de três mil partículas são liberadas,  razão pela qual quem respirar no 

ambiente onde o indivíduo estiver será contaminado. Se a pessoa que estiver no mesmo ambiente 

não se encontrar com o organismo debilitado e tiver a imunidade alta, o bacilo não se instalará, pois 

o organismo expele conseguindo matar o microorganismo. Caso isso não aconteça, ocorrerão duas 

fases da doença.

Tuberculose primária: após quinze dias de contato com a pessoa contaminada, o bacilo se  

instala, com pequenas lesões, ou seja, nódulos no pulmão. 
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Hemoptiáse: nesse caso, se não houver tratamento, com o tempo a doença começa a evoluir 

e  o  bacilo  passa  para  as  cavernas  tuberculosas,  no  pulmão,  que  costuma  inflamar  e  

conseqüentemente aparecer sangramento e pus expelido por meio da tosse. Os sintomas são: 

tosse crônica por mais de quinze dias, suor noturno, perda de peso lenta e progressiva e falta 

de apetite. 
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CAPITULO II -  Plano estatal de combate as moléstias 

O atendimento  médico  na  cidade  é  voltado  para  um milhão  e  quinhentos  mil  habitantes 

(1.500.000) em 55 municípios, que são atendidas pelo PSF( Programa de Saúde da Família). O PSF 

é  um projeto  do  ministério  da  saúde  criado  em 1994,  para  dar  atenção  e  suporte  a  saúde  da 

população em novas bases, levando profissionais qualificados  para mais perto da família e, com 

isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O atendimento é prestado na unidade básica de 

saúde, posto médico, ou em domicílio, para prevenir, promover e recuperar a saúde das pessoas.

 “A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação 

do  modelo  assistencial,  operacionalizada  mediante  a  implantação  de 

equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes 

são  responsáveis  pelo  acompanhamento  de  um  número  definido  de 

famílias,  localizadas  em  uma  área  geográfica  delimitada.  As  equipes 

atuam  com  ações  de  promoção  da  saúde,  prevenção,  recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da 

saúde desta comunidade.” (Site Ministério da Saúde)
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As equipes do PSF estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso dos 

profissionais com  a comunidade, uma forma de esclarecer a população com uma ação preventiva. A 

proposta é a volta de  médico amigo da família, que vai aos domicílios promover e prevenir a saúde 

da população. É nesse projeto que entra as benzedeiras como veremos a diante. 

Em Sobral, existem 48 equipes do Programa de Saúde da Família, compostas por agente de 

saúde, enfermeiros e médicos, distribuída em 14 Distritos.  No ano de 2000, o município recebeu  do 

ministério da saúde o prêmio  "Excelência em Destaque",  concorrendo com  98 projetos do Brasil 

tendo ficado entre os  cinco programas-modelos.

Os profissionais que compõe o programa são: 

• Médicos, responsáveis por desenvolver com os demais membros da equipe ações preventiva 

e de promoções da qualidade de vida da população. 

• Enfermeiros, responsável por supervisionar o  trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e 

dos auxiliares de enfermagem, realizam consultas nos domicílios e no posto médico. 

• Auxiliares de Enfermagem, exercem procedimentos de enfermagem nas unidades e saúde e 

nos domicílios. 

• Agentes  Comunitário  de  Saúde,  elo  de  ligação  da  população  com  o  serviço  de  saúde, 

responsável de saber o que o povo da comunidade onde trabalha necessita e transmite as 

necessidades para o serviço de saúde.

E em Sobral as benzedeiras, foram incluídas como agentes não formais de saúde, pelo fato de ser um 

ator social ligado a camadas da população mais pobres onde a medicina erudita nem sempre chega. . 
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• Benzedeiras,  pessoas que possuem destaque na população por deterem de uma religiosidade 

dominante na região,  treinadas para decodificar  doenças e transmitirem para população e 

para os agentes de saúde. Não cobram pelas benzeduras devido ao fato de acreditarem ser um 

dom divino. Recebem apenas doações de velas ou comida das pessoas que são curadas. 

O atual secretário de Saúde do Município Carlos Hiltom ressalta que:

“ não quero criar qualquer sistema de resistência com a cultura local.  No período  

de 1997 a 2004, foi muito intenso esse sistema de integração da cultura local por 

meio das benzedeiras ao sistema único de saúde; logo depois no período de 2005 a 

2007,  ficou  um  pouco  tímido,  retornando  com  capacitações  e  treinamentos  em 

janeiro de 2008”. (MARÇO,2009)

Pelo fato do plano municipal ser voltado ao PSF, um programa que trabalha diretamente com 

a  população,  o  município  sentiu  a  necessidade  de  entender  como funcionava  os  costumes  e  as 

crenças  da  população.  As  pessoas  com um nível  de  escolaridade  baixa,  não  tem o  costume de 

acreditar que estão doentes, para estas a doença é a falta de fé, como “o mal olhado”, “espinhela 

caída”, moléstia relacionada a fatores espirituais. 

Com isso o município passou a preocupar-se mais com a comunidade e procurou esclarecer 

quem comandava esse poder, e constataram que são as benzedeiras. Assim esclarecendo que o “mal 

olhado”, pode ser uma desnutrição, a “espinhela caída”, uma outra patologia e daí por diante. Esse 

fator foi inserido no plano municipal por meio de treinamentos realizados em um clube terceirizado 

para evento,  chamado AABB (Associação Atlética  do Banco do Brasil),  no qual as benzedeiras 

foram treinadas por meio de material apropriado que consta de um livro ilustrado com fotos das 
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doenças,  confeccionado  em  tecido.O  encontro  é  realizado  anualmente  para  a  reciclagem  dos 

conhecimentos das benzedeiras e saber como está à população. 

O secretário de saúde, o realizador dessa inovação do PSF afirma que o município não pode 

ir contra essa cultura porque uma das questões fortes para a manutenção e preservação da saúde é a 

auto-estimulação. Ele observou que a figura do rezador em Sobral, durante muito tempo, não foi 

aproveitada do jeito que deveria ser, e isso contribuiu muito para sub-notificações de hanseníase na 

cidade, pois a cultura, antes, era muito concentrada na fé. 

“Essas  rezas  eram passivas  de  informação,  e  a  partir  de  1997 o  município  começou a  

aproximar o contato com as benzedeiras por meio de líderes comunitários, pois a falta dessa  

aproximação colaborava  para a propagação de casos, principalmente o de hanseníase.”

