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“(...) Quem entender a linguagem      

entende Deus cujo Filho é Verbo. Morre      

quem entender. A palavra é disfarce de      

uma coisa mais grave, surda-muda, foi     

inventada para ser calada. Em momentos     

de graça, infrequentíssimos, se poderá    

apanhá-la: um peixe vivo com a      

mão. Puro susto e terror.”  

  (Adélia Prado) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa se propõe a adentrar neste duplo universo: o aspecto           

mágico/religioso dos saberes das benzedeiras e o papel da palavra enquanto           

elemento de cura. Esse conhecimento híbrido, do qual somente estas são           

conhecedoras, se faz presente e se performatiza no instante, em que visível e             

invisível irão compor as palavras das benzedeiras, que modificam, transformam e           

atualizam seus saberes de cura como forma de resistência. A partir das orações             

pronunciadas nos rituais de cura, elas performatizam a palavra, a voz, as            

narrações e memórias. O objetivo da pesquisa é alcançarmos essa fonte de saber             

existente na oralidade, a benzeção, desvendando esse saber, pois mais do que o             

significado literal, as palavras têm o poder de curar bem como de ser um saber               

transmitido em contextos em que a poética da voz se faz presente. É através da               

análise teórica dos textos, da etnobiografia e observação participante que          

buscamos nos aproximar do campo de atuação das benzedeiras nas cidades de            

Natal, Parnamirim e Mossoró  RN. Observou-se que esse saber, ao contrário do             

que se imagina, tem se atualizado enquanto sobrevivência de um poder de cura e              

de saberes que se perpetuam pelo tempo nas mãos e performances de mulheres             

que o executam ao longo dos anos como um ofício. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Benzedeiras, ofício, cura, voz, memória e performance. 
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ABSTRACT 
 
 

This research proposes to enter into this double universe: the magical / religious             

aspect of the knowledge of the  benzedeiras and the role of the word as an element                

of healing. This hybrid knowledge, of which only these are knowledgeable, is            

present and performative in the instant, in which visible and invisible will compose             

the words of the healers, who modify, transform and update their knowledge of             

healing as a form of resistance. From the prayers pronounced in the healing             

rituals, they performatize the word, the voice, the narrations and memories. The            

goal is to reach this source of knowledge existing in orality, the blessing, unveiling              

this knowledge, because more than the literal meaning, words have the power to             

heal, without the need to have a defined function, as well as being a knowing               

transmitted in contexts in which the poetics of the voice is present. It is through the                

theoretical analysis of texts, ethnobiography and participant observation that we          

seek to approach the field of action of the healers in the cities of Natal, Parnamirim                

and Mossoró RN. It was observed that this knowledge, contrary to what one             

imagines, has been updated as a survival of a healing power and of knowledge              

that is perpetuated by time in the hands and performances of women who perform              

it over the years as an office. 

 

KEYWORDS:  benzedeiras , craft, healing, voice, memory and performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No vasto campo de atuação dos agentes de cura, um grupo           

predominantemente feminino permeia o imaginário popular ainda nos dias de          

hoje, na contramão das apostas da modernidade. São senhoras que trabalham           

em espaços domésticos, utilizando os artifícios de um saber mágico, ritualístico e            

religioso, num misto de curandeiras, rezadeiras e benzedeiras que ora atuam com            

os saberes de uma medicina prática, ora essencialmente com a religiosidade           

popular, quase sempre integrando ambas.  

Enquanto agentes de cura, não são as únicas e diferenciam-se de raizeiros,            

erveiros e parteiras (muito embora integrem também esses saberes), bem como           

de outros situados quase tão somente no campo religioso, de caráter eclesial ou             

filiado às doutrinas religiosas (como pais de santo, beatas, rezadeiras de terço,            

capelães, irmãs, pastores (as), passistas, médicos espíritas, etc.). As benzedeiras          

são híbridos, fruto de processos de junção de matrizes culturais diversas (HALL:            

2002), e que são definidos e se definem como especialistas da cura e não como               

membros de alguma religião. Em outras palavras, o que prevalece é sua função             

terapêutica aliada à sua função religiosa (LOYOLA: 1983, p. 92). Tendo o            

benzimento e a reza como instrumento de cura, seja através da invocação de             

poderes sagrados de cura reconhecidos para esse fim ou mesmo aliado a            

recursos terapêuticos (plantas, banhos, chás), reconhecem-se como       

intermediadoras da medicina popular e religião, ou mesmo só a religião           

(OLIVEIRA, 1983).  

Marcadas por sua religiosidade e prática de cura, utilizaremos aqui o termo            

“benzedeiras” para definir e agrupar essas mulheres agentes de cura que           

trabalham com rituais de cura que as situam em uma interseção entre a             

religiosidade e a medicina popular. Embora haja no nordeste brasileiro, inúmeros           

outros termos, como rezadeiras, no Rio Grande do Norte, é este termo que             

prevalece, sendo o mesmo utilizado tanto pelas próprias benzedeiras como pelas           

comunidades em que vivem. 

A partir desse caráter mágico, místico, religioso, sempre falarão das          

enfermidades como fruto destes elementos, entendendo o adoecimento para além          
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das explicações meramente biológicas, mas aliando elementos simbólicos e         

imaginários passíveis de cura pela reza e por técnicas de tratamento da medicina             

e da religião, não sendo, no entanto, reconhecidas pelos órgãos oficiais de            

ambas, e sim por suas comunidades e pacientes (LOYOLA: 1983). Nesse sentido,            

o reconhecimento dos saberes de cura das benzedeiras demarca um conflito           

entre o reconhecimento que possuem em suas comunidades e a relação com o             

reconhecimento oficial destes saberes. Embora partilhem da ideia de homem          

como um ser holístico, não desfrutam do mesmo  status das denominadas terapias            

alternativas, tais como acupuntura, reiki, florais e outros, muito embora essas           

sejam fruto de saberes tradicionais em outras culturas, mas que passaram a ser             

aceitas e incorporadas lentamente pela medicina ocidental, sendo executada em          

clínicas e sendo seus agentes por vezes os próprios médicos, fisioterapeutas,           

terapeutas e outros profissionais da área de saúde. Neste universo podemos           

nomeá-las como “Cientista popular e médica popular que possui uma maneira           

muito peculiar de curar: combina os poderes místicos da religião e os truques da              

magia aos conhecimentos da medicina popular.” (OLIVEIRA: 1985). 

No Nordeste Brasileiro, sobretudo no campo em que me detive, é comum a             

utilização dos termos benzedeiras e rezadeiras. Embora haja na produção          

acadêmica uma tendência a defini-las como agentes diferentes, sendo a          

benzedeira diferente de rezadeiras de terços e curandeiros (LOYOLA: 1983),          

(ARAÚJO: 1984), não há um consenso quanto á definição haja visto que, como             

híbridos, possuem nuances pertencentes a diversos saberes que permeiam a          

cultura popular.  As mesmas se baseiam e nomeiam-se pelos usos que a própria             

comunidade atribui e de acordo como são chamadas em cada região do país.             

Nesse sentido é que no Rio Grande do Norte é comum chamar-se de benzedor,              

rezador ou benzedeiras, rezadeiras. Durante a pesquisa, como as mulheres          

entrevistadas se autodenominam como benzedeiras e assim o são reconhecidas          

pela comunidade, esse é o termo que adotamos. 

Esse ofício baseia-se em aspectos arquetípicos femininos de cuidar e curar,           

que exige destas total dedicação ao longo da vida. São o que Jerusa Pires              

Ferreira chama de “Mestres de ofícios tradicionais” (1996), sabedores de um           

conhecimento que une o prático e o mágico inseparáveis, dentro de um complexo             
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sistema de técnicas e comunicação que adentram os mistérios do conhecimento.           

Como mestres de ofício tradicionais, são sabedoras, possuidoras de um dom e            

um conhecimento que as legitimam como mestras curadoras.  

Não é qualquer pessoa que pode benzer. A transmissão desse saber se            

deu geralmente na infância, seguindo um complexo sistema em que além da            

convivência com possuidores desse saber, ainda seria necessário dom. Não          

cumprir esse preceito, assim como guardar o segredo das palavras e orações,            

seria enfraquecer as “forças” do (a) benzedor(a). Uma oração muito difundida não            

possui o mesmo poder daquela “reza forte” guardada na memória e transmitida ao             

pé do ouvido. Benzeção é dom, pois como abordou Mauss em seu “Ensaio sobre              

a dádiva” (2003, p. 195), possui os elementos essenciais que é a própria honra e               

prestígio desse “mana”, bem como a obrigação de retribuir a dádiva sob pena de              

perder esse talismã que é a própria fonte da autoridade da transmissão desse             

saber muito particular, vivenciado no cotidiano do grupo. É por meio da            

transmissão oral e da observação de outros benzedores que estas recebiam e            

manifestavam o dom e apreendiam o ofício.  

Ora, se a força da benzeção estivesse apenas no ramo, qualquer um            

poderia benzer. Da mesma forma, se estivesse apenas nas palavras escritas,           

qualquer oração ou santinho poderia valer como benzeção, bem como pelo           

argumento da fé, qualquer um que crê poderia tornar-se benzedor (a). Somados a             

isso, está à crença de que só se pode benzer com dom e transmissão, e ainda                

mais em alguns casos encontrados na pesquisa de campo, transmitido por           

alguém do sexo oposto, normalmente muito idoso, sob pena de perder ambos, o             

dom e a força, como no sistema de prestações totais estudado por Mauss (2003),              

em que a dádiva assemelha-se a uma propriedade talismã, como tesouros, ídolos            

sagrados, tradições, cultos e rituais mágicos. O dom é  

 

fortemente ligado à pessoa, ao clã, ao solo, (...) são o veículo            

do seu  mana , de sua força mágica, religiosa e espiritual. Num           

provérbio (...) lhe é rogado que destruam o indivíduo que os           

aceitou. É porque contêm dentro deles essa força, caso o          
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direito, sobretudo a obrigação de retribuir, caso não seja         

observado” (2003, p.167).  

 

Assim, busco nessa tese responder à seguinte questão:  Que saber de cura            

é esse do qual somente as benzedeiras são possuidoras, capaz de curar a partir              

da voz performatizada em ritual?  Está nesta a “força” capaz de curar, a mesma              

força que se teme perder caso ensine a alguém? Que implicações essa            

necessidade de transmissão oral traz para o ofício e sua sobrevivência nos dias             

de hoje? 

A pesquisa se propõe a adentrar neste duplo universo: o aspecto           

mágico/religioso dos saberes das benzedeiras e a importância do benzimento          

enquanto elemento de cura. Para tanto, é preciso compreender as categorias           

conceituais de análise que envolve a vocalidade e a performance, tanto no ritual             

quanto na construção desse saber enquanto ofício e constituinte de suas           

memórias. Isto porque, mesmo havendo inúmeros elementos naturais durante ou          

depois da benzeção, como ramos, banhos, chás, não existe benzedeira que           

execute seu ofício em silêncio. O ato de proferir a reza se faz presente e se                

performatiza no instante, sendo estas conhecedoras e executoras, em que visível           

e invisível irão compor a força das palavras das benzedeiras no ato de cura.              

Poder tão grande, que em sua humildade, é atribuído por elas à fé naquelas              

palavras em forma de preces, aliada a ramos e outros itens envolvidos utilizados             

para curar enfermidades diversas, negando muitas vezes o seu papel de agente            

da cura, muito mais como humildade, fazendo parte da performance do exercício            

de um ofício sagrado do que abstenção da responsabilidade sobre o exercício da             

cura.  

Nesse sentido, reside uma dupla importância em se debruçar sobre esse           

saber na atualidade. Primeiro por corrigir e dar a devida importância destas como             

agentes de cura, pois mesmo que qualquer pessoa possa rezar em intercessão            

por outra, seja através de alguma oração por vezes passada de mão em mão,              

seja por pedidos individuais, isso não pode ser confundido com a cura das             

benzedeiras, já que essas realizam um ritual muito mais complexo que envolve o             

dom, as técnicas, a performance que englobam esses saberes exercidos como           
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ofício. Segundo, por mostrar como esse saber tem resistido na atualidade e como             

essas mulheres, como guardiãs deste, ainda podem dizer muito sobre os males            

que afligem sua comunidade. Do contrário, de posse daquela oração, qualquer           

pessoa poderia executar uma cura. No entanto, somente no ritual de cura por ela              

realizado, envolvendo a sua vocalidade e a interação com o paciente, é que a              

cura se apresenta.  

Além disso, poucos são os trabalhos mais amplos nas Ciências Sociais           

sobre as mesmas. Ainda assim, costumam aparecer nas pesquisas junto a outros            

temas, predominantemente na História social. As benzedeiras, assim como outros          

aspectos da cultura, compõem aquele grupo de temas das Ciências Sociais em            

que todos pensam conhecer, já que permeiam nosso imaginário de infância ou de             

lembranças dos mais velhos, sendo, no entanto, pouco pesquisadas em teses.           