 ( Março, 2009)

O Secretário  deu o exemplo  de casos freqüentes  em que o indivíduo portador  da 

hanseníase ia constantemente para o rezador para benzer, pois este pensava que estava com 

uma dermatose  e  dizia  que  era  quebranto.  Era  benzido e  voltava  para casa,  e  a  mancha 

continuava. Com isso as pessoas não acreditavam que tinham a doença, pois elas carregavam 

a culpa cultural de que ter lepra não fazia mais parte da sociedade. Esse foi um dos principais 

fatores para inclusão delas como agentes não formais de saúde, aumentando o conhecimento 

para que estas fomentassem a informação na região. 
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 CAPITULO III  - AS  BENZEDEIRAS

As benzedeiras, também chamadas de rezadoras,  são mulheres respeitadas na região. Fazem 

seus rituais de benzedura de uma forma informal.A casa de cada uma delas fica de portas abertas, 

desde muito cedo, até o sol se pôr, disponível para quem queira entrar e realizar a benzenção. Elas 

rezam,  analisam o  estado  dos  indivíduos  que  as  procuram.  Existe  uma  reza  para  cada  tipo  de 

moléstia.  Depois de cada oração, os pacientes são encaminhados ao posto de saúde.  Apesar da 

resistência da ciência oficial,  a medicina tradicional,  a atividade muitas vezes impressiona pelos 

seus efeitos, atribuídos pelos cientistas por um componente subjetivo que é a fé daqueles que se 

submetem à cura. 

Ao contrário dos curandeiros, charlatães, e outros aproveitadores, o Benzedor em geral é uma 

pessoa  da própria comunidade, e que recebeu os ensinamentos por meio de gerações, muitas veses 

de forma oral , bem como mantêm em segredo a oração que proferem. Os rezadores são típicos das 

regiões distantes, onde o médicos são escassos e os remédios alopatas inacessíveis. A origem nos 

pajés indígenas é evidente, sendo que na região amazônica  os dois conceitos, benzedeiras e pajés, 

são  sinônimos,  com a  aplicação  de  elementos  próprios  da  religião  cristã.  Esses  elementos  são 

24



derivados  do  catolicismo  popular.Essas  mulheres,  que  antigamente  se  encontravam  em  regiões 

precárias de igreja, exerciam o papel do padre sincretizado com a cultura local, ou melhor, a religião 

local, assim formando uma religiosidade própria de cada região. Na região pesquisada vimos rezas 

realizadas por elas, que podemos também encontrar em várias regiões. Muita delas são realisadas 

com ervas, como a arruda, espada de São Jorge e também o terço, que simboliza proteção.Tudo isso 

vem da cultura popular do caipira da roça, que tem a natureza como o sagrado e enviado de Deus. O 

jornalista   nordestino  Edurdo  Campos  descreve  as  benzedeiras  cearenses  na  sua  obra  Medicina 

popular (supertições crendices e mezinhas);

“Misto de crendices, suoertições e conhecimentos estruturados na prática observaa de pai  

para filho, através de gerações, a medicina poular em todos seus multiplos aspectos alcança um  

papel de destacada importancia no nordeste brasileiro , principalmente no Ceará....” ( Ed: Livraria 

e editora da casa do estudante do Brasil, Rio de Janeiro 1967) 

Muitas vezes, estas mulheres são confundidas com curandeiros,  como citei  anteriormente. 

Eduardo Campos descreve a diferença entre um e outro:

“O  curandeiro,  de  um  modo  em geral,  destaca  –s  e  pelo  tratamento  que  ministra  aos  

doentes, empregando de preferência garrafadas preparadas de acordo com receitas especiais que 

variam  de  uma  para  outra. [...]  Receitam  tambem mesinhas  compostas  de  raizes,ervas  outras  

medcinais, etc, empregadas muitas vezes com exitoi”(pg42)  Ja as rezadeiras são diferentes:

“ O rezador é um tipo que difere dêsse. Destaca –se do curandeiro pelo opoder de suas  

orações.  É  servido  por  uma  poderosa  força  de  sugestão,  favorecida  pela  situação  de 

depauperamento do paciente e pelo respeito que sabe infundir.Tornam –s e famosos pelas orações e  

práticas mágicas...”(pg42)
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Mesmo quando ocorre uma migração de religião,  uma conversão para outra,  o benzedor, 

caipira, que é o caso da dona Tereza, uma das rezadeiras de Sobral,  carrega todo um repertório 

cultural vivido anteriormente a conversão, ele não perde o imaginário mágico – religioso. Para eles a 

natureza é divina,  um meio de comunicação com Deus, pois é nela que é programada os banhos de 

ervas, as plantas utilizada nos rituais de benzeduras. Para a doutora em Antropologia Social, Lidice 

Meyer, ela  afirma que essa realidade cultural, mágico religiosa, é um dos fatores  que o caipira leva 

quando se converte ao protestantismo. 

“No protestantismo rural, observa – se que , mesmo após a conversão, o mundo do caipira  

não perde seu significado mágico- relgioso. Todo universo é sagrado, pois todo ele é permeado pelo  

sagrado. A natureza é   vinculo  da força divina e  tambem o seu meio de comunicação com os  

homens.”(MEYER, Lydice , Cadernos CERU, Dezembro de 2008, pg119)

Devido  o  fato  da  natureza  ser  sagrado,  as  benzedeiras  usam  ervas  para  realisar  os 

benzimentos.Uma  das  mais  utilizadas  é  arrudapois  tem um arroma agradavel  que  acalma.  Seus 

componentes são:  

"Ruta graviolens L." (planta inteira): A RUTINA (principio ativo) aumenta a resistência de vasos 

capilares sanguíneos, evita a ruptura, estimula as fibras musculares. Indicada especialmente nos 

reumatismo nevralgias, verminoses e problemas respiratórios, sua inalação abre os brônquios. É 

emenagogo antiespasmódico e estimulante.”( REZENDE, André O poder das ervas Ed, Ibrasa 

São Paulo 2006, pg: 20,21)

Nas narrativas  das benzedeiras  de Sobral  podemos perceber  que muitas  delas  dizem que 

aprenderam tudo sozinhas, como dona Rosália: “ Porque minha reza não tem como eu passar já 

nasci com o dom de Deus” . 
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O dom, palavra muito utilizada pelas benzedeiras que dizem ter recebido o “dom” de Deus 

para executar as benzenções.  Etimologicamente o sentido da palavra dom, no dicionário Aurélio 

da editora Nova Fronteira diz que: Dádiva, presente, mérito, poder. ( Rio de Janeiro 2001, pg: 

265) . Estas sentem – se presenteada por Deus em exercer esse ato de benzer, um exemplo disso é 

o que a dona Tereza de Terrenos Novos relatou:  “ minha reza vem pela cabeça, é um dom de 

Deus”. 

Esse dom perpassa por toda região onde elas se encontram, no caso da região estudada, 

notamos que os pacientes de desnutrição, Hanseníase e Tuberculose muitas vezes iam nelas sem 

saber que estavam com  estas moléstias. Na pesquisa realizada em 2008, por meio de conversas 

informais notamos que as pessoas que  procuram as benzedeiras  estão vivenciando uma doença e 

se deparam com uma situação limite, de debilidade. Com isso, o fenômeno da religião assume o 

papel de facilitador, este indivíduo passa a aceitar algo que antes era inesperado. 

 

PRINCIPAIS  MALES QUE DIAGNOSTICAM E CURAM: AS REZAS

Mal Olhado

Também  conhecido  como  quebranto.  Causa  moleza  em  crianças,  sono  e  irritação  

“Com  dois  puseram,  com três  eu  tiro.  Com as  três  pessoas  da  Santíssima  Trindade,  que  tira 

quebranto e mau-olhado, pras ondas do mar, pra nunca mais voltar”

“ Quebrante olha o quebrante, quebrante do mal olhado quem te botou? Botou pela cabeça,  pela  

tua boca, pelas tuas carnes, na tua gordura ou no teus ossos? E a retirou para as ondas do mar  

sagrado e não faça mal a ninguém.” 
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EspinhelaCaída 

Dor na região do tórax associada à debilidade física.

“Barquinho de Santa Maria navega no mar sem emborcar. Levanta a sua espinhela, põe tudo no  

seu  lugar.  Cristo  nasceu,  cristo  faleceu,  cristo  ressuscitou,  e  o  ventre  dessa  criança  vai  se  

levantando,  com a luz do Espírito santo te levanta criança, com o poder de Jesus Cristo “.

 

Ferida 

Dor muscular provocada por ferimentos internos .

“O que é que eu cosi? Assim mesmo eu coso, osso rendido, nervo magoado, veia sentida, carne 

quebrada. Assim mesmo eu coso, em louvor a São Frutuoso” .

Cobreiro

Doença, que provoca inflamação da pele. 

“Ezipa, erisipela, deu no tutano. Do tutano deu no osso, do osso deu na carne, da carne deu na 

pele, da pele vai pras ondas do mar sagrado, com o poder de Deus e da Virgem Maria”.

Erisipela

Infecção da pele causada pela bactéria Streptococcus que se propaga pelos vasos linfáticos.
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“ quando Deus andou no mundo três mal ele curou: Foi de vermelha, erisipela  erisipelão, tirou do 

tutano botou no osso, tirou do osso botou na carne, na carne botou na pele e da pele ele tirou ela e  

botou par as ondas do mar sagrado, e que não faça mal a ninguém.” 

“ Ai tira esipa vermelho,  da amarela a encarnada,  com os poderes de Jesus Cristo do divino  

Espírito Santo, vai vir a curar essa enfermidade” .

 

Dor de Cabeça

“ Menino Jesus de onde vem, eu vem de boa Viagem senhor, que é  que vem curando? Dor de 

pontada, dor de encruzilhada e dor de pedrada “
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CAPITULO IV –  AS BASES RELIGIOSAS DO TRATAMENTO

 CATOLICISMO ROMANO

A Igreja Católica Apostólica Romana ,como se sabe, é uma Igreja cristã organizada por meio 

da  autoridade maxima do Papa, Bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro, sendo considerada 

pelos católicos o Chefe da Igreja Universal. É tambem composta de, cardeais, patriarcas, arcebispos, 

bispo, padre e diáconos. Tem  como objetivo  a conversão ao ensinamento e à pessoa de Jesus Cristo 

em vista do Reino de Deus,e com isso prega o Evangelho de Jesus Cristo. Ela não pensa como uma 

Igreja  entre  outras  mas  como a Igreja  estabelecida  por  Deus para salvar  todos  os  homens.  Sua 

doutrina é realizada a partir da Bíblia, no cotidiano, por meio do Padre. Tem como fato principal da 

sua teologia a santíssima trindade: Deus pai,  Deus filho e Deus espírito santo.  É uma  doutrina 

acolhida pela maioria das igrejas cristãs que professa a Deus único preconizado em três pessoas.Este 

é o catolicsmo ortodoxo, eclesial.  No Brasil, esse catolicismo foi e continua sendo  sincretizado com 

outros tipos de culturas e religiões. 
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 CATOLICISMO POPULAR E DUALISMO RELIGIOSO

O Brasil, embora seja plural do ponto de vista do campo religioso, é um país que tem como 

religião majoritária o Catolicismo. Segundo dados do CENSO de 2002, o país possui 125 milhões de 

católicos representando 73% da sua população. O nordeste é a região aonde se encontra o maior 

número de católicos representando 80,1% da população. O Catolicismo Popular é uma expressão de 

religiosidade não institucionalizada muito presente no interior do nordeste.Uma religião repleta de 

santo,  emoção  e  mito.  Tudo presente  nas  casas,  na  expressão dos  rostos,  nas  vestimentas  e  no 

coração das pessoas. Trata - se de uma religiosidade de forma popular diferente, ainda que derivasse 

da  ortodoxia, da igreja católica, catalogada esta como expressão de cultura erudita. Esse catolicismo 

popular  abrange todos os costumes e experiências religiosas do povo. 

O Catolicismo no Brasil é marcado por uma grande complexidade, tratando-se de um campo 

religioso amplo, caracterizado pela pluralidade devido sua constituição no país. Para Pierre Sanchis 

“há  religiões  de  mais  dentro  dessa  religião”(SANCHIS,  Pierre,  Catolicismo:modernidade  e  

tradições, São Paulo, Loyolla 1942) , o que impressiona também é a capacidade de ajuntamento 

dessa diversidade dentro de uma só religião.

“Quando observamos de perto, vemos como ela se abre e se permite diversificar, de modo a oferecer,  

em seu interior,  quase todos os estilos  de crenças e  de práticas  da fé  existentes  também fora do  

catolicismo.”(Carlos Rodrigues Brandão Fronteiras da fé – Alguns sistemas de sentido, crenças e  

religiões no Brasil hoje. in estudos no Brasil hoje, v 18 n. 52, 2004 p. 22(Dossiê Religiões no Brasil) 

O que ocorre dentro dessa pluralidade religiosa, é uma identidade religiosa particular, um fiel 

que participa a seu modo formando uma religiosidade própria. Faustino Teixeira ressalta: 

“No  caso  do  catolicismo,  constata-se  que  o  numero  de  praticantes,  ao  contrario  da  tradição  

protestante,  é  reduzido  se  comparado  a  grande  massa  dos  católicos,  que  mantém  “frouxos  seus 
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vínculos  normais” com suas tradições  religiosas” (TEIXEIRA,  Faustino,  Revista  USP,  São Paulo 

n67,p16 setembro/novembro 2005)

Essa amplitude do modo ser católico no Brasil é devido às diversas formas de expressão do 

brasileiro,  da  genuinidade,  assim  abrindo  um  leque  de  possibilidades  de  comunicação  com  o 

sagrado. O que para o Católico romantizado poderia ser um gesto pernicioso ou supersticioso para o 

popular é um modo de alargar a proteção divina. O que Guimarães Rosa retrata no livro Grandes 

Sertões: Veredas:“Muita religião, seu moço!Eu cá, não perco a religião. Aproveito de todas. Bebo  

água de  todo rio.”(João  Guimarães  Rosa,  Grandes  Sertões  Veredas,  Ed José  Olimpio,  Rio  de  

Janeiro,1980, p15)

Com isso não podemos situar  o  catolicismo como uma religião  homogeneizada.  Existem 

varias formas de ser católico. O catolicismo santorial, o catolicismo erudito ou oficial, catolicismo 

dos reafiliados entre  as CEBs, Centrais Eclesiais de base, RCC, Renovação Carismática com Cristo. 