Quando Elda Rizzo de Oliveira desenvolveu sua dissertação sobre benzedeiras          

no município de Campinas - SP em 1983, o Brasil sentia a efervescência da              

emigração do campo para as cidades vividas nas décadas anteriores. Tanto que a             

mesma encontrou e classificou inúmeras benzedeiras, observando seu saber         

como resistência aliada à classe social que pertenciam. Essas mulheres, hoje           

com mais de 70, 80 ou 90 anos, já não são encontradas tão facilmente, mesmo no                

interior do nordeste, sendo por isso muito comum encontrar pessoas pedindo reza            

às benzedeiras pelo  facebook . Certamente, as três décadas que separam essa           

tese de Rizzo, não poderão ser experienciados por mais outros trabalhos, haja            

visto que mesmo com o crescimento atual de busca dessas mulheres sobre esses             

saberes, essas já serão de gerações que vivenciaram outra realidade, tanto na            

experimentação do dom de cura como na apreensão desse saber. 

Deslocar o entendimento deste ofício ou somente para os aspectos visíveis           

do ritual (ramos, tesouras, linhas) ou por outro lado atribuir-lhe somente à fé,             

bastante comum em parte das pesquisas, é o mesmo que desprezar a força             

desse saber e sua prática. Isso pode ser visualizado na maneira como são             

transcritas as orações e rituais, em que sequer respeitam-se os aspectos da            

oralidade envolvida, como se bastasse conhecer a benção escrita, fria, imóvel e            

longe do instante em que foi proferida e assim compreender a cura. Não se atenta               
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ao fato de que a palavra quando verbalizada ganha outro sentido, que é o da               

oralidade.  

Embora a reza, a oração, o ato de impor as mãos (providas ou não de               

objetos sagrados como crucifixos, livros sagrados, ervas, etc.) é comum em           

muitas culturas ocidentais e orientais, residindo em todos esses ritos uma parcela            

de importância atribuída à oralidade, é na prática das benzedeiras que isso se faz              

presente em força na poética de suas orações. Para além da rima, há um poder               

gerador presente na benzeção, algo que nenhuma transcrição poderia transmitir,          

pois enquanto vocalidade, o que é pronunciado ultrapassa a própria palavra,           

diante da performance e da percepção do ato em si que é cultura, é memória, é o                 

“sopro criador”. A oralidade, portanto, “interioriza assim, a memória, do mesmo           

modo que a especializa. A mensagem transmitida pela boca é compreendida na            

medida em que se desenvolve concreta e progressivamente (Zumthor: 2010, p.           

42)”. A repetição ritmada de suas orações, assim mesmo, pronunciadas baixinho           

enquanto erguem seus ramos, nos conduzem a um instante que vai além dos             

códigos linguísticos e são impensáveis sem a voz, pois mesmo quando           

transcritas, tornam-se incapazes de portar todo o significado, já que a voz é             

nômade ao passo que a escrita é fixa (ZUMTHOR, 2010).  

A voz constitui no inconsciente humano uma forma arquetipal: possibilidade          

que ativa e estrutura em nós as experiências primeiras, pensamentos e           

sentimentos. É possibilidade simbólica aberta à representação que constrói uma          

herança cultural transmitida e que faz vibrar e dizer “não estamos sozinhos” (Jung             

apud Zumthor: 2010, p. 13). Uma mensagem não se reduz ao seu conteúdo             

manifesto, mas comporta um conteúdo latente, constituído pelo médium que o           

transmite. Assim, “a voz não traz a linguagem: a linguagem nela transita, sem             

deixar traço. Ora, a voz ultrapassa a linguagem”. 

A oralidade será entendida aqui como comunicação poética que passa pela           

voz e ouvido. Embora segundo Ong (1998), na atualidade, não exista cultura de             

oralidade primária no sentido estrito, na medida em que todas as culturas            

conhecem a escrita e têm alguma experiência de seus efeitos, interessa-nos não            

apenas os instrumentos linguísticos, mas o saber e os dinâmicos processos           
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culturais que a cercam. É assim que Ong entende esse traço presente na             

oralidade:  

 

As nações orais preferem especialmente no discurso formal,        

não o soldado, mas o soldado valente; não a princesa, mas           

a bela princesa; não o carvalho, mas o carvalho robusto.          

Assim a expressão oral está carregada de uma quantidade         

de epítetos e outras bagagens formulares que a cultura         

altamente escrita rejeita como pesados e tediosamente       

redundantes em virtude de seu peso agregativo. (ONG,        

1998, p. 49). 

 

 

Não podemos esquecer que a linguagem se reproduz dentro do universo           

da cultura, trazendo em si algo que vai além da palavra: a voz. A vocalidade é                

oralizada e vai além do som, pois inclui o corpo. Assim, a palavra, o som e o                 

corpo irão compor a vocalidade. É neste sentido que a poesia oral é fala que               

comunica e transmite a existência do mundo da cultura, sinônimo da existência e             

do mundo que comunico. Prova disso é que a sonoridade da pronúncia, quase             

sempre rimada, confere um poder mágico, fruto da poesia oral que carregam            

(ZUMTHOR: 2010) de tal forma que, embora gravadores modernos possam          

restituir a autoridade da voz, qualquer registro que não se atente para a             

performance pode fazer perder-se o instante desta “ação complexa pela qual uma            

mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida          

(Idem p.33). A performance une o locutor ao autor, situa a tradição. Por isso ela é                

uma realização poética plena: as palavras nela são tomadas num conjunto           

gestual, sonoro, circunstancial tão coerente (em princípio) que, mesmo se se           

distinguem mal palavras e frases, esse conjunto como tal faz sentido. [...]            

comporta grandes perturbações emotivas no ouvinte, envolvendo nessa luta         

travada pela voz com o universo em torno. 

Por performance, nos referimos aqui à “ação complexa pela qual uma           

mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida”          
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(Idem p.33). Isso porque a performance é uma realização poética plena: as            

palavras nela são tomadas num conjunto gestual, sonoro, circunstancial tão          

coerente (em princípio) que, mesmo se se distinguem mal palavras e frases, esse             

conjunto como tal faz sentido. [...] comporta grandes perturbações emotivas no           

ouvinte, envolvido nessa luta travada pela voz com o universo em torno. Também             

há a força da oralidade presente na poética de suas rezas. Prova disso é que a                

sonoridade da pronúncia, quase sempre rimada, confere um poder mágico, fruto           

da poesia oral que carrega. Une o locutor ao autor e situa a tradição. Performance               

é o momento da recepção, o ato de comunicação poética que requer a presença              

corporal tanto de um intérprete quanto de um ouvinte envolvidos em um contexto             

situacional do qual todos os elementos – visuais, auditivos e táteis – se lançam à               

percepção sensorial em um ato de teatralidade. Qualquer que seja a maneira pela             

qual somos levados a pensar a noção de performance encontraremos sempre um            

elemento irredutível: a ideia da presença de um corpo (2007, p. 38).            

Compreende-se que Zumthor procura recuperar o lugar de destaque que era           

ocupado pela oralidade nas culturas antigas e que foi relegado ao segundo plano             

pela aquisição e evolução da escrita à qual o movimento literário tradicional            

encontra-se vinculado.  

Compreender a poesia oral não é tarefa fácil, haja vista que só o instante, a               

presença, pode instigar a observação desse poder.  Portanto, é na oralidade que            

reside o poder da benção, já que “cada sílaba é sopro, ritmado pelo batimento do               

sangue; e a energia deste sopro, com o otimismo da matéria, converte a questão              

em anúncio, a memória em profecia (...) por isso a voz é palavra sem palavras               

(Zumthor: 2010, p. 12). Assim, aquilo que guardamos da experiência da benzeção            

é o ato simbólico que a própria enunciação da palavra representa. A voz é              

exibição e dom, performance e vocalização capaz de ligar interiormente, sem           

mediação, duas existências.  

Desconsiderar a benzeção como um saber pautado na voz que reza           

remete ao erro de achar que essa é apenas um código linguístico e que as ações                

são regras ritualísticas. Ela é um modelo de ação e interação dentro de um              

processo de comunicação que só pode ser entendido a partir da oralidade.            

Podemos dizer que está na voz dessas mulheres a manifestação do dom, do             
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saber, da memória, a cura. Essa voz é “consciência que será habitada pelas             

palavras, mas que verdadeiramente não fala nem pensa; que simplesmente          

trabalha ‘por nada dizer’ (Idem: 2010, p.14)". Essa imagem arquetipal, de um            

corpo vocal, reside nas fontes antropológicas do imaginário. A voz se sujeita à             

linguagem, na busca de outra liberdade. Simplesmente, “o simbólico vai invadir o            

imaginário (Idem: 2010, p. 18)”. Corpo e performance são a própria existência            

social revestidos de uma poética embebida na existência e experiência de vida            

embutidas na fala. É nessa ação complexa que uma mensagem é           

simultaneamente transmitida e percebida durante o ritual. O código se insere,           

portanto, na vocalidade, envolvendo a fala, o gesto, o corpo, o grupo. 

O ato ritual é, portanto, uma manifestação povoada de simbologias e           

representações que podem estar associadas a uma cosmogonia ou a aspectos           

diretamente ligados ao cotidiano da sociedade. Este aspecto é muito importante           

para a definição de ritual apresentada, pois sem a representação simbólica –            

através de movimentos, ramos, terços, tesouras, agulhas e linhas, dentre tantos           

outros objetos – não é possível o estabelecimento de uma atmosfera ritual, ou             

seja, de um ambiente diferenciado da realidade cotidiana, onde o ritual se            

desenvolve.  

Podemos considerar a voz e os gestos como símbolo da energia vital            

necessária para restabelecer o doente e envolvê-lo no ritual de cura, demarcando            

o seu instante e que a benzedeira experiente sabe produzir em seu ritual.  As              

folhas são também portadoras dessa energia e por isso estão presentes. Saber            

transpor esses instantes implicam em um conhecimento muito específico capaz          

de desenvolver o rito de cura. Por isso que além dos conhecimentos das ervas e               

plantas e sua utilidade, essas mulheres são hábeis no falar e desfrutam de status              

em suas comunidades. 

Para Maria da Conceição de Almeida,  

 

Essas aptidões-propriedades, que singularizam a cultura humana,       

configuram um domínio universal, mesmo que esse universal se         

expresse por objetivações diversas. Trata-se de um patrimônio        

comum a todos os indivíduos, mesmo que em todas as          
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sociedades algumas pessoas se destaquem pela maestria em        

sistematizar, reorganizar e lapidar as representações que criamos        

sobre o mundo. Esses criadores e lapidadores de representações         

recebem denominações distintas nas diversas sociedades e       

tempos históricos: xamãs, pajés, curandeiras, conselho de anciãs,        

sacerdotes, cientistas (2010, p. 49). 

 

 

Portanto, mesmo existindo muitas diferenças entre técnicas, rituais e         

religiosidades das benzedeiras, os saberes de cura e sua vivência como ofício            

exemplificam a mesma prática que parte da poesia do cotidiano. Por saber            

compreendemos o conhecimento que 

 

Diferentemente de senso comum, os saberes da tradição        

arquitetam compreensões com base em métodos sistemáticos,       

experiências controladas e sistematizações reorganizadas de      

forma contínua. Mesmo que não tenham como princípio primeiro         

uma crítica coletiva permanente, tais saberes se objetivam numa         

matriz de conhecimento que pode ser atualizada, refutada,        

acrescida, negada, reformada (ALMEIDA: 2010, p.67). 

 

 

Ao nos referirmos à “sabedoria” destas mulheres, estamos nos referindo          

não apenas aos usos ritualísticos necessários à cura como também a um conjunto             

de representações e símbolos, ervas e rezas que compõem um rol de ferramentas             

para a cura. São conhecimentos ancestrais sistematizados, muitas vezes         

apreendidos pela observação ou iniciação por algum outro membro da família que            

os detinha e a esta passou, a partir do qual se inicia o exercício do dom, da                 

palavra, da cura. Por isso, são muito diferentes do que se convencionou chamar             

de senso comum. Conhecer que determinada reza serve para tal sintoma também            

é produção de conhecimento, fruto de uma sistematização a partir da prática. Por             

isso que Dona Maria nos disse durante a entrevista que tinha muita sorte em              

sendo analfabeta ter conseguido aprender a benzer, pois mesmo não tendo o            
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domínio da linguagem escrita conseguiu memorizar e aprender as rezas que ela            

performatiza durante o seu ritual, sendo possuidora desse conhecimento que não           

está nas palavras literalmente ali descritas. Para pesquisar tal objeto, em que há             

uma poesia oral em estado latente, ou seja, prestes a se manifestar, é preciso: 

 

Constituir um conjunto de possibilidade de manifestação, pois a         

poesia não cabe à poesia oral. Sua análise prescreve o aqui           

agora, o momento em que um sentido desponta no horizonte          

nascente em que o texto oral está se materializando ou          

tornando-se escritura. Por isso ela encontra-se dentro de uma         

tríade: de um lado o sujeito que a comunica, empresta a voz,            

recorre à memória coletiva e à individual; de outro, o auditório,           

intervindo, estimulando, contestando, interagindo; no entremeio      

deles, o texto, com sua dimensão cultural, ao mesmo tempo em           

que comunica o “como ser” e o “como fazer”, e com sua            

dimensão criativa, presente nas atualizações da performance e        

na capacidade de transformação pelo sujeito que o comunica.         