O mais comum nos dias de hoje é o Catolicismo Santoriasl, caracterizado pelas devoções aos santos, 

o que marca um catolicismo genuinamente leigo e do povo, no qual podemos encontrar em capelas, 

nas casas e procissões. O santo tem um papel fundamental, ocupando um lugar de destaque na vida 

das pessoas, manifestando poder e estreitando os laços com os fiéis.  Isso amplia a segurança da 

proteção divida diante das incertezas da vida, e para cada incerteza, existe um santo de devoção. 

Por isso, quando nos referirmos ao termo devoção, lembramos de uma expressão que vem do 

povo. No período da Cristandade o termo tornou – se depreciativo, tendo uma conotação pejorativa.

“ A cristandade(...)  trata – se  de uma revivenscência  de  uma concepção  de igreja que perdurou  

durante a idade média na Europa Ocidental. O elemento básico do modelo é o conceito de sociedade  

sacral.  Nesse conceito de sociedade sacral  se identificam os conceitos de fé,  e nacionalidade e o  
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catolicismo passa a ser religião oficial do estado. Os interesses da igreja são os interesses do estado e 

vice e versa.”  Cf.Hugo SCHLESINGER e Humberto PORTO, Dicionário enciclo´pédico das religiões,  

Verbet, Cristandade pg: 737

Isso foi devido os termos não se encaixarem no modelo europeu, romantizado, a devoção 

passou a ser vista como algo marginal. Digamos que, no período da Cristandade, a devoção é um 

contato primitivo com o sagrado. Hoje, ela é muito presente no nordeste do Brasil em forma de 

religiosidade popular. A fé é descentralizada das instituições e levada para o dia a dia das pessoas 

nos centros urbanos e rurais.

 SINCRETISMO RELIGIOSO

Dentro do contexto do catolicismo,  visto anteriormente,  podemos encontrar no Brasil um 

sincretismo de religiões. 

Sincretismo etimologicamente denomina – se como a união de crentes, ou melhor, é uma 

fusão de doutrinas de diversas origens, seja na esfera das crenças religiosas, seja nas filosóficas. 

(wilquipedia)

Um dos princiais fatores que favorece esse sincretismo é a presença das religiões afro no 

Brasil, trazidas pelos negros africanos na condição de escravos, desde o periódo da colonização. A 

religião  tradicionalmente  africana  envolve  práticas  e  rituais  que  forma  a  cultura  africana,  uma 

estrutura de sociedade voltada a culto aos Deuses e aos elementos da natureza. Tem origem dos 

Yorumbas, um grupo étnico formado na Afria Ocidental composta por 30 milhões de pessoas em 

toda região.  Essa religião ,tracionalmente Africana,  expandiu-se para a America Latina e para o 
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mundo no período da Diáspora Africana, ou melhor, o peródo do tráfego de negros em  navios que 

exportavam escravos para toda as Americas e Europa, com uma concentração maior no Brasil.

“ Estas formas culturais, apesar de serem parecidas,diferem no sentido – ou descendentes de escravos – 

que  as  fundaram  tinham origens  tribais  diferentes.  Cada  tribo  africana  tem a  sua  própria  cultura 

parecida com as outras, mas com carácteristicas proprias.” (DROOGERS André, pg13;editora sinodal 

1985 São Leopoldo 1985)

  Com isso eles passaram a  reunir-se em locais afastados, nas florestas ou em quilombos no 

qual desenvolviam seus rituais religiosos. O inicio do sincretismo ocorreu de uma forma um pouco 

forçada, pois os africanos tinham obrigação de ser católico, assim como a cultura autóctone local,e 

passavam por período de colonização religiosa.  O que relata o autor Leonaro Boff em sua obra 

America Latina: da conquista a nova evangelização:

“ Apesar das imposições dos escravocratas, os negros souberam guardar, sob disfarces e ‘jeitinhos’,  

sua própria religião. Ela sincretizou – se como elementos da cultura popular – ambiente de cunho  

Ibérico, indigena e mestiço. Mas conservou suas matrizes  africanas e não ocidêntais.(editora atica  

1968)”

 Esse  sincretismo  é  formado  tradicionalmente  por  um  tripé:  o  catolicismo  português,  as 

religiões indígenas e as religiões afros. Destas onde  situa-se o candomblé, a umbanda parece que 

mais influencia nas práticas das benzedeiras. Como se sabe, a umbanda está extremamente unida ao 

Kardecismo. 

“ Kardecismo é uma religião mediúnica que surgiu na França. Ela levou o nome de seu fundador, Allan  

Kadec. A partir de 1865, o kardecismo passou a ter adeptos no Brasil.” (DROGRES, André, E a Umbanda?  

Editora Sinodal, 1985 São Leopoldo RSpg 13)
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 Composta por rituais místicos e populares, ainda estigmatizados nos quais são  incorporados 

espíritos de índio, pretos velhos e baianos. Esses espíritos chamados de entidades, baixam em terra, 

por meio de mãe de santo ou pai de santo, em rituais realizados nos terreiros, ou em cemitério, praias 

ou locais simbólicos escolhidos pelos umbandistas de acordo com cada ritual. Pai de santo ou Mãe 

de santo é o médium responsável por receber os orixás, ou em outras tribos, espíritos de parentes 

falecidos.  Os santos que baixam são espíritos que se propõe a trabalhar a favor das pessoas vivas, 

terminar de cumprir seu papel na terra, sua missão, até ser considerado um espírito evoluído e não 

precisar mais ser incorporado.  

Na umbanda os rituais são usados com elementos da natureza em prol de conseguir alcançar 

uma graça. Não existe sacrifícios ou matança de animais. Os terreiros geralmente estão localizados 

nos  quintais  das  casas  das  mães  de  santo  ou  pai  de  santo,  repletos  de  imagens  de  santos  do 

catolicismo ou os orixás correspondentes. Segundo  o autor Droogers André, “o terreiro serve como 

pronto socorro. Elas apresentam seus problemas aos espíritos e pedem proteção.”  

Dentre esses santos existem sete linhas hierárquicas na umbanda. Essa hierarquia modifica-se 

de acordo com cada terreiro.  São divididos por  orixás , cada um representando um santo católico. 

São realizados rituais de oferendas aos “oguns”, que descem para ser homenageados, com orixás que 

incorporam  em  “giras”   para  realizar  rituais  de  purificação,  dar  consultas  espirituais,  realizar 

benzimentos e passes. O pesquisador Lisias Noguera Negrão, mostra o por que das hierarquias na 

Umbanda  em seu artigo Magia e Religião na Umbanda : 

“A  constituição  das  chamadas  sete  linhas  da  Umbanda  foi  uma  tentativa  de  ordenar  

hierarquicamente  esse panteão. São divisões do mesmo, comandada por orixás identificado a um 

santo católico, que incluiria um conjunto mais ou menos homogêneo de guias.” ( NEGRÃO, Lisias,  

Revista USP 31, 1996 ed, Edusp . pg: 82)
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Os orixás- santos são os primeiros, quase inacessíveis, os caboclos  os segundos, sérios e 

autoritários,  os pretos velhos os terceiro, meigos e humildes, e o últimos são as crianças ingênuas e 

alegres,  os erês. Esses são os espíritos que trabalham para a linha da direita.  Já os Exus e suas 

mulheres, as afamadas pomba-giras são responsáveis por fazer qualquer trabalhos, desde que sejam 

pagos,  e  mesmo que não sejam de ordem moral, eles são realizados. Geralmente esses trabalhos são 

realizados com  carne crua e galinha preta. São os falados despachos. Esses são responsáveis pela 

linha esquerda. 