(FERNANDES: 2007, p. 36). 

 

 

Compreender essa tríade e ser capaz de alcançá-la através da          

metodologia correta possibilita situar a cura e o ofício das benzedeiras a partir da              

perspectiva destas como “agentes” de fato do processo e não apenas como “a             

mão que segura o ramo”, como um passe simples ou a declamação de uma              

oração. As benzedeiras não são apenas intermediárias para a cura.          

Ritualisticamente, durante o benzimento, envolvem sua própria energia e poesia          

em um complexo processo de cura vivenciado junto ao seu grupo social, o que              

envolve as memórias deste. E é diante desta constatação que o desafio de traçar              

uma proposta metodológica que contemple esse campo de pesquisa em sua           

profundidade e nuances. Para fazer essa pesquisa circulei por diferentes cidades,           

Ouvi, li, falei, observei e escrevi e durante todo o processo sempre busquei captar              

a voz ruído, que se torna discurso e marca uma identidade e um ofício de cura. Se                 

a força mágica, ritualística e social é a da voz, faz-se necessário contemplar             
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esses elementos envoltos na benzeção e além dos momentos de cura, até            

alcançar o grupo em que essas vivem, pois como tradutoras, as benzedeiras            

nomeiam a doença e os males de sua comunidade, na medida em que dialogam o               

mundo das memórias e tradições com os aspectos da contemporaneidade. A           

análise da voz poética das benzedeiras precede uma reconstituição da          

performance, que muito embora seja impossível na íntegra, torna-se viável pela           

junção e rastros de pistas encontrados no espaço transitório entre o ouvir e o              

escrever. 

Diante disso, optei por trabalhar através da pesquisa etnográfica e          

mediante gravações audiovisuais. A pesquisa fundamentou-se na teoria sobre a          

vocalidade e performance, estabelecida por Paul Zumthor, em diálogo com a           

teoria sobre ritual em Victor Turner e ofício e saber em Richard Sennett e Walter               

Benjamim. As análises são de caráter qualitativo, direcionando-se a uma          

etnografia dos sentidos das vozes das rezadeiras, registradas nas entrevistas, e           

suas performances em circunstâncias ritualísticas de seu fazer religioso. 

Neste cenário, fazer pesquisa significa trabalhar com metodologias que         

possam dar conta das especificidades do campo e de um objeto que tem sua              

leitura de mundo baseada nos valores instituídos na memória oral e coletiva de             

quem narra e performatiza um conteúdo em seu convívio com outras pessoas. Em             

relação à abordagem metodológica, dedicamos especificamente o primeiro        

capítulo da tese, a reflexão sobre o processo de pesquisa.   

A guisa de introdução, ressaltamos que o trabalho de campo foi realizado            

em diferentes períodos dos anos de 2015 e 2016, abarcando quatro cidades do             

Rio Grande do Norte, sendo elas Areia Branca, Angicos, Mossoró, Parnamirim e            

Natal, sendo ao todo oito mulheres visitadas. Por questões de amostragem e da             

definição da problemática da pesquisa, selecionamos destas apenas quatro,         

sendo duas em Mossoró, uma em Parnamirim e outra em Natal, para assim             

podermos alcançar as questões em profundidade. A seleção das mesma deu-se           

em função de suas performances e do diálogo que suas particularidades e            

aproximações traçaram no andamento da pesquisa. Se uma era mais próxima do            

que imaginávamos como a benzedeira tradicional, a outra possuía uma          

abordagem diferente e própria e nisso baseou-se a seleção das mesmas. 
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Todas são mulheres idosas, pois embora tenhamos procurado por homens          

desempenhando o ofício, já não encontramos mais nas cidades pesquisadas. As           

idades delas variam entre 67 e 97 anos, sendo todas extremamente ativas e             

lúcidas sobre a responsabilidade do dom de curar. Todas foram referenciadas por            

suas comunidades, haja vista desempenharem esse ofício por longos anos e           

serem bastante conhecidas em suas localidades. 

Proponho-me, portanto, a abordar no primeiro capítulo, a preparação da          

pesquisa e a descoberta e abrangência do campo. Enveredo pelas questões da            

dificuldade de chegar até essas mulheres e de encontrá-las, ao mesmo tempo em             

que defino o ser benzedeira a partir do contato com as próprias e suas práticas,               

assim como minha condição no percurso da pesquisa e minha consequente           

mudança de status nesse processo.  

Já no segundo capítulo, apresento as benzedeiras imersas em seu          

cotidiano de rituais diários e busco compreender como esse saber viaja da voz à              

cura, expresso em um ofício experimentado a partir da fé e da religiosidade             

cotidiana, bem como das estratégias das benzedeiras como mestres, construindo          

artesanalmente esse saber de cura. São descrições construídas  a posteriori          

estruturadas com o objetivo específico de salientar as práticas das benzedeiras e            

o seu universo cotidiano, no âmbito da família, enquanto grupo social, por meio             

das performances cotidianas e das relações sociais envolvidas nesse processo,          

situadas em um determinado contexto social: o da vida diária. 

No terceiro capítulo, a ênfase se dará mais precisamente no texto poético            

dos rituais de cura em que a voz enche-se de mecanismos persuasivos na             

elaboração de uma performance de cura. Busquei compreender mais a fundo           

como as variáveis e variantes desse saber de cura se entrelaça na voz             

performatizada em contextos ritualísticos e nos instantes em que abordam suas           

memórias como mestres de cura pela benzeção e as implicações que isso traz             

para o ofício e sua continuidade. 

Já no quarto capítulo, busco compreender as implicações para o ofício e a             

sobrevivência desse saber nos dias de hoje, na medida em que as benzedeiras             

atualizam esses saberes. Ao contrário do que se imagina esse saber não morre e              

continua como híbrido na prática cotidiana de cura das mulheres que, encarado            
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como ofício, alcança o domínio desse saber justamente pela prática e dedicação            

integral durante a vida, a ponto de ao chegarem à marca de seus 90 anos, ainda o                

exercerem como sobrevivência desse saber. 

As benzedeiras, esse objeto presente em nosso imaginário, mas difícil de           

encontrar ou definir, mostra-nos que toda oralidade aparece como sobrevivência,          

reemergência de um antes. Não há oralidade em si mesma, mas diversas            

estruturas de manifestações simultâneas, mostrando como o homem se situa em           

relação a si e em relação ao outro. São as benzedeiras um campo que precisa de                

preparação para aproximar-se de outra abordagem que não as congele no tempo            

nem as condene às uniformizações. 
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CAPÍTULO 1 Tecendo encontros com benzedeiras: a preparação e o campo  

 

 

 Pesquisar benzedeiras é lidar com um campo sinuoso. Isso porque, como           

híbridos, transitamos tanto entre a religiosidade como por um saber de cura que             

ultrapassa isso, e que está intimamente permeado por crenças e definições do            

imaginário popular. Quase todas as pessoas possuem algo a ser dito sobre as             

benzedeiras, quer seja para congelar em um estereótipo, ou para afirmar           

veementemente seu fim.  

Apoiar-se na produção teórica sobre esse saber também não é tarefa fácil,            

pois os trabalhos mais consistentes, como teses ou dissertações, são          

inversamente proporcionais ao número de pequenos artigos sobre as         

benzedeiras. Em grande parte, essas pesquisas vão trazer do campo o olhar            

descritivo dos galhos, das rezas, enfim, dos aspectos ritualísticos, como o olhar            

de um turista que vai lá e vê somente aquilo que se espera encontrar.              

Desconsideram em grande parte que a benzedeira é um agente da cura, muito             

embora essa seja atribuída quase sempre à fé, como se fossem em muitos             

momentos apenas a mão que segura o ramo. Além disso, a religiosidade é quase              

sempre apontada como herança católica, não observando a multiplicidade de          

práticas que existem nesse campo (MELO: 2003), excluindo muito mais a           

diversidade de práticas e saberes do que se aproximando da realidade prática.            

Além disso, a própria forma como a descrição e a narração etnográfica se constrói              

em boa parte dos estudos, dependendo do tipo de aporte metodológico utilizado,            

não consegue dar conta de como utilizar as falas dos atores ou como resolver os               

problemas conceituais ligados às investigações em que o texto oral e o relato do              

passado são muitas vezes, usados como ilustração pelos pesquisadores apenas          

para reforçar suas impressões. 

Nosso contato com esse universo de pesquisa, embora tenha se dado           

anterior à execução da tese, através de projeto PIBIC em que pesquisávamos            

mulheres que trabalhavam com a cura (CUNHA: 2012), foi a partir da elaboração             

do projeto de pesquisa de doutorado que o universo de cura especificamente das             

benzedeiras passou a ser observado como um desafio. Isso porque, a           
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proximidade com essas mulheres, já bastante idosas e exímias curadoras e           

narradoras, exigiu outro olhar, para além da admiração pelas memórias dessas           

mulheres. 

Partindo do que Wright Mills (1995) aponta sobre o tecer artesanal da            

construção intelectual, podemos dizer que, assim como os mestres de ofício           

trabalham lentamente produzindo, os tempos da pesquisa também        

assemelham-se à esses ofícios, na medida em que, como um aprendiz pode            

observar e aprender como um mestre produz a medida em que tecia um encontro              

etnográfico com a sabedoria de mulheres que dentre outras habilidades, possuem           

um saber de cura. 

Paralelo a esses desafios de precisão de termos e conceitos desse ator            

híbrido, ainda temos as questões pessoais e a condição em que o pesquisador             

encontra-se na ida ao campo, esse universo que embora seja conhecido em            

nosso imaginário, é sempre o adentrar uma realidade que está muito além do             

conhecíamos e do que imaginávamos. Refiro-me especificamente ao status         

atribuído a mim em momentos diversos da pesquisa, considerando a minha           

gravidez no terceiro ano do doutorado e a ida à campo nessa condição, que              

trouxe novos desafios bem como possibilitou adentrar em assuntos antes          

intocáveis. Refiro-me à abertura que se deu aos saberes do cuidar e gestar, bem              

como da partilha das rezas e saberes referentes ao ofício de parteiras que elas              

também exerceram e todo o universo que se descortinou a partir da mudança em              

minha condição de pesquisadora e posteriormente, de mulher e puérpera. 

Como as quatro fases da lua, minha pesquisa caminhou lentamente pelo           

processo de construção e acesso aos saberes, partindo da lua nova, momento em             

que eu era vista como uma curiosa pelo assunto, até a lua cheia, ápice do               

trabalho de campo e da gestação (momento em que passei a acessar saberes             

inerentes à minha condição e ao rol de conhecimentos específicos das           

benzedeiras que também foram parteiras), para em seguida adentrar na fase           

minguante juntamente com o pós-parto e todo o rol de cuidados por elas             

designados a mim e a minha condição, vivenciados intimamente entre as           

descobertas do primeiro ano de maternidade e os não mais solitários momentos            

da escrita. Após a minha gestação, percebi que até mesmo as memórias das             
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benzedeiras a mim partilhadas se tornaram cada vez mais íntimas e profundas,            

numa partilha do feminino acessível às mulheres que vivenciam a condição da            

gravidez e suas incertezas e inseguranças. 

Embora sempre tenha ido ao campo juntamente de meu companheiro, ele           

também passou a ter outro status e a fazer parte dos rituais. Primeiro pelo fato de,                

para as benzedeiras, um homem que acompanha a gravidez de uma mulher de             

perto também ser capaz de sentir muitos dos sintomas da mulher em determinada             

fase da gestação e também ser rezado por isso. Em um segundo momento, como              

pai, passou a participar de vários momentos dos rituais de benzeção, tendo            

posição específica e determinante dentro do ritual e sendo a ele ensinado rezas e              

curas que a mim não estavam acessíveis, justamente por seu papel de pai. Isso              

descortinou um universo em que, no rol de práticas de autocuidado das            

benzedeiras, não apenas a mulher é cuidada como organismo, mas sim a família             

como um todo é cercada de atenção pela comunidade do entorno e o pai passa a                

exercer dentro a figura do cuidador e protetor da saúde da criança e da família. 

A gestação é uma fase em que a mulher sente grande necessidade de             

proximidade de outras mulheres, principalmente no meu caso, mãe de primeira           

viagem e que nunca havia tido qualquer contato com crianças ou outras gestantes             

próximos, além do fato de morar em outra cidade que não minha terra natal. Além               

das muitas dúvidas e ansiedade do período para quem espera, ainda sentia a             

solidão de estar distante da família e longe das mulheres que poderiam me ajudar              

e ensinar esses cuidados. Foram as benzedeiras que preencheram em diversos           

momentos essa lacuna e me acolheram à medida que me abriam generosamente            

suas caixas de memórias e me acompanharam no pós-parto, na difícil noite            

escura do puerpério e logo em seguida, na longa fase de cuidados e doenças que               

acometem os bebês, desde o cuidado com o umbigo à fase de dentição, cólicas,              

ventre caído e os quebrantos que vem e vão, alternando-se entre muitas idas às              

benzedeiras e possibilitando esse acesso às práticas de auto atenção relativas à            

gestação, ao recém nascido e à família como parte de um grupo e comunidade.              