Dentro do projeto pesquisado, podemos perceber que a umbanda não é muito presente na 

região, ela funciona de uma forma silenciosa e as poucas benzedeiras que as compõem não falam 

abertamente que fazem parte da umbanda. Elas se denominam católicas. 
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CONCLUSÃO

Na conclusão deste trabalho, quatro pontos merecem ser considerados: As expectativas do 

plano municipal,  isto  é,  uma  avaliação  do projeto;  O papel  das  novas  gerações  no processo de 

benzimento;  Até que ponto os estigmas intrínsecos que pesam sobre as moléstias são afetadas pelo 

plano; E finalmente a atualização do tema. 

1) Um dos processos de investigação da presente pesquisa foi a entrevista realizada 

com o atual secretário de saúde, Dr. Carlos Hilton, no qual ele expôs o plano 

municipal no relato:

“ o município não pode ir contra essa cultura porque uma das questões fortes  

para a manutenção e preservação da saúde é a auto-estimulação.Observamos que  

a figura do rezador em Sobral, durante muito tempo, não foi aproveitada do jeito  

que deveria ser, e isso contribuiu muito para sub-notificações de hanseníase na 

cidade,  pois  a  cultura,  antes,  era  muito  concentrada  na  fé.  Essas  rezas  eram 

passivas de informação, e a partir de 1997 o município começou a aproximar o  

contato com as benzedeiras por meio de líderes comunitários, pois a falta dessa  
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aproximação  colaborava   para  a  propagação  de  casos,  principalmente  o  de 

hanseníase.  O Secretário deu o exemplo de casos freqüentes em que o indivíduo 

portador da hanseníase ia constantemente para o rezador para benzer, pois este  

pensava que estava com uma dermatose e dizia que era quebranto. Era benzido e 

voltava para casa, e a macha continuava.”  ( pesquisa de campo, Março 2007 ) 

Foi essa a questão em que Carlos Hilton passou a se preocupar: a importância 

da  comunicação  entre  as  benzedeiras,  que elas  transmitissem informações  e  os 

receptores, a população, entendesse  e absorvesse as informações. Com base nessa 

entrevista, fui a campo para perceber se esse fato  estava coerente com o plano 

municipal exposto pelo secretário. Creio que o funcionamento do projeto  deu-se 

devido a forma com que o realizador enxerga o outro, a pureza de acreditar na fé, 

nas orações e no cuidado com o outro. Na reunião estratégica de planejamento  do 

PSF,  no  bairro  Terrenos  Novos,  pude  perceber  que  as  classes  sociais  se 

misturavam, mesmo sendo uma porcentagem pequena, a favor da população. Eles 

contavam casos e discutiam como iriam ajudar cada paciente. O plano municipal 

em que havia exposto o secretário, realmente estava coerente, o treinamento dos 

profissionais  e  as  reuniões  estratégicas  de  planejamento  são  realizadas 

mensalmente, já as benzedeiras, os treinamentos são realizados anualmente. Outro 

fator  que  mostra  o  treinamento  destas,  é  que  cada  uma  delas  guarda  o  livro 

confeccionado em tecido dado no dia do treinamento e os agentes de saúde dão 

suporte no esclarecimento,  um dos fatores que credibiliza a atuação do projeto. 

Elas não cobram por atenderem a população, apenas recebem doações de uma ou 

outra  pessoa,  são  donas  de  casa.   Dentro  do  propósito  teórico  escolhido  da 
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microfisica do poder, de Focault, podemos ver o intuito da Secretária de Saúde  de 

Sobral, com a percepção da cultural local por meio da religiosidade:

“ ...digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre 

uma  aptidão  aumentada  e  uma  dominação  acentuada.”  (  FOCAULT,  Michael, 

Vigiar e punir, p. 119) 

2) Sobre o papel das novas gerações no processo de benzedura, podemos notar que 

há  uma  pequena  presença  de  benzedor,  homens  que  também  transmitem 

religiosidade por meio de rezas, e estes também ensinam a seu filhos e netos. Na 

segunda pesquisa de campo realizada em março de 2009, pude perceber que tanto 

os  benzedores  como  as  benzedeiras  receberam  suas  rezas  por  meio  de 

ensinamentos não letrados, ou melhor,  não escritos, e estes passam a transmitir a 

pessoas que queiram receber seus ensinamentos. Hoje podemos notar que jovens 

entre 20 e 30 anos já exercem rezas com o intuito de cura.  Emanoel, um senhor 

residente do bairro Terrenos Novos, de 90 anos e que há 40 reza em Sobral  conta 

que aprendeu a rezar com duas tias, e o que mais gosta é rezar em criança. E hoje, 

um neto e dois bisnetos dele também rezam. “ Minha netinha que mora na serra 

vem aqui só aprender a rezar comigo.”

3) Quando se trata do ponto de estigmas intrínsecos que pesam sobre as moléstias, 

podemos notar que o plano municipal,  educou  e esclareceu a população para 

saber  que  eles  não  estariam com doenças  espirituais  e  sim moléstias,  e  estas 

poderiam ser tratadas. O tratamento longe de uma instituição total fechada, como 

os hospitais para leprosos e tuberculosos podem existir. O paciente não fica em 
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um local isolado de sua família e da sociedade para ser tratado, e sim em seu 

domicilio, exercendo sua função social, sem que haja uma mortificação do eu. 

Estes  são  esclarecidos  por  meio  da  sua  religiosidade,  sem  que  ocorra 

desaculturamento, fortalecendo a fé e desmistificando o estigma de cada paciente. 

A  população  mais  carente  da  região,  que  possui  baixo  nível  de  escolaridade 

consegue conviver  com os  portadores  de  hanseníase  e  tuberculose  sem haver 

nenhum preconceito. Já  a população letrada de classe alta, ainda pergunta para o 

secretário “porque que ele não faz cabana para os leprosos”, como Carlos Hilton 

falou na entrevista.  Por isso o projeto tem esclarecido a população sobre cada 

doença, o que diminui o estigma do paciente e aumenta a qualidade de vida deste, 

devido sua aderência ao tratamento por meio da religiosidade.

4) O tema explorado no trabalho realizado está em constante estudo e atualidade. 

Sobre a desnutrição, o jornal folha de São Paulo realizou entrevista com Carlos 

Augusto Monteiro, do Nupes ( Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição 

e  Saúde) da USP, responsável  pela  pesquisa encomendada pelo Ministério  da 

Saúde e coordenada pelo Cebrap ( Centro Brasileiro de Analise e Planejamento) 

no qual ele explica do fator de expandir o Sistema Único de Saúde, de ter novos 

recursos para erradicar a doença. 

“  Sim  há  também  a  expansão  de  cobertura  na  rede  básica  de  saúde  e  no  

saneamento.  [...]  E  apontar  a  necessidade  de  investir  mais  nesses  

setores.”(Anexo)

40



Os tratamentos em instituições fechadas causaram vários efeitos nos pacientes, 

como o preconceito, que em algumas instituições, aconteciam castigos e punições, 

como mostra a matéria da folha de São Paulo do caderno cotidiano, no dia 2 de 

setembro de 2007.

“Casos de castigo e punição foram adotados nos livros de ocorrência da colônia  

Santa Marta, que ainda guardam os registros da entrada da adolescente Maria  

Aparecida  de  Oliveira,  em  6  de  março  de  1958.  Em  meio  das  obras  da  

construção  de  Brasília,  Maria  foi  levada  a  colônia  pela  mãe  aos  14  anos.  

“Diziam que o Distrito Federal não era lugar de leprosos” , conta.  Internada  

no pavilhão das crianças, Maria viu Vicente,  dez anos mais velho, passar de  

bicicleta. Trocaram olhares na colônia. A paixonaram – se, casaram, tentaram a 

vida em Anápolis,passaram fome com os três filhos , e por fim, voltaram para a  

colônia sem eles. “Era um lugar triste, mas a gente achava bom, a gente podia  

ser mal tratada mas ninguém recusava a gente”, diz Vicente”

Já no dia 24 de novembro de 2008 também o Jornal Folha de São Paulo publica 

uma matéria onde o embaixador da Organização Mundial de Saúde, Dr Yohei 

Sasakawa,  explica que o Brasil tem condições para eliminar a Hansianiase, mas 

ainda  “falta  boa  vontade”.  E  também  possui  imagens  ilustrativas  com  a 

explicação da doença, ajudando no tratamento e  evitar o preconceito. 

Isso mostra  a importância da benzedeira, por elas fazerem parte da comunidade 

local   e  serem  atores  sociais  de  maior  importância  para  o  tratamento  da 

hanseníase, pois com a inclusão de uma pessoa que já possui contato e acesso a 

população   faz  com que  o  preconceito  e  o  isolamento  não  ocorra.  Alem de 
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esclarecer sobre o processo da doença que é de total importância.  Essa medicina 

popular por meio da religiosidade é o retrato da teoria foucaultiana, quando ele 

trata  da biopolítica,  na  descoberta  dos  micro  – poderes  disciplinares  que  tem 

como objeto administrativo o corpo do indivíduo. Trata-se de uma nova forma de 

governar, nascendo da passagem do século 18 para o século 19, uma nova forma 

de exercício do poder, que não sede a um soberano  e  sim a poderes particulares 

de  cada  individuo  que  exercem efeitos  positivos  e  discreto  sobre  o  corpo do 

indivíduo, tornando – se dócil e útil, segundo a sua obra Vigiar e Punir.  
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TRADUÇÃO

Rezo para introzada vermelha,  nas enfermidades,  rezo pra dor na cabeça,  rezo para os nervos a 
pessoa ta com os nervos atacado.  Rezo pra dor de dente, rezo pra dor na cabeça, a pessoa ta se 
vendo com a dor na cabeça chega aqui e rezo. Elas receberam filtro que era para estar indicando que 
a água deveria ser filtrada e a preparar o soro. E quando elas rezam a maioria das mães tem a crença 
que a criança ta com ventre caído, que é quebranto ai a gente juntou uma coisa com a outra que é 
para poder dar certo. 

Dona Rosália: Tinha uma senhora com uma ferida aqui na perna e minha mãe fala que eu haja a 
passar a mão, passar a mão e sacudia ai a senhora perguntou se eu sabia a reza de ave Maria, ai a 
mamãe disse que eu disse; sabia. Pois reze, reze ave Maria.

EU: E a senhora rezava quantas vezes 

Rosália: Três . Pra ferimento ela não fica boa com três dias, mas para diarréia pra vomito,  fica. 
Quando ta muito doentia  eu peço para levar ao posto. Nunca cobrei nenhum tostão do povo. As 
vezes tem gente que me traz café, agra esse negocio de dinheiro pra reza não.  Tive duas reuniões, 
sempre quando tem reunião a gente vai. 

Aqui pra quem tem leitura sabe a reza, ta entendendo. Mas devido não ter leitura minha reza vem 
pela minha cabeça e o dom de Deus. Sei que é o ferimento. 

Elizabeth: A senhora recebe esse papel?

Rosália: Olha quando a gente foi para esse encontro nós recebemos. Tem um pacote já pronto que 
faz um litro de soro.  De minha reza pra meus filhos não tem como eu passar, porque eu já nasci com 
esse dom de Deus. Eu creio que foi Deus que me deu.Porque eu não aprendi com ninguém. Eu sou 
católica.

Senhor João: Eu comecei a Rezar em 1970, comece aqui terminei  em Goiás, eu fui a Goiás lá, 
Brasília 1975. Já rezei muito. Tinha vontade NE, comecei a rezar. Gosto eu acho com rezar ainda 
mais nas crianças. Eu já passei minha reza para uma bisneta minha lá na serra. A bichinha tinha 
vontade de aprender veio aqui ai falei com o pai dela la.  Quando  começou só sabia rezar para 
criança só para quebranto ai o  meu filho disse: o meu filho você vai lá no pai que o pai tem milhares 
de reza e ele lhe ensina. Ela veio aqui e levou o livro e tirou as  oração, e eu ensinei os que estavam 
na cabeça. Ensinei Ne ai hoje ela esta rezando pra lá.

Elizabeth: E o senhor cobra por isso?

Senhor  João:  Não cobro  nada  de  ninguém.  Quem quer  me  da  NE que eu  não  rejeitar  nada  de 
ninguém. To rezando para um rapaz lá do Junco, meu conhecido NE. Quando foi ontem eles vieram 
aqui e trouxeram, macarrão,  um quilo de arroz..  Eu só recebo se me der, mas não PEC nada a 
ninguém. 

A coisa melhor que eu acho é rezar nas crianças, é o melhor que eu acho. Porque você sabe as 
crianças são os inocentes, nós não nós somos pecadores. Mas nós  reza, bom ou ruim nós temos que 
ter o perdão de Deus né. 

Dona Tereza:
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Ah bom, faz muitos anos, quando eu comecei a rezar não tinha nem 50 anos. Quando eu vim do 
Muquirão eu já rezava. Tem que atender as pessoas porque a gente já tem aquela responsabilidade, já 
peguei aquele dom, deu rezar assim nas pessoas.  

Ah bom num sei nem quando foi,  não tem lembranças  não viu.   Tô dentro  dos 83 real,  e três 
meses,porque eu sou do 25 de dezembro do 25.  Muita gente ainda acha que eu tenho minha cabeça 
é boa. 

Eu: Alguém ensinou a senhora a rezar? 