Isso remete ao que Dias-Escopel aponta já ser algo conhecido sobre o campo de              

pesquisa:  
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Não é nenhuma novidade na antropologia que a condição         

social, etária e de gênero afetem a condução da pesquisa,          

ainda que não seja um ponto de consenso. Não é estranho           

tampouco ao fazer antropológico que a ocorrência de certos         

eventos ao longo da pesquisa afete o pesquisador e promova          

mudanças em seu  status e na própria pesquisa        

(Evans-Pritchard, 2005; Favret Saada, 2005; Geertz, 1989). É        

preciso reconhecer que minha situação e a de meu marido          

mudou na terceira e última etapa da pesquisa de campo por           

conta da minha gestação. Ambos ingressamos em um novo         

status social e corporal a partir o ponto de vista dos           

Munduruku. Eles nos situaram em um novo estado do ser. Para           

aqueles com quem compartilhávamos a rotina da vida diária,         

tornamo-nos o foco da atenção em muitos momentos. Para         

aqueles com quem conversávamos quase diariamente,      

passamos a compartilhar experiências e sanar dúvidas. Parecia        

estranho aos Munduruku que um casal, junto há 15 anos, ainda           

não tivesse filhos (2015, p. 43). 

 

 

 O fato de estar gestante na segunda etapa do campo e vivenciar a escrita              

juntamente com os cuidados do puerpério, amamentação e exterogestação,         

possibilitou que questões desse universo fossem prontamente apresentadas e         

discutidas, certamente passariam despercebidas porque na primeira fase, meu         

olhar estava voltado muito mais para a cura dos que as procuravam.  

Nesse sentido, embora como participante do ritual, ainda assim, não era           

exatamente alguém que estivesse requerendo seus cuidados, ou em um estado           

de saúde que requeresse essa atenção. Precisou uma mudança em minha           

condição para que esse universo dos cuidados do feminino sobre a maternidade            

se fizessem presente. Como uma caixa que estava fechada e que não seria             

tocada já que eu não estava procurando a parteria dentre suas práticas. Mas             

como híbridos, elas também já exerceram esse ofício e ofereceram seus           

conhecimentos na medida em que me acolhiam na minha inexperiência de           

primeira gestação. Se por um lado isso aperfeiçoou a observação participante, por            
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outro, facilitou a compreensão dos significados simbólicos compartilhados e o          

ingresso no conjunto de técnicas de cuidados com a gestação e o pós-parto. Isso              

porque os modos de aprender das benzedeiras são corporificados pela prática           

diária, e não saberes teóricos. É no fazer e ser que se aprendem determinados              

saberes, como no caso da gestação. Porque conversar sobre partos ou dos            

cuidados com os bebês contra mal olhados e espíritos obsessores com uma            

mulher nulípara não faz qualquer sentido, nem para a mesma e muito menos para              

as benzedeiras. 

Diante da grande diversidade de saberes das quais são possuidoras, a           

própria noção de corpo, gestação, parto e pós-parto alteram-se, não sendo           

concebidas apenas como naturais, dados  a priori,  pois do contrário          

esqueceríamos que estas são culturalmente construídas (DIAS-ESCOPEL: 2005,        

p. 44). Não sendo tão somente eventos fisiológicos, ou apenas etapas de            

processos biológicos, o rol de cuidados nessas etapas amplia-se até o ponto em             

que se encontra com o espiritual em uma perspectiva complexa das dimensões            

históricas, culturais e sociais desses processos que estão entre o limiar da doença             

e da cura e das relações da própria observação participante. 

Neste cenário, fazer pesquisa significa trabalhar com metodologias que         

possam dar conta das especificidades do campo e de um objeto que tem sua              

leitura de mundo baseada nos valores instituídos na memória oral e coletiva de             

quem narra e performatiza um conteúdo em seu convívio com outras pessoas.            

Elencamos inicialmente quatro benzedeiras, com idades entre 67 e 97 anos, em            

cidades diferentes, para as sondagens iniciais e assim compor o cenário que            

queremos ilustrar: duas na região oeste do Estado do RN, na cidade de Mossoró,              

por ser uma região que vivenciou grande crescimento econômico e social nas            

últimas décadas em função da indústria petrolífera, e duas da região           

metropolitana de Natal, no bairro Alecrim e no município de Parnamirim. A            

escolha dessas mulheres, além de levar em consideração a experiência e o saber             

delas, demonstra que a existência dessas práticas não se limita apenas às áreas             

rurais ou distantes, muito embora as mesmas tenham nascido nessas localidades.           

Do contrário, “ela não só é extremamente praticada no meio urbano como            

constitui uma alternativa e faz concorrência à medicina oficial, consideradas pelas           
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classes dominantes como a única legítima” (LOYOLA: 1983, p. 4). Além disso,            

atende à demanda cotidiana de busca das comunidades em que residem por            

essas mestras de cura pela palavra.  

Através da análise e exploração da produção escrita e documental sobre           

as benzedeiras, tornou-se possível fazer o balanço dos conhecimentos relativos          

ao problema de partida, para em seguida iniciarmos o trabalho de campo,            

sentindo todas as nuances do objeto e vivenciando a experiência etnográfica em            

cada ritual que participei na observação e descrição dessas mulheres e na            

partilha de sua comunidade de ouvintes. Além da observação participante,          

utilizamos entrevistas exploratórias para revelar determinados aspectos da        

problemática proposta. Por isso, optamos por entrevistas abertas e flexíveis,          

aliada ao permanecer no campo e deixar-se ser envolvida pelo mesmo, sem            

perder a noção das implicações metodológicas de uma etnografia. Isso porque,           

mais do que testar hipóteses, buscamos neste primeiro momento do trabalho, nos            

aproximar do campo de atuação das benzedeiras já que o aprendizado e o             

exercício destas, assim como um saber típico dos mestres de ofício, (SENNETT:            

2013 e MILLS:1975) possuem um conhecimento partilhado sempre na         

experiência e existência.  

Portanto, mesmo existindo muitas diferenças entre técnicas, rituais e         

religiosidades das benzedeiras, os saberes de cura e sua vivência como ofício            

exemplificam a mesma prática que parte da poesia do cotidiano. A pesquisa,            

assim como o ofício das benzedeiras, possui em comum o fato de ser fruto de um                

conhecimento que exige uma longa convivência que proporcione uma assimilação          

lenta e gradual dos procedimentos adequados. Por isso, buscamos         

fundamentação teórica sobre a vocalidade e performance, estabelecida por Paul          

Zumthor, em diálogo com o ofício e saber em Richard Sennett e Walter Benjamim.              

As análises são de caráter qualitativo, direcionando-se a uma etnografia dos           

sentidos das vozes das rezadeiras, registradas nas entrevistas, e suas          

performances em circunstâncias ritualísticas de seu fazer religioso. 

Durante o campo, recursos audiovisuais complementares, como gravações        

de entrevistas e fotografias, foram utilizados e esse material serviu como subsídio            

para as análises e descrição do ritual, assim como o diário de campo, escrito por               
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vezes durante a observação e complementado em casa, após as visitas. É claro             

que, à medida em que a pesquisa avança e torna-se nítido o nosso interesse pela               

benzeção, participando delas, conversando sobre as mesmas dentre outros         

acontecimentos diários, duas atitudes surgiam com frequência, sendo a primeira          

ver-nos como um “devoto interessado” e a segunda perspectiva, como um           

“confidente simpatizante” (FERRETTI, 2009, p.48). Se isso era suficiente para que           

algumas vezes as coisas nos fossem ensinadas detalhadamente e repetidas          

muitas vezes, por outro lado esbarravam na desconfiança de que esse           

ensinamento pudesse contrariar a ordem do segredo à qual determinadas rezas           

se submetiam. Somados a isso, como já citado anteriormente, à medida que            

minha condição física mudava durante a gestação, também se alternava entre           

alguém que precisava ser curada ou aprender como cuidar de si e do             

recém-nascido. 

Assim, as visitas foram executadas diariamente, alternando-as pela        

semana e após a seleção das duas que iríamos aprofundar, passamos a realizar             

visitas entre duas vezes por semana até diariamente, quando acompanhando          

alguma cura específica que exigia mais retorno de quem estava sendo curado,            

isso em um período de quarenta dias, respeitando-se as especificidades dos           

horários de cada uma das benzedeiras envolvidas.  

O trabalho de campo mostrou-se um desafio tanto pela distância entre uma            

e outra, bem como pelo largo tempo necessário para acompanhar as curas, ouvir             

as conversas, observar seu cotidiano e ainda por fim, levar e trazer pacientes             

durante esse processo, sempre quando nos era pedido esse favor. Outra           

dificuldade é o horário, haja visto que elas benzem ou pela manhã cedo ou no fim                

da tarde, mas sempre antes do sol se pôr, sob a justificativa de que o pôr do sol                  

levaria as mazelas benzidas durante o dia. Dependendo do que está sendo            

benzido, se faz necessário voltar várias vezes seguidas na casa delas, algumas            

vezes mais, como no caso das rezas de espinhela caída (em torno de nove              

vezes), ou no mínimo três vezes, quando se reza quebranto, mau olhado, etc.             

Outra questão relacionada à temporalidade no campo diz respeito ao fato de que             

as pessoas que trabalham quase sempre as procuram antes de saírem para o             

trabalho, ou quando da sua volta, tornando assim o horário de pesquisa no campo              
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um saudável exercício de disciplina cotidiana, assim como as próprias          

benzedeiras o experimentam.  

Pude observar no convívio com os que procuram e o prestígio que            

desfrutam em suas comunidades, o que afirma Brandão quando diz que “não é             

porque uma crença é verdadeira que uma comunidade inteira acredita nela, é            

porque a comunidade acredita coletivamente nela que ela é verdadeira”          

(BRANDÃO: 1980, p.49). A benzedeira produz uma performance através da qual           

se veicula uma linguagem que produz sentido. Como na leitura de Lévi Strauss             

(1985) sobre o feiticeiro Quesalid e sua magia, a eficácia simbólica passa pelo             

reconhecimento do grupo. A benzedeira é uma intermediadora com o sagrado           

pelo qual se tenta obter a cura estando esta também relacionada a seu prestígio              

social.  

Em qualquer das cidades que pesquisei por benzedeira, até a própria           

questão da pergunta “onde encontro alguém que benze por aqui?” tinha resposta            

sempre formulada a partir do feminino. Seja em Mosssoró, Natal ou Parnamirim,            

quando se procura, parte-se sempre da busca por uma “benzedeira” diante da            

predominância da mulher nesse ofício. O trabalho de campo nos levou a perceber             

que o ofício da benzeção em contextos urbanos é executado geralmente por            

mulheres, enquanto em outras filiações religiosas os homens estão sempre na           

organização e topo das hierarquias, como igrejas católicas ou protestantes e até            

mesmo nos terreiros. As benzedeiras são sujeitos sociais que não se organizam            

em corporações religiosas. São praticantes liberais, atuando numa relação direta          

com quem é benzido, sem intermediários, sem auxiliares oficiais, trabalham          

sozinhas. São autônomas no sentido de não submeterem outras benzedeiras aos           

seus trabalhos e sequer formam confrarias religiosas ou possuem conhecimento          

de outras que atuem em sua região. A responsabilidade é única e direta assumida              

individualmente por elas. Ainda assim, esse ofício predominantemente feminino,         

embora goze do prestígio da comunidade, por serem do universo doméstico,           

transparecem como Oliveira vai dizer no fator determinante delas serem: 

 

Mulheres, mães, domésticas, pobres, idosas, sem estudo,       

reunindo qualidades inferiores para o contexto de produção        
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capitalista, mas portadora de um ofício que lhes exige a posse           

de um poder peculiar. Por que isso? Por se tratar de uma            

profissional doméstica, suspeito que haja diferenças no tocante        

ao desempenho de seu ofício. Enquanto sujeitos populares, as         

benzedeiras parecem acreditar que reúnem em sua pessoa        

todos os elementos que a livrem da dependência dos outros.          

Há ainda outro aspecto da questão: quanto mais avançada for          

sua idade, tanto mais experiente da vida se torna a benzedeira,           

sendo mais procurada (OLIVEIRA: 1983, p. 138). 

 

 

Persiste a ideia de que quanto mais velha, mais ela sabe por sua própria              

experiência de vida, tanto quanto por seus poderes mágicos e religiosos. Além            

disso, o próprio celibato e preceitos que vivenciam na comunidade representam           

exigências sociais de conduta e postura que também acrescenta prestígio social           

as mesmas, tendo significado tanto na eficácia de seu poder de cura bem como              

por satisfazer as exigências da comunidade executa a respeito de sua vida            

pessoal. Elas observam um código de benzedura particularizado e         

fundamentalmente diferente, sendo pobre, mas cercada de prestígio. Assim como          

é exigido das beatas que cuidam dos panos e das capelas em igrejas, exige-se              

recato, boa conduta, viuvez, sendo esse, de acordo com Iaperi Araújo, um traço             

do Velho mundo, quando anciãs e matronas eram guardiãs de segredos (1981, p.             