Dona Tereza: Tinha lá tinha uma idosa, que hoje já faz anos que ela faleceu, ela me ensinou muita 
oração.  Outra  que também me ensinou que era  minha  tia  né,   as  oração que ela  sabia  elas  me 
ensinaram né. Fazendo curso com a gente nera, ensinando as orações, como era como não era como 
não era. Disse que nós rezasse numa criança, vinha uma criança pra gente rezar. Então se a criança 
não...não é só aquela doença que as crianças ta sentindo, então aquela doença ta provocando uma 
diarréia, febre. A febre na criança ai a gente tem...Elas me deram um cartãozinho... já terminou se os 
cartõezinhos a gente entrega a mãe da criança e diz; vá para oposto com a criança. Ai ela disse muita 
explicação, só que a gente não aprende só uma vez, a cabeça da gente é ruim né na idade que a gente 
tem. 

Eu: A senhora gosta de rezar?

Dona Tereza: Gosto, só que agora eu num rezo muito, não estou continuando muito rezar de mais, 
porque eu entrei na igreja evangélica num sabe. Eu sou da igreja evangélica eu fiz aliança com Jesus. 
Aceitei  Jesus,  aceitei  o  Jesus,  justamente,  mas  que o pastor  não quer  que a  gente  continue  nas 
orações da gente não. 

Eu: Antes a senhora na tinha Jesus no coração?

Dona Rosália:  Eu tinha eu tinha o Jesus no coração. Mas que a gente redobrou toda a esperança, 
toda a felicidade eu fiz a aliança com Jesus  e me entreguei a ele né. Rezo eu rezo mas o pastor não 
quer que eu continue nessa campanha não.  Disse que isso é uma ruim esperança para minha vida. 
Mas eu rezo já estou acostumada. É aquele dom que Deus me deu e eu não quero deixar não. 

Rezar na enfermidade né. Porque eu vou rezar a oração.

“ quando Deus andou no mundo três mal ele curou: Foi de vermelha, islipe islipelão, tirou do tutano 
botou no osso, tirou do osso botou na carne, na carne botou na pele e da pele ele tirou ela e botou par 
as ondas do mar sagrado” e que não faça mal a ninguém. 

Erizipela

“ Ai tira exipe vermelho, da amarela a encarnada,  com os poderes de Jesus Cristo do divino Espírito 
Santo, vai vir a curar essa enfermidade”  

Dor de Cabeça
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“ Menino Jesus d onde vem, eu vem de boa Viagem senhor, que é  que vem curando? Dor de 
pontada, dor de encruzilhada e dor d pedrada “

Quebrante 

“ Quebrante olha o quebrante, quebrante do mal olhado quem te botou? Botou pela cabeça,  pela tua 
boca, pelas tuas carnes, na tua gordura ou no teus ossos? E a retirou para as ondas do mar sagrado e 
não faça mal a ninguém.” 

Espinhela caída

“Cristo nasceu, cristo faleceu, cristo ressuscitou, e o ventre dessa criança vai se levantando,  com a 
luz do Espírito santo te levanta criança, com o poder de Jesus Cristo. 

Aqui s eu não rezar isso me dói tanto no meu coração, com aquela dor, aquela dor. Eu sabendo da 
oração e não rezar, não é ruim né. 
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Diário de Bordo (Pesquisa de campo em Sobral) 

Dia 09 de março de 2009. Domingo à noite. Segunda viagem à cidade de Sobral. Domingo é 

um dia da semana em que todos os estudantes e trabalhadores retornam a cidade. Sobral é  conhecida 

no Ceará por ter grandes universidades e grande variedade de cursos, mas o forte é a Faculdade 

Estadual de Medicina.  

O dia seguinte, segunda-feira, não foi um dia tão produtivo, pois choveu muito e a cidade não 

é propícia a chuva. Falei com o Secretário da Saúde, Doutor Carlos Hilton, e marquei uma conversa 

para o dia seguinte. 

No dia 10, terça-feira, às 17:00 horas, fui à Secretária da Saúde, como ele havia marcado, e 

encontrei   oito  pessoas  que  estavam  esperando  para  serem  atendidas.  Não  eram   da  própria 

Secretária,  nem políticos da cidade,  eram moradores do município que vinham procurar resolver 

seus problemas  de saúde.  Surpreendi-me em ver  uma pessoa tão acessível  e preocupada  com a 

população. Enfim, chegou minha hora, e depois de uns 40 minutos, entrei. Ele, com uma aparência 

de médico do povo, vestindo roupa social e tênis popular. Muito prático, foi logo falando, disposto a 

me mostrar o projeto que ele desenvolvia e o que eu buscava pesquisar. 

 Carlos Hilton iniciou falando das benzedeiras, de que logo que reassumiu a Secretária da 

Saúde, reatou o clima de socialização com elas, curandeiros e rezadeiras. E que cada ano estes são 

treinados para saber sobre as doenças e que recebem material educativo e aprendem a preparar o 

soro caseiro, para que possam transmitir em caso de desnutrição. Ressaltou que os rezadores não são 

somente para as camadas baixas da sociedade, e que sua mulher também tem a rezadora dela. Disse 

que o município não pode ir contra essa cultura porque uma das questões fortes para a manutenção e 

preservação da saúde é a auto-estimulação. Ele observou que a figura do rezador em Sobral, durante 

muito  tempo,  não  foi  aproveitada  do  jeito  que  deveria  ser,  e  isso  contribuiu  muito  para  sub-

notificações de hanseníase na cidade, pois a cultura, antes, era muito concentrada na fé. Essas rezas 

eram passivas de informação, e a partir de 1997, o município começou a aproximar o contato com as 

benzedeiras por meio de líderes comunitários, pois a falta dessa aproximação colaborava  para a 

propagação  de  casos,  principalmente  os  de  hanseníase.  O  Secretário  deu  o  exemplo  de  casos 

freqüentes em que o indivíduo portador da hanseníase ia constantemente para o rezador para benzer, 

pois este pensava que estava com uma dermatose e dizia que era quebranto. Era benzido e voltava 

para casa, e a mancha continuava. Com isso as pessoas não acreditavam que tinham a doença, pois 

elas carregavam a culpa cultural  de que ter  lepra não fazia  mais  parte da sociedade.  Foi essa a 

questão  em  que  o  secretário  passou  a  se  preocupar:  a  importância  da  comunicação  entre  as 

benzedeiras,  que  elas  transmitissem  informações  e  os  receptores,  a  população,  entendessem  e 
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absorvessem as informações. Ressaltou ainda que não quer criar qualquer sistema de resistência com 

a cultura local.  No período de 1997 a 2004, foi muito intenso esse sistema de integração da cultura 

local por meio das benzedeiras ao sistema único de saúde; logo depois no período de 2005 a 2007, 

ficou um pouco tímido, retornando com capacitações e treinamentos em janeiro de 2008. 