11). Daí que em nenhum momento, ao pedir referência das mesmas ou ao             

conversar com as pessoas entre uma benzeção e outra, não registrei qualquer            

insinuação sobre a conduta das mesmas, sendo sempre reconhecidas nas          

comunidades. O que pode parecer somente um preceito externo é na verdade,            

para elas uma atribuição do próprio ofício, pois, como nos disse Dona Clinária,             

“como eu vou curar criança, um ser puro, se eu tiver toda suja?”. Da mesma forma                

pensa a comunidade sobre ela. Moral ilibada e uma vida simples e correta. Mais              

que uma questão de gênero ou preconceito, está a prática religiosa, embora            

esses elementos quase sempre estejam interligados (Weber: 1987).  

Além de observar essas relações, o permanecer em suas casas para além            

do tempo em que haviam pessoas sendo rezadas, foi essencial para poder            
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entrevistá-las, ouvir suas histórias e memórias, conhecer o movimento da casa e            

de sua comunidade e claro, ampliar a confiança. Em um dos casos pudemos             

partilhar inclusive de momentos de lazer, ampliando a convivência e a observação            

para os instantes além dos momentos ritualísticos, observando a centralidade das           

relações sociais instauradas em torno da benzeção, a importância de exercer o            

dom de cura encarado como ofício e as características implícitas desse preceito            

no sentido de sempre estarem atentas e receptivas às pessoas que buscavam por             

benzimentos. 

Então, ficou acertado e impossível fugir da técnica da observação          

participante, já que por diversas vezes, elas solicitaram a nossa participação           

durante os rituais, quer seja para jogar fora os ramos após a benzeção ou mesmo               

para segurar alguma criança ou outro utensílio usado no ritual. A perspectiva            

metodológica etnográfica associada a essa observação sistemática lançou luz aos          

textos e as discussões teóricas sobre o tema. As entrevistas abertas, sempre            

colocadas como uma conversa sobre benzer, fez surgir os relatos de história de             

vida, conectadas às suas crenças religiosas e suas práticas de reza e benzeção.             

Mais do que isso, a escuta sensível e o permanecer em suas residências,             

envoltas por suas práticas de cura, permitiu-nos observar essa realidade e           

compreender esse saber. Além disso, como complementar a essa poesia do           

cotidiano, a descrição etnográfica do ritual de cura, atentando para a vocalidade e             

a performance mais do que para os utensílios usados, permitiu nos           

concentrarmos nas palavras e sua colocação dentro do ritual.  

Dada a natureza do objeto e da proximidade de perspectiva, optamos por            

nos inspirar nas técnicas usadas na psicoterapia de Carl Rogers (já que, nesse             

modelo, ao lidar com os pacientes, ao invés de ser diretivo, ele apostou na              

não-diretividade, deixando ao paciente a escolha do tema da entrevista, cabendo           

ao entrevistador fazer o menor número possível de perguntas e quando           

necessário intervir. Ou seja, concentrar-se naquilo que o interlocutor deseja falar e            

não especificamente no que o pesquisador gostaria que fosse falado. Como essa            

técnica é em si muito parecida com a que as benzedeiras utilizam quando alguém              

as procuram para benzer, ou seja, elas perguntam como seus pacientes tem            

passado e a partir disso se desenvolve uma conversa, a técnica mostrou-se de             
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grande valia, revelando não só questões em profundidade como temas, interditos           

e proibições. Assim, “trata-se portanto, de abrir o espírito, de ouvir, e não de fazer               

perguntas precisas, de descobrir novas maneiras de colocar o problema, e não de             

testar a validade dos nossos esquemas “ (QUIVY e CAMPENHOUDT: 2013, p.70). 

Diversas formas de busca me permitiram chegar até elas: duas por           

informantes, uma pela internet e outra a partir de um documentário  , mas em             1

todas, coincidiu e foi decisivo o reconhecimento da comunidade em que vivem. E             

como em uma conversa entre as quatro, sem que as mesmas se conhecessem,             

me mostraram as nuances do que é ser benzedeira e de como aprenderam a              

curar. São elas: Dona Toinha, em Parnamirim, Dona Maria, em Natal, Dona            

Clinária e Dona Moça, ambas em Mossoró-RN. 

Dividimos a visita ao campo em períodos de 30 a 40 dias, sendo             

inicialmente no mês de Abril e Maio de 2015, Setembro e Outubro de 2015, Março               

e Abril de 2016 e Agosto e Setembro de 2016. Quase sempre visitávamos umas              

pela manhã e duas pela tarde, coincidindo com o período em que as mesmas              

costumam ser mais procuradas. Todas as principais questões, tanto da          

observação participante quanto das entrevistas, foram escritas no diário de          

campo. Durante as visitas, utilizamos a câmera em determinados momentos,          

sobretudo no ato performático-ritualístico e em outros, em que não haviam           

pessoas a serem benzidas, as entrevistas foram gravadas em áudio. Foram           

quase sempre nesses momentos que a história de vida surge, entre um            

benzimento e outro. Não que a câmera trouxesse qualquer inibição (será fruto do             

hábito hoje corriqueiro de registrar tudo, resultante da presença dos smartphones           

em todas as mãos?), mas é quando não estão envolvidas no ritual que possuem a               

liberdade de contar sua história.  

Considerando que, como qualquer pesquisa que lide com o universo          

1  O documentário se chama “Clinária, as cores de uma Dança”, retrata a vida da artista popular da                  
Dança de Boi de Reis, do cineasta Jean Custo. As informações tanto do documentário quanto da                
homenagem da UERN e Prefeitura de Mossoró à Dona Clinária encontram-se disponíveis nos             
seguintes endereços:  
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/filha-de-escravos-e-rainha-de-boi-de-reis/172147 
http://www.uern.br/festuern/viifestuern/homenagem.htm 
http://www.prefeiturademossoro.com.br/blog/desenvolvimento-social-e-juventude/5106 
http://www.anotern.com.br/2011/09/cineasta-jean-custo-tem-documentario.html 
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religioso, torna-se essencial uma análise detalhada das formas de relacionamento          

entre o pesquisador e os pesquisados, que informe e esclareça o modo de             

envolvimento ocorrido. Inúmeros são os trabalhos sobre religiões afro-brasileiras         

em que a questão da iniciação se faz presente, muito embora seja pouco             

discutida nos mesmos textos. Mesmo não sendo imprescindível ao trabalho          

científico, as interpretações daqueles que são iniciados podem ser muito mais           

acessíveis à medida que num ambiente religioso, nem sempre perguntas são bem            

vindas, haja visto que o conhecimento religioso é adquirido aos poucos, na            

convivência cotidiana, por vezes tido quase como um presente, um dom ou uma             

troca. Isso porque, como afirma Ferretti, “o conhecimento religioso, de um modo            

geral, é considerado um mistério transmitido a poucos iniciados, por isso muitas            

religiões possuem um domínio reservado de segredos.” (2009, p. 41).  

Assim, um dos grandes dilemas da observação participante está na          

questão do envolvimento do pesquisador. É comum também a ida ao campo            

como “cliente”, como define Oliveira (1983) em sua pesquisa, para posteriormente           

apresentar-se como interessado sobre o assunto, pesquisador do tema e a partir            

disso tratar dos limites e alcances do trabalho de campo com as mesmas.             

Particularmente, não encontrei maiores dificuldades no acesso às informações         

justamente por fazer esse trajeto simultaneamente, como alguém interessado         

sobre o assunto à medida que faz questão de ser benzido, já que muito mais que                

uma clientela, as benzedeiras tem uma relação mais próxima do que seriam            

“pacientes”, já que a relação de pagamento sobre o serviço praticamente não            

existe, podendo-se quando muito, haver gratificações ou presentes envolvidos. 

Durante quase todo o trabalho de campo, pude participar dos rituais e            

sendo em inúmeros momentos reconhecida como uma pessoa que poderia          

auxiliar, seja segurando as crianças ou jogando fora os ramos, e à medida que              

meu status mudou no decorrer da pesquisa também se ampliava o acesso às             

informações. Esse é um ponto importante a ser esclarecido, pois embora as            

benzedeiras não estejam num ponto extremo como algumas religiões e cultos de            

caráter iniciático e secreto, apresentam por outra lado, uma grande dose de            

segredo em torno das rezas e orações, assim como em sua transmissão também.             

Isso porque, ao lidar com palavras de cura, lidam com um saber em que, assim               
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como afirma Juana Elbein dos Santos,.  

  

 

A palavra proferida tem um poder de ação. A transmissão          

simbólica, a mensagem, se realiza conjuntamente com gestos,        

com movimentos corporais; a palavra é vivida, pronunciada,        

está carregada com modulações, com emoção, com a história         

pessoal, o poder e a experiência de quem a profere. A palavra            

transporta o alento (...) ultrapassa seu conteúdo semântico        

racional para converter-se em um instrumento condutor de um         

poder de ação e realização (1976, p. 12). 

 

 

 Outra dificuldade dá-se em relação ao sexo. Embora nas benzedeiras de           

Natal e Parnamirim fossem muito comum encontrar homens esperando para          

serem benzidos, na cidade de Mossoró era nítido a grande maioria de mulheres             

na busca das mesmas. Isso permitiu que muitas questões pudessem ser           

abordadas sem maiores constrangimentos por só haver mulheres no ambiente,          

sendo possível observar instantes em que banhos para problemas genitais          

femininos fossem indicados assim como banhos de limpeza e descarga ou           

mesmo poder entrar nas residências até espaços mais íntimos para acompanhar           

a famosa “surra” de Pinhão e de espada de São Jorge, momentos em que o               

acesso de um pesquisador do sexo masculino demandaria muito mais          

dificuldades. O mesmo se dá nas questões referentes à gestação, parto e            

pós-parto, que só se deram em função de minha nova condição no decorrer da              

pesquisa. 

Isso porque, é na trama das relações humanas que se deve ler as             

benzeções. A voz, o corpo e a presença são, portanto imprescindíveis. Se            

buscamos a percepção poética da benzeção e não a dedução, sendo a fala o              

elemento que carrega a experiência de vida, é preciso pensar o desvio intencional             

da língua para o seu suporte vocal (ZUMTHOR: 2000, p.18).  

Por isso mesmo, em determinados momentos das entrevistas, parecia ser          

o gravador um elemento a ser pensado, diferentemente do uso da câmera, como             
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muitas vezes acontecem em pesquisas sobre religião e temas que adentram o            

universo doméstico. Assim, como afirma Goody (2012: p. 62), o gravador está            

longe de resolver nossos problemas analíticos. Se o que buscamos são poesias            

sonoras que levam ao estudo da voz, dando-se ênfase na palavra poética, o             

gravador seria o elemento essencial. No entanto, buscamos não repetir o           

equívoco de concentrar-nos tão somente na palavra oral, mas sim na voz como             

um todo, conhecendo a diferença entre oralidade e vocalidade e concentrando-se           

na ênfase da palavra poética, particular e concreta. Trazer o gravador para o             

campo fez surgir um impasse: a voz, a performance e a pessoa benzida juntas no               

vídeo não eram um registro problemático, talvez em função da grande oferta nos             

dias de hoje dos smartphones e da fotografia digital e a naturalidade que ele              

trouxe para a possibilidade de que em qualquer momento alguém possa sacar de             

seu celular e registrar momentos cotidianos, mas sim o registro da voz. Esse             

deslocamento da problemática nos fez repensar os recursos metodológicos de          

registro, haja visto que, assim como para Sennett (2013) e sua análise do trabalho              

de mestres artífices, seria justamente o computador um instaurador do abismo           

entre nós e as oficinas. Assim, quanto mais complexos os recursos para montar o              

mosaico da condição humana, mais rudimentares seriam as relações, no sentido           

de que o homem em sua cultura é mais do que o gravador.  

Portanto, ter acesso à imagem não é um problema nos dias de hoje e isso               

em si, embora tenha esvaziado o seu sentido já que usamos muitas vezes os              

padrões observáveis da cultura para construirmos equivocadamente descrições        

como explicações, ao invés de, como nos diz Barth, testarmos os conceitos            

antropológicos na base da vida tal como ela ocorre (2000, p.107), não se deu da               

mesma forma com os conteúdos da benzeção. O áudio de uma oração poderia             

representar uma ruptura com a interdição de não ensinar as rezas a ninguém do              

mesmo sexo, para aquelas que assim aprenderam. Isso traz implicações não           

apenas metodológicas como também teóricas, pois sabemos que os recursos          

tecnológicos que gravam a voz também são limitados, assim como a escrita            

destes, haja visto que abolem a presença de quem traz a voz e saem do presente                

cronológico porque a voz que transmitem não é reiterável do mesmo modo. Como             

não apagar as referências espaciais da voz viva sem cair na artificialidade da             
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mediação eletrônica que muitas vezes fixa a voz? A vida impressiona por sua             

extraordinária riqueza e grau de elaboração do simbólico. Por isso, evitamos o            

uso do gravador e vídeo aos instantes não ritualísticos e deixando-os somente            

para os instantes em que as mesmas narram sua história de vida, na busca de               

dar conta teoricamente daquilo que efetivamente encontramos e ciente de que           

qualquer metodologia torna-se frágil ao abstrair modelos válidos de fenômenos          

complexos. Deve-se por isso, evitar a apreensão monocromática dessa realidade          

encantada sob pena de perdê-la em prol de representações parciais da estrutura            

da sociedade (BARTH: 2000, p. 115).  

Assim, ao pesquisar benzedeiras não podemos simplesmente associar as         

rezas com a doença ou o gesto e as plantas sem discutir essas questões              

metodológicas, pois corre-se o risco de perdermos a riqueza que reside nos nexos             

entre causas e conexões independentes. Nesse sentido, melhor compreender que          

a construção que fazem não surge de uma única fonte e não é monolítica, no               

sentido de que ao buscarmos descobrir significado no mundo dos outros           

precisamos ligar um fragmento de cultura e um determinado ator à constelação            

particular do mesmo, dando mais atenção ao diálogo entre os próprios nativos,            

exigindo portanto muito mais da observação participante e do diário de campo            

associado a esta. O significado é sempre uma relação entre prática e teoria             

captada pela etnografia. 

Diante disso, somente transcrevi trechos de rezas quando nos foi          

permitido, respeitando-se e tomando conhecimento dos limites da pesquisa com          

um tema que lida com o segredo, atentando assim, como nos lembra Simmel,             

para o fato de que  

 

A escuta insaciável de cada palavra impensada; a persistência         

em decodificar cada detalhe de ação, tonalidade de voz, etc.; o           

que se pode inferir de tais ou quais expressões; o que pode            

trair um rubor a menção de um nome - nada disso ultrapassa o             

limite da discrição extrema; são inteiramente tarefa do próprio         

intelecto e assim direito inquestionável do sujeito (...) As vezes          

é difícil a gente evitar a interpretação do outro, a nossa teoria            
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das suas características e invenções subjetivas, a nossa        

construção da sua interioridade. A questão de onde fica essa          

fronteira não é fácil de responder. Ela nos leva as mechas mais            

finas das formas sociais. O direito aquela propriedade privada         

espiritual de que falamos há pouco, não pode ser afirmado num           

sentido mais absoluto do que o da propriedade material.         

Depende também das condições e forças do meio social, e          

consequentemente suas limitações, seja através das proibições       

que recaem sobre o modo de aquisição da propriedade ou          

através de impostos, são direito do todo. Este direito, todavia,          

tem urna base ainda mais profunda do que o princípio do           

contra serviço entre a sociedade e o indivíduo (SIMMEL: 2009,          

p. 229). 

 

 

Além da dimensão do segredo, devemos observar também o aspecto de           

narradoras, assim como na compreensão de Walter Benjamim (1994), no sentido           

de que as mesmas são pessoas que retiram da experiência o que elas contam. É               

no conhecimento que passa de pessoa à pessoa que reside a fonte dos             

narradores, à medida que incorpora aquilo que é narrado às experiências dos            

seus ouvintes. Por isso, a história de vida torna-se imprescindível ao estudarmos            

benzedeiras. Das diversas modalidades e técnicas de uso da História de vida,            

referimo-nos aqui à história de vida tal qual como a pessoa que viveu a conta,               

sendo a narração feita diretamente ao investigador.  

Por isso, a natureza do objeto, aponta para o uso da história de vida como               

fonte da memória e dos registros desse saber de cura das benzedeiras. Elas             

refazem livremente a memória de sua existência e do grupo, já que a tradição              

desse saber que acumulam como memória se dá a partir da existência social em              

um contexto coletivo. Enquanto pesquisador, cabe a escuta atenta, exploração e           

inquirição, muito longe de uma possível passividade, mas uma introspecção em           

que o ato primordial da pesquisa em memória se faz presente: o escutar e refletir               

o que o sujeito lembra, lembrança essa sempre presentificada. O ideal, como nos             

diz Bosi (1995, p. 43) seria exercermos o dom de “escutadores infinitos” como             
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ferramenta principal de pesquisa. A memória é portanto essa relação de um            

alguém que fala sempre a partir do presente, envolto de lembranças e            

esquecimentos. 

Assim, existe um paradoxo da voz, que marca todos os trabalhos que usam             

a oralidade como fonte: a voz, como um acontecimento do mundo sonoro, por             

vezes escapa à captação. É necessário metodologia específica para captar tais           

significados. Retomando Zumthor, podemos dizer que está na voz dessas          

mulheres a manifestação do saber, do dom, da memória e da cura. Essa voz é               

“consciência que será habitada pelas palavras, mas que verdadeiramente não fala           

nem pensa; que simplesmente trabalha por nada dizer” (2010, p. 14). A poesia             

reside não na expressão oral de um poema, mas sim o conteúdo que produz a               

cultura do sujeito, que está em sua vida. 

Contudo, sabemos das implicações, como alerta Bourdieu (2006), dos         

riscos da “ilusão biográfica”, no sentido de que não podemos cair na armadilha de              

acharmos que a vida é uma história inseparável dos acontecimentos individuais           

por si só suficientes e atrelados à um nome próprio. Precisamos ter ciência que  

 

Os acontecimentos biográficos se definem como colocações       

e deslocamentos no espaço social, isto é, mais        

precisamente nos diferentes estados sucessivos da      

estrutura de distribuição das diferentes espécies de capital        

que estão em jogo no campo considerado. O sentido dos          

movimentos que conduzem de uma posição a outra        

evidentemente se define na relação objetiva entre o sentido         

e o valor, no momento considerado, dessas posições num         

espaço orientado. O que equivale a dizer que não podemos          

compreender uma trajetória sem que tenhamos previamente       

construído os estados sucessivos do campo no qual ela se          

desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que         

uniram o agente considerado ao conjunto dos outros        

agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados com o         

mesmo espaço dos possíveis (BOURDIEU: 2006, p. 190). 
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Além disso, é preciso lembrar que o trabalho do etnólogo, “caminha           

lentamente da observação à interpretação, da prática á teoria”. Iniciação, lição,           

aprendizagem, exercícios: são palavras de um saber que nasce numa longa           

relação com as pessoas de seu “campo” (AGIER: 2015, p.9). Essas pessoas            

envolvem a relação com nossas subjetividades e a própria memória, já que no             

Nordeste, essa figura quase mítica permeia ainda nosso imaginário. Nesse          

sentido, tecer o encontro etnográfico com benzedeiras, no Estado em que nasci,            

pesquisando algo que vivia nas lembranças de infância em que muitas vezes fui             

benzida por minha avô e era levada por minha tia às benzedeiras do bairro,              

envolve necessariamente deixar-se estar e permanecer. Além disso, essa relação          

do campo foi modificando-se à medida que minha gestação avançava e as            

mesmas me acolhiam.  

Apesar de encontrá-las até na internet, ir ao campo com mulheres que            

estão distantes entre si e às quais só se chega via informação dos que já               

utilizaram seus serviços, me colocou a olhar as cidades por outro ângulo.            

Principalmente a cidade de Mossoró. È triste perceber com perplexidade o clima            

de medo da violência urbana, à maneira como as pessoas nos olham            

desconfiadas ou mesmo nos alertam sobre o risco de adentrar bairros e ruas em              

que residem pacatas senhoras que benzem. Ainda se benze na calçada, mas            

essa mesma calçada já teve vítima de bala perdida, no caso, a cunhada de Dona               

Clinária, no bairro Papôco. Falar de aventura antropológica poderia ter outro           

significado para mim, mas nunca do medo e da insegurança que esses, antes             

locais tranquilos, enfrentam nos dias de hoje. 

Há um estranhamento nítido com esses lugares. Mossoró, que aos olhos           

parece ter muito mais luz do que a retina pode captar, mas um horizonte mais               

aberto e a paisagem sempre árida. O Alecrim, em Natal, como o grande  Google              

da capital do RN, mas ao mesmo tempo um bairro cheio de moradores e uma               

pulsante vida própria. E o que dizer das ruas do centro de Parnamirim, permeadas              

de prédios militares, mas nas quais também não se pode mais permanecer na             

calçada. 

Mesmo assim, a maior aventura ainda é para mim embrenhar-se na           

descoberta de minha própria busca, no que Agier (2015) chama de “gosto pelo             
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poético antes do científico”. Por isso, pesquisar benzedeiras é encontrar algo que            

se supõe familiar, mas debruçar-se sobre suas peculiaridades até descobrir-se          

desconhecedora, uma aprendiz, aprendendo nessa viagem que a partida se dá no            

instante em que já não se é natural de Mossoró, ou do Rio Grande do Norte,                

porque esse natural nos parece totalmente incompreensível ao olhar superficial e           

somente com o debruçar-se sobre a poesia do cotidiano dessas mulheres,           

podemos nos dar conta de que  

 

O etnólogo faz sua colheita removendo a terra seca das          

evidências: seu savoir-faire, por mais intelectual que seja, tem         

alguma coisa do camponês, do artesão; o “campo” é como a           

terra: que se afofa, que se tritura, que se sente, que se trabalha             

(AGIER: 2015, p. 10) .  

 

 

Assim como quem revolve a terra de um solo que sempre pisou mas nunca              

observou o que havia um pouco mais abaixo é que posso dizer que a hora da                

partida no campo implicou no perder-se inúmeras vezes. Nos sentidos da           

pesquisa, na definição do campo, na delimitação do objeto, na mudança do  status             

durante o campo e nos tempos da pesquisa. Qualquer olhar menos artesanal            

poderia apressadamente ter marcado um encontro corriqueiro e banal, mas como           

quem possui uma joia preciosa, a partida se deu no instante em que o olhar               

amadureceu através das leituras e do conhecimento adquirido nas disciplinas          

sobre a categoria e as pesquisas na área de cultura popular. Antes de marcar a               

hora da partida, foi necessário perder-se inúmeras vezes.  

As primeiras visitas ao campo trouxe-nos a oportunidade de observar a           

questão da cura pela palavra e como elas apreenderam esse saber. Foi um             

momento muito importante para mostrar que é no campo que se apresentam as             

questões de pesquisa, principalmente quando se parte de um tema que           

aparentemente parece já ter sido muito estudado e que tem a cada ano, diminuído              

o número de praticantes do ofício, embora sua procura ainda seja bastante            

grande conforme pudemos observar na experiência do campo. 
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Durante todo o trabalho de campo, estive residindo em Parnamirim e me            

deslocava para as cidades em que as mesmas residiam, sendo que na primeira             

etapa permaneci durante 40 dias em Mossoró e após, retornando para           

Parnamirim. Na segunda e terceira etapa, concentrei-me em Parnamirim e fiz           

esse deslocamento diário, entre Natal e centro de Parnamirim. 

E foi assim que o campo realmente começou. Embora haja uma           

familiaridade com essas cidades, ir ao campo é ainda assim adentrar no            

desconhecido e desmistificar a ideia presente em muitos trabalhos de que as            

benzedeiras concentram-se em áreas mais periféricas e com influências de uma           

origem rural. Embora tenhamos uma origem rural das mulheres entrevistadas,          

isso se deve ao processo histórico de migração do campo para a cidade que o               

Brasil vivenciou no século passado. No entanto, essa localização espacial não é            

mais uma justificativa já que dentre as quatro benzedeiras, somente uma reside            

em um bairro periférico, sendo as demais moradoras de bairros centrais,           

principalmente no cenário de Natal e Parnamirim, ou seja, em uma região            

metropolitana de uma capital, residentes dos centros comerciais de tais cidades. 

Como já possuía conhecimento da localização dos bairros dessas         

mulheres de Mossoró (em função da pesquisa PIBIC - UERN que havia            

desenvolvido anteriormente), acabei chegando às mesmas independentemente,       

sem a intermediação de informantes, mas buscando informações junto às          

pessoas que transitavam pelas ruas do bairro. Foi assim que consegui localizar            

Dona Moça e Dona Clinária, em Mossoró e Dona Maria e Dona Toinha em Natal e                

Parnamirim, em que embora tivesse acesso pela internet e por indicação de outro             

pesquisador da base de pesquisa, foi caminhando pelas ruas do bairro e            

procurando informação de suas residências que cheguei até elas. 

No primeiro dia, enquanto procurávamos a casa de uma das benzedeiras,           

bençãos em momentos diferentes do dia fizeram crer que as comunidades           

conspiram para o trabalho de campo. Assim como um carro que demora a             

desenvolver velocidade, não basta apenas força de vontade para ver as coisas            

acontecerem, mas sim imersão, embriagar-se pela busca e deixar-se abrir à ponto            

de, salvos por um bom aparato teórico metodológico, precisar lembrar-nos que           

estamos em campo. 
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Um das frases que marcou e lançou pistas para esse aspecto da            

religiosidade cotidiana veio de uma moradora, que ajudou a chegar à casa de             

uma das benzedeiras. Como o horário de visita às benzedeiras é sempre pela             

manhã, ou seja, no horário em que as pessoas já estão no trabalho e as crianças                

na escola, as ruas estavam desertas de forma que não se conseguia localizar a              

casa de Dona Moça.  