Após o Secretário me expor todo o projeto com as benzedeiras, perguntei como funcionava o 

corpo  municipal  de  saúde  do  município.  Explicou-me  que  eles  trabalham  para  um  milhão  e 

quinhentos mil habitantes (1.500.000) e 55 municípios. Possuíam 48 equipes do Programa de Saúde 

da Família, compostas por agentes de saúde, enfermeiros e médicos, distribuídos em 14 Distritos.  E 

as unidades básicas de saúde estão muito ligadas ao Conselho Básico de Saúde. Pude perceber que 

os Agentes de Saúde têm uma participação de base para o desenvolvimento de todo o sistema de 

saúde. Possui a responsabilidade de comunicar o que vem do povo e o que o povo precisa e carece. 

Voltando a conversa sobre o corpo municipal  de saúde, Carlos Hilton explicou de forma 

resumida e direta como funcionava, e voltou ao ponto das benzedeiras. Creio que não era devido ao 

fato da minha pesquisa, mas da admiração e respeito que tem com elas. Falou que existem rezadores 

e benzedeiras velhas, mas que existem também benzedeiras novas, e que seu interesse era apoiar, 

responsavelmente,  fazendo  com  que  o  cidadão  seja  encaminhado  a  uma  assistência  médica 

adequada. 

  Outro fator curioso é que o trabalho de benzedura não é remunerado, pois estes não aceitam 

pagamentos. Realizam orações nos domicílios e acreditam que aquilo é de Deus, então não é para ser 

cobrado.  No final,  quando estava indo embora,  Carlos Hilton contava admirado que as pessoas 

perguntavam  porque  ele  não  fazia  cabanas  para  os  leprosários.  O  espanto  dessa  pergunta  era 

expressado no rosto do secretário, o qual não entendia que, atualmente, alguém ainda pudesse pensar 

dessa forma.  A conversa foi  encerrada na reafirmação de que não eram somente  os pobres que 

acreditavam nessa cultura, pois os ricos também acreditavam nas benzedeiras.   

Creio que o funcionamento do projeto deu-se devido á forma com que o realizador enxerga o 

outro, a pureza de acreditar na fé, nas orações e no cuidado com o outro. 

Na quarta-feira houve a reunião do PSF, onde aconteceu treinamento com os gerentes, e estes 

marcaram visitas comigo a comunidade.  

Na quinta-feira, fui ao Bairro Terrenos Novos, uma comunidade que havia um maior número 

de benzedeiras e benzedor. Ao chegar, fui numa reunião com um dos  gerentes, o qual estava na 

reunião de treinamento do dia anterior.  O PSF de Sobral, no ano de 2000 foi premiado pelo Ministro 

José Serra como um dos cinco melhores do Brasil. Creio que essa titulação deve-se a qualidade das 

pessoas que a compõem. Nessa reunião com os membros do PSF, que consiste de médicos, dentistas, 

agentes  de saúde,  enfermeiros  e  técnicos  de enfermagem da comunidade  Terrenos  Novos,  pude 
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perceber que as classes sociais se misturavam, mesmo sendo uma porcentagem pequena, a favor da 

população.  Eles  contavam  casos  e  discutiam  como  iriam ajudar  cada  paciente.  Você  notava  a 

preocupação com o outro. 

Quando, enfim, cheguei em campo com a agente de saúde Marcela, uma jovem de 23 anos, 

que fazia quatro anos que era agente, esta me levou à casa da Dona Rosália, a qual era a mais famosa 

da região. Batemos na porta e ela logo nos atendeu. Rosália tem 43 anos e reza há 20 anos, Contou-

nos que passou a ser benzedeira quando rezou em uma ferida de uma criança e curou-a. Mostrou o 

material distribuído pelo Município no último treinamento, em janeiro de 2008. O material consta de 

um livro , confeccionado em tecido com fotos  e explicações das doenças, as fichas de acordo com 

cada  doença  e  soro  caseiro.  Dona  Rosália  é  analfabeta  e  falou  que  a  forma  com  que  foi 

confeccionado o livro ficou mais fácil dela entender. 

O segundo benzedor visitado foi Emanoel, um senhor de 90 anos que rezava há 40 anos, este 

também foi ao clube da AABB, em Sobral,  receber o treinamento que o município havia dado. 

Emanoel conta que aprendeu a rezar com duas tias, e que ele mais gosta é rezar em crianças. E hoje, 

um neto e dois bisnetos dele também rezam. 

Nesse mesmo bairro, Terrenos Novos, pude encontrar uma benzedeira  que fugiu do esquema 

que havia previsto para este trabalho.  Conhecida como dona Tereza, 83 anos, católica desde seu 

nascimento,  reza há 42 anos, e há um ano se converteu para  a igreja Batista.  A conversão e o 

batismo nas águas não baniram suas rezas. Dona Tereza conta ressentida que o pastor não gostava 

que ela continuasse rezando, mas mesmo assim ela reza. “o pastor não quer que eu reze, mas não 

agüento vê uma pessoa precisando de mim e eu não ajudar, tenho que rezar” . Tereza havia dito que 

tinha aceitado Jesus,  mas o pastor teria que entender  que ela  não podia deixar de rezar.  A reza 

executada para cada tipo de queixa  já estava impregnada na sua cultura, era o que ela possuía de 

melhor em si. Quando esta se deparou com o ato de tolher suas rezas e orações,  sentiu – se mutilada, 

tornando-se resistente a opinião da igreja.  

Na sexta feira fui ao bairro Sumaré. Pude encontrar um benzedor conhecido como senhor 

José, 40 anos, casado, não trabalha e fica em casa esperando as pessoas para rezar. Aos 20 anos 

aprendeu com sua avó as orações  e até hoje reza para todas as queixas, “espinhela caída”, “mal 

olhado” entre outras. Hoje, tem dois sobrinhos que estão aprendendo com ele  e afirma que toda vez 

que vai fazer uma oração pede licença a Deus para usar seu nome para curar as pessoas.  

Nesse mesmo dia, conversei com dona Maria do Carmo, 60 anos. Reza há 30 anos. Ela diz 

que começou a rezar dentro de casa, para os filhos e depois para os netos, e foi percebendo mudança. 

Logo depois  que o tempo foi passando,  as pessoas da rua pediam para ela  rezar  e  assim ficou 

conhecida na região. 
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Sábado  e  domingo  continuei  visitando  os  mesmos  e  percebendo  que  dia  após  dia  eles 

executam a mesma rotina,  sem muita  mudança.  A missa  para os rezadores   não é somente  aos 

domingos. É quando convém a eles. Muitas vezes, vão no meio da semana. Muito deles trabalhavam 

na  roça  e  exerciam  suas  orações  em  tempos  vagos.  Outro  fator  relevante  é  ausência  de 

comercialização de serviço, ou melhor, o indivíduo vai a qualquer hora do dia para ser  benzido, e o 

benzedor não cobra nada por isso. As pessoas com mais condições deixam comida ou velas como 

forma de agradecimento por terem alcançado uma graça de serem curados.  

Essas  curas  por  meio  de  rituais  de  benzeduras  não  são provenientes  da  umbanda  ou do 

candomblé, são orações dirigidas para cada espécie de doença. Os umbandistas, por sua vez , tornam 

– se minoria na região.  
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