Pedimos informação à uma senhora, já idosa, que vinha andando pelas           

ruas desertas do Conjunto Vingt Rosado, bairro periférico de Mossoró. Ela disse            

que não sabia, mas pediu para esperar enquanto ela atravessava um córrego em             

uma pontezinha de tábuas estreitas para pedir informação em uma casa do outro             

lado da rua. Ao voltar, disse-nos onde era a casa, ao que agradecemos. Ela,              

calmamente disse: “de nada, nós estamos aqui para servir uns aos outros”. Da             

mesma forma, encontrar por exemplo a residência de Dona Maria, no Alecrim,            

bastou perguntar uma vez, pois naquele horário, várias mulheres estavam          

entrando em sua residência com as crianças que saíam da escolinha em frente de              

sua casa, atravessavam a rua e adentravam no estreito corredor que levava à             

“casa de oração de Dona Maria”, conforme letreiro de uma caixa de doações em              

sua varanda já arrumada para receber as pessoas. 

Enfim, a certeza de que embora muitos pesquisadores apontassem a          

dificuldade de ter acesso às benzedeiras aqui no Rio grande do Norte, a pesquisa              

já havia começado muito antes de chegar até elas, no sentido de que essa é a                

prática religiosa que permeia o exercício do dom de cura nessas comunidades, o             

esforço de uns ajudar aos outros e gerar os meios hábeis para tanto. 

Por diversas vezes, precisamos empenhar um esforço um pouco maior          

para chegar até elas. Tentamos, com Dona Clinária, no bairro Papôco (que possui             

essa denominação pelo constante som dos tiros na localidade, na Ilha de Santa             

Luzia, na periferia de Mossoró, não era uma bairro fácil de encontrar pessoas em              

suas vielas e ruas apertadas e confusas). Mas o encontro etnográfico estava            

marcado, e foi entre os meses de Maio e início de Junho que pude sentir que de                 

tanto perder-se, adquirimos um “saber-viver” em meio ao campo, a ponto do gosto             

pelos detalhes e minúcias ser tão natural que jamais é lembrado como uma             
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ferramenta de pesquisa, mas somente o gosto por embrenhar-se numa busca           

íntima do saber que se quer conhecer. 

Durante a etnografia, as relações sociais e as práticas cotidianas ficaram           

constantemente implícitas. Ao observar os laços sociais, a noção de parentesco           

deixa de ser tratada com um fenômeno dado ou meramente natural ou biológico,             

e que vão muito além dos laços de consanguinidade ou de aliança, mas sim fruto               

das performances cotidianas e de engajamento das atividades. Nesse sentido que           

Dona Moça mora sozinha, próxima à casa de sua filha, mas está sempre com              

alguma “conhecida” (pessoa de proximidade da família) que a ajuda nos afazeres            

domésticos e nas rezas. Dona Clinária mora com a família de uma sobrinho,             

sendo a esposa deste que cuida da mesma, no seu dizer, “como uma filha”. Da               

mesma forma, Dona Maria mora com a neta e um bisneto, sendo a casa sempre               

visitada por seus inúmeros filhos e Dona Toinha, residindo na casa de seu único              

filho e sendo cuidada por sua nora, á medida que mantém relações em torno dos               

netos, suas namoradas ou pessoas próximas da família que ajudam nos cuidados            

da casa, isso quando o filho e nora não estão presentes. 

A partir da pesquisa de campo, acompanhei o cotidiano dessas mulheres e            

das pessoas que as procuravam, podendo conversar e observar sobre os temas            

da pesquisa, as experiências passadas sobre as doenças e a cura, sobre a             

comunidade e as conversas informais sobre os problemas do cotidiano, sobretudo           

nos instantes em que se aguada o ritual ou mesmo após o término, nos              

momentos de conversa em grupo, algumas sendo gravadas em áudio e outras            

sendo apenas registradas no caderno de campo. Assim, o levantamento          

etnográfico consistiu em observar práticas mais amplas que o instante do ritual,            

adentrando no rol das práticas cotidianas das mesmas e das práticas sociais em             

torno destas. 

É nesse encontro do somente estar que cheguei aquelas que curam, ou,            

como define Clarice Estés (1998) “aquela que sabe”. Clinária foi a primeira.            

Disseram que ela tinha vergonha de falar, que ela não escutava direito. Disseram             

até que ela não dizia nada, que era muito calada e quase impossível de              

entrevistá-la. Ao primeiro contato, nada ela precisou dizer. Bastou penetrar no           

brilho quebrado de seus olhos encobertos pela névoa da catarata, no alto de seus              
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97 anos, sua pele negra como não se vê por aqui, nessa região oeste              

miscigenada. Era 13 de Maio, ali, diante daquela feição e seus cabelos crespos,             

totalmente embranquecidos pelo tempo. Parecia que nos esperava. E esperava          

mesmo. Mas a qualquer um que pudesse dela precisar.  

Dona Maria é uma figura bastante conhecida em toda Natal, mas foi, das             

quatro, a última a me encontrar. Na verdade, ela não é só rezadeira do bairro               

Alecrim, mas recebe gente de toda a grande natal e até de lugares mais distantes.               

Recebi muitas informações sobre ela, tanto na universidade, por um colega da            

base de Pesquisa Culturas Populares que havia desenvolvido sua tese no bairro            

em que ela morava, bem como por pessoas que já haviam sido rezados por ela.               

Acabavam sempre por falar em linhas gerais sua localização, sempre se referindo            

à sua casa na rua do mercado da seis.  

É preciso descrever as especificidades do bairro Alecrim, um grande centro           

comercial popular na cidade de Natal. Por razões históricas, convencionou-se          

chamar algumas ruas e avenidas centrais de Natal por números, embora esses            

sistema não esteja em nenhuma das placas de localização das ruas. Então, para             

um natalense, dizer que alguém mora na rua da seis é informar uma localização              

precisa, enquanto para alguém de fora significa buscar num bairro uma referência            

que não está no  Google Maps . Só com bons e antigos moradores se consegue              

descobrir os reais nomes das ruas. Após essa redescoberta, chegar ao mercado            

da seis torna-se fácil, e basta perguntar à alguém na rua de uma benzedeira para               

que alguém à indique, afinal, suas casas são sempre as mais movimentadas da             

rua. Muitas pessoas conheciam sua residência e isso me fez pensar que por ela              

ser tão conhecida assim, certamente, só existia ela aqui na cidade de Natal e sua               

reza já era bastante conhecida. Na verdade, as duas coisas andavam juntas e eu              

nem imaginava quanto. 

Chegar em sua casa foi fácil, pois foi só perguntar as pessoas que tinham              

crianças na calçada que todos informaram sua casa, num lugarzinho recuado,           

uma edícola, com dois portões fino de maneira que quem está dentro enxerga             

quem vem chegando e vice versa. Somados à este, um comprido corredor que vai              

dar justamente no altar dela, acima de sua cabeça, e uma cadeira em que fica               

quem está sendo rezado. As pessoas a quem pedi informação inclusive haviam            
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acabado de sair de lá. Qual foi minha surpresa ao chegar e perceber que existia               

uma fila de cadeiras e adultos, crianças, idosos, distribuídos pelo pequeno           

alpendre de sua casinha, se revezando na frente de Dona Maria cada vez que              

alguém terminava uma cura. Do lado oposto, uma urna com cadeado em que se              

lia “doações para a casa de oração de Dona Maria”.  

Parecia-me que havia descoberto o Fordismo da benzeção. Dona Maria          

rezava uma pessoa atrás da outra e perguntava apenas o nome e a enfermidade.              

Aquela pessoa já saia e depois outra, e outra. Todo mundo já conhecia o              

procedimento, ninguém perguntava como era ou como deveria fazer, a não ser            

em casos de pessoas que já chegavam com o diagnóstico do médico (que             

envolviam cirurgias, cistos no ovário, pedra nos rins, etc.) que Dona Maria            

perguntava pelo que os médicos diziam e em seguida orientava banhos ou chás.             

Muito impressionante essa mulher, cheia de colares no pescoço e de pulseiras            

coloridas no punho direito, que chacoalhavam ao ritmo da benzeção e dos            

galhinhos verdes de pinhão! Já havia ali um cestinho de lixo para jogar fora os               

ramos murchos bem como uma sacola cheia de ramos e talos de mamão. Outros              

utensílios como a pedra para espinhela caída, o cordão e sua faquinha, ficam no              

altar acima de sua cabeça. Pendurado um pouco mais abaixo, um saco com             

roupas e pertences que as pessoas trazem para rezar crianças e adultos a             

distância. Em inúmeros momentos presenciamos com todas as quatro, pessoas          

que vinham ser rezadas e traziam pertences de alguém da família para também             

receber a reza. Algumas vezes esses pertences eram esquecidos por lá também.            

E por ali permaneciam até que a pessoas voltasse ou que as mesmas             

mandassem deixar na casa do dono.  

O pretexto de um encontro, seja para curar espinhela caída, seja para            

observar uma reza ou mesmo nos pegarmos perplexos diante de senhoras que            

leem com tanta fluência as linhas de minha mão tanto quanto eu leio esse texto,               

me lançou na busca da partida, marcada pelos instantes em que as cidades, tão              

familiares, já não eram tão reconhecidas por mim. Na verdade, nem as linhas de              

minha própria mão pareciam pertencer à mim, pois longe do meu olhar do que era               

“familiar”, meus traços, linhas e riscos sabiam dizer muito coisa para aquelas            

senhoras analfabetas que, sabiam ler outra partitura, outro conhecimento que não           
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está nos livros acadêmicos, senão na poesia do instante dessas sabedoras da            

cura. Insatisfeita com minhas próprias palavras para aquilo que não enxergo, que            

não compreendo, que desconheço até mesmo em meu próprio corpo, mas que            

não passa despercebido ao olhar treinado no cotidiano de exercício do dom e do              

ofício.  

É assim que, embora tecido academicamente, meu roteiro de pesquisa (ou           

seria de encontros, perdas e partidas) enquanto trilha por onde caminhar, me            

levou ao encontro com benzedeiras, matriarcas, sabendo que em minha inserção           

e dimensão pessoal, encontro habilidades etnográficas que sequer sabia         

possuidora. Isso porque, “o saber dos etnólogos não tem forma definitiva nem            

fronteiras imutáveis; antes, é uma ambição partilhada, uma busca difusa - a            

“busca da sabedoria” que, de alguma forma, nenhum deles está certo de            

alcançar” (AGIER:2015, p.91). 

Assim como os encantados vagalumes mencionados por Agier, que por ora           

servem de guia na escuridão ou mesmo servem simplesmente para fazer           

perder-se aqueles que supunham saber o caminho de cor, caminhar entre saber,            

benzer e curar, espalham, por enquanto, muito mais como questões do que sobre             

certezas. E nesse constante perder-se e sutilmente encontrar-se, que         

artesanalmente vou sendo burilada na busca de compreender esse ofício,          

buscando etnografar a voz poética dessas mulheres benzedeiras. 

A estratégia encontrada foi de inicialmente ampliar o olhar para além das            

mulheres já pesquisadas em projetos anteriores, pesquisando em outras regiões          

do Estado, não só em Mossoró. Durante os dois últimos anos, aprofundamos o             

contato com elas, em visitas informais e a partir de Abril de 2015, e voltamos à                

campo definitivamente com uma sistemática clara para a pesquisa e foi a partir da              

visita à oito mulheres que chegamos às quatro benzedeiras, e após a qualificação,             

centramos em profundidade em duas delas. Essa construção se ateve sempre           

aos itinerários da pesquisa e marcaram por fim, o encontro etnográfico com duas             

mulheres que embora possuam o mesmo ofício, muito se diferem na expressão            

de sua religiosidade, performances em seu ritual e histórias de vida. Se pudermos             

dizer que Dona Toinha é a benzedeira tradicional, conforme habita nosso           

imaginário, Dona Maria ultrapassa as fronteiras desses saberes e cruza religiões           
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e práticas em um estilo próprio, em sua pequena casa de oração, na área de sua                

casa. 

Nesse universo, precisamos afirmar que as benzedeiras encontram-se        

inseridas em uma série de eventos regionais que contribuíram para          

reordenamentos econômicos, territoriais, e populacionais em diferentes momentos        

históricos que delinearam fluxos migratórias para as três cidades pesquisada.          

Mossoró vivenciou na década passada o ápice da exploração do petróleo e do             

desenvolvimento econômico dessa cidade como um todo, e embora vivencie hoje           

um esfriamento dessa atividade econômica, a cidade é e sempre foi um            

importante pólo regional equidistante entre duas capitais do Nordeste, Fortaleza e           

Natal. Esta por sua vez, impulsionada pelo crescimento turístico, também          

vivenciou forte urbanização nas duas últimas décadas, com grande crescimento          

de sua região metropolitana, sendo Parnamirim uma das cidades que mais           

vivenciam o fenômeno de conurbação com Natal, sendo hoje a terceira maior            

cidade do estado. 

A compreensão desses fenômenos vão estar diretamente relacionados ao         

modo de viver e relacionar-se das comunidades em que essas benzedeiras           

residem, compondo a geografia do lugar e delineando relações onde, embora não            

haja mais uma referência tão nítida da vida em meio rural já que todas moram em                

áreas de grande concentração populacional, esse universo permeiam suas         

memórias como referências ao “interior” (conforme os moradores da capital          

costumam chamar os pequenos municípios do Estado de onde as mesmas           

migraram) ao passo que em Mossoró, elas referem-se à suas localidades como            

“sítio” (zona rural de pequenos municípios). 

É nesse contexto que Dona Moça pede doações (roupas, calçados, etc.)           

para pessoas que moram no sítio onde ainda residem familiares seus e Dona             

Clinária, tendo nascido em um povoado do município de Ielmo Marinho (distante            

60 km de Natal), diz que o sítio onde nasceu não existe mais. Vivenciam em seus                

bairros, um de classe média e outro de classe “D” e “E” mas que são ambos                

centrais diante do crescimento das cidades e da especulação imobiliária dessas           

áreas. Da mesma forma, o Alecrim, bairro tradicional de Natal que abriga um             

grande centro comercial, vê um grande fluxo de pessoas de todos os cantos da              
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cidade e de todo Estado. Dona Toinha por sua vez reside no centro comercial e               

administrativo de Parnamirim, estando sua casa há poucos metros da margem da            

BR 101 que liga o município à Natal e à João Pessoa. Portanto, esse universo               

rural ou de ausência de acesso à serviços públicos não é uma realidade em suas               

comunidades e desconstroem a ideia de existência de benzedeiras apenas em           

universo rural, muito embora essa idealização do rural exista em suas memórias            

de infância e transbordem em suas histórias de vida. São portanto, figuras de uma              

realidade diversa em que não só as mesmas migraram, mas quase todas as             

cidades envolvidas possuem sua população fruto dessa imigração e alimentam          

esse referencial de um passado rural.  

Muitas das práticas manejadas ao longo dos rituais de cura das           

benzedeiras estão relacionadas de forma mais ou menos específica à esse           

entendimento de que a vida nas cidades, em contrapartida à vida no campo,             

possui facilidade no acesso aos serviços médicos oficiais do que para quem vive             

nas localidades mais afastadas dos grandes centros. Por isso é comum às            

mesmas perguntar sobre a ida aos médicos, quando alguém as procuram com            

alguma doença ou perguntar sobre o que o médico disse a respeito de tal mazela,               

embora ampliem essa leitura já que para as mesmas o processo de saúde,             

doença e atenção envolve a articulação de saberes voltados para manter o bem             

estar, dentro do rol de práticas de auto atenção que são:  

 

Todas as formas de auto atenção necessárias para assegurar a          

reprodução biossocial do grupo à nível dos microgrupos, e         

especialmente do grupo doméstico - formas que são utilizadas a          

partir dos objetivos e normas estabelecidos pela própria cultura do          

grupo. A partir desta perspectiva, podemos incluir não só a          

atenção e prevenção dos padecimentos, mas também as        

atividades de prevenção dos padecimentos, da higiene do lar, do          

entorno e do corpo, etc. (Menéndez: 2009, p. 48). 

 

 

Nesse rol de cuidados, qualquer recorte metodológico entre uma noção e           

outra se torna difícil de estabelecer, pois esses saberes operam para as mesmas             
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como mecanismos de ordenamento da realidade, estando a doença como algo           

mais amplo que meramente o biológico e o saber de cura muito mais entrelaçados              

do que qualquer distinção, haja visto o constante fluxo dessas populações entre            

os universos do rural e do urbano e das práticas de saúde características dessas              

localidades, Assim, o término do ritual de benzeção é quase sempre o início de              

uma longa conversa sobre práticas e cuidados, e o início de relações e vínculos              

duradouros entre quem benze e quem é benzido.  

Por isso, raros são os momentos em que estivemos em campo e não havia              

outras pessoas ou esperando para serem benzidos ou observando o ritual. Isso            

implicou em permanecer mais tempo em campo para poder aproveitar esses raros            

instantes para refazer perguntas que não havia sido elaboradas, tirar dúvidas           

sobre as práticas, esclarecer questões das rezas e remédios por elas indicados.            

Da mesma forma, nesses instantes em que permitiam-se conversar abertamente,          

era o momento em que as memórias fluíam com maior profundidade. 

Diante desse fluxo constante de pessoas em suas casas, muito do lugar diz             

respeito à operacionalização dessa atividade e de comportar tantas pessoas ao           

mesmo tempo em um local da casa que é o limite entre o espaço doméstico e a                 

calçada. Com exceção de Dona Moça que morava sozinha e que nos permitiu que              

entrássemos em sua casa por todos os vãos e até mesmo acompanhar um ritual              

de limpeza nos fundos do quintal, as demais benzedeiras adaptam a área de casa              

para receber as pessoas, fazerem o ritual e acolherem os que as procuram. Cada              

uma delas com suas particularidades, todas cercam-se de instrumentos usados          

no ritual e plantas que servem para proteger a residência de energias negativas             

assim como as mesmas.  

Essa separação não se dá tanto por uma necessidade do ofício mas sim             

por seguir as normas sociais vigentes em que os espaços sociais da casa são a               

varanda e no máximo, de acordo com a confiança e convivência, permite-se            

adentrar a sala de casa, embora quem esteja na varanda sempre tem a sala ao 

 

Esse é portanto o cenário privilegiado da pesquisa. Tudo se passa ali            

mesmo. A recepção, a conversa, a reza, a proteção. E assim a religiosidade             

mistura-se a um cotidiano doméstico de frenético vai e vem de pessoas            
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conhecidas ou não, juntamente com a rotina da casa nesse espaço limiar, em que              

as pessoas adentram e sentam-se em frente à essas mulheres buscando desse            

saber de cura que são possuidoras. Nessa linha tênue entre separação e            

acolhimento é que se dão os diversos momentos de contato e diferentes relações,             

performances e saberes ali construídos e que abordaremos nos próximos          

capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 Um saber que viaja da voz à cura: benzedeiras e seu ofício 

 

  

Dentre os diversos tipos de atores que lidam com o adoecimento, a cura e              

a saúde, as benzedeiras são, dentre estes, aquelas que não apenas rezam por             

alguém. Elas rezam “com” alguém, sempre. O ato de benzer, nunca o é solitário              
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ou silencioso. Elas são a benção que emanam e a dividem com os que as               

procuram. 

Diferentemente de outros profissionais da saúde formados pela medicina         

ocidental, as benzedeiras, enquanto agentes de cura popular e terapeutas          

(OLIVEIRA: 1983), não caem no erro de acreditarem só na oração ou somente na              

medicina, mas propõem, de partida, que ambos os saberes possam caminhar           

juntos. Isso porque, nesse rol de saberes compreendidos como medicina popular,           

inúmeros conhecimentos e práticas de cura transitam. Na definição de Laplantine:  

 

A medicina popular é, inicialmente, uma medicina tradicional.        

Isso não significa que seja imutável, porém designa certo modo          

de transmissão essencialmente oral e gestual (“por ouvir-falar e         

ver-fazer, como diz Pierre Chaunu”) que não se comunica         

através da instituição médica, mas por intermédio da família e          

da vizinhança (1989:51). 

 

 

Nas memórias mais significativas de seu cotidiano, estão os elementos que           

abrem as portas para uma religiosidade múltipla, assim como afirma Pierre           

Sanchi, do campo brasileiro que hoje é feito de muitas religiões e que mais              

interessante do que referir-se à influências institucionais, melhor é reagrupá-las          

em subcampos, correntes dinâmicas que ora se aproximam ou se distanciam.           

Dessas, duas apresentam-se mais tradicional e significativo a respeito da          

religiosidade brasileira:  

 

O cristianismo, com destaque para o catolicismo, e o universo          

genericamente referido como “afro”, de experiências e       

tradições que acompanharam ritmicamente as levas de       

escravos, como seu único bem, seu tesouro até hoje         

inalienável (SANCHI: 2001, p.13). 
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É nesse universo híbrido que as benzedeiras adquiriram o conhecimento          

de cura a partir de transmissão e da vivência de uma espiritualidade rica em              

formas, expressões e memórias. Essas memórias vão muito além do meramente           

guardar os acontecimentos da História, mas contém também os usos e práticas            

de saberes que constroem as relações sociais. Não é somente guardar o            

conhecimento sobre o uso e a indicação de um chá, por exemplo. É construir uma               

teia de significados que nutre as relações do entorno, alimentando um saber que             

deseja falar com as mulheres sobre os cuidados, carregando em si todos os             

arquétipos de deusas da prosperidade, guerreiras ou de cura, dentre tantos           

outros.  

Acessar essa memória significa saber ouvi-las, adentrar em todas as          

alquimias de suas memórias. Por menor que seja a lembrança, quase inofensiva,            

guarda em si a força e a coragem de quem por muito tempo resistiu em seus                

saberes acolhendo e curando sem machucar, graças à amorosidade de seu ofício.            

Muitas vezes, somos levados à acreditar, que a aquela velhinha, tão frágil,            

delicada, servindo chás para bebês e curando com rezas, parece ser algo menor,             

“romântico”, coisa de mulherzinha. Mas é justamente por todos esses atributos,           

que como em um útero, são gestados os saberes que curam sem ferir, são              

sinceras sem espezinhar, toca sem esmagar e leva as dores embora fluindo em             

gratidão. E são suas memórias que nos revelam que por trás de estereótipos está              

um conhecimento profundo, intenso e corajoso. Então, para que realmente          

servem suas memórias?  

Para Hawlbachs (1990, p.32), a memória é um ponto de vista social a partir              

do qual o sujeito se insere. A intenção sensível nos mostra que o sujeito só tira do                 

passado o que me interessa no presente ou ainda o que eu quero no futuro.               

Quando falamos do passado, ele é uma representação do que eu quero, ou seja,              

ele já não está mais no passado, sendo reconstruído com a ajuda do tempo              

presente. A memória individual nunca está isolada, como uma imaginação pura e            

simples. Só podemos criar representações do passado a partir do ponto de vista             

do sujeito e de suas representações. As lembranças apoiam-se umas sobre as            

outras, estando aí a importância do grupo, pois é do conjunto que precisamos             

partir, portanto, quando estamos longe demais, isso não nos é mais possível. A             
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seleção ou rejeição constituem uma das dimensões poéticas. A memória tem uma            

tripla atribuição, a si, ao próximo e aos outros, e ouvir as benzedeiras sobre o               

contexto em que esse saber foi transmitido, significa adentrar no universo do            

grupo e da memória destas enquanto processo. Se há uma tradição em eclipse,             

como as benzedeiras, é preciso buscar na memória coletiva já que a tradição está              

diretamente ligada à esta. A tradição supõe permanente nas sociedades a           

manutenção de valores que se quer ser presente (BORNHEIM:1997).  

Não queremos desconsiderar a existência de homens que também         

exerciam o ofício da benzeção, mas consideramos que determinados         

conhecimentos do universo feminino e dos cuidados desse universo, estão          

concentrados e foram transmitidos entre as mulheres, ou por serem tabus na            

sociedade, ou por fazerem parte das rotinas das relações cotidianas que se dão             

entre estas. Assim, englobam saberes que vão desde o cuidar sutil de um bebê              

até as curas extremamente fortes como de espinhela caída ou mesmo o trabalho             

de parteira. Muito mais do que saberes técnicos, meticulosos, está a entrega ao             

processo de cura, pedindo gentilmente, para que quer que te faça mal, sair. Sua              

reza, conversa, leva, desfaz e leva para “as águas do mar profundo” tudo que              

aflige, e traz na memória o acalento suave daquele chá de camomila dos tempos              

de nossas avós, que me sua dupla função de cura, trazem à tona as lembranças               

sutis e memórias do grupo. Em inúmeros instantes pós reza vi as benzedeiras             

receitando camomilas, erva doces etc., para banho de assento como forma de            

tratar os problemas femininos,  

Reside na memória o transmitir e conservar o passado no presente, já que             

o compreendemos causalmente a partir do passado. Por isso não conseguimos           

extrair o nosso passado do presente. Presentificamos a lembrança e também o            

esquecimento. Assim,  

 

As imagens do passado legitimam uma ordem social no         

presente (...) As nossa experiências do presente dependem em         

grande medida do conhecimento que temos do passado e que          

as nossas imagens desse passado servem, normalmente para        

legitimar a ordem social presente. E, contudo, estas questões         
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ainda que verdadeiras, são insuficientes quando colocadas       

desta forma (CONNERTON: 1999, p. 3).  

 

 

Essas imagens são conhecidas e preservadas através de performances,         

pensadas, para Connerton (1999, p. 25), junto com um conceito de hábito e             

automatismos corporais. O mundo inteligível enquanto temporalidade é ordenado         

com base na recordação. É preciso construir a tessitura da experiência que            

provém da existência do sujeito, por isso não posso tecer sem esclarecer estes             

contextos. 

Obviamente, para além das dificuldades em torno dos termos, estes          

trabalhos possuem bastante a dizer sobre benzedeiras bem como sobre a cultura            

popular e devem ser a base de qualquer estudo. Mas, não podemos deixar de              

observar que existe uma ideia construída sobre essas categorias, muitas vezes           

eivadas de caráter ideológicos que nos possibilitam também outras reflexões.          

Claro que, assim como nos lembra, Peter Burke, esses saberes dizem respeito a             

determinado grupo social, pois, “se todas as pessoas numa determinada          

sociedade partilhassem da mesma cultura, não haveria a mínima necessidade de           

se usar a expressão ‘cultura popular’” (BURKE: 1989, p. 50). Mas por outro lado,              

esses limites não são claros, pois como gostam sempre de afirmar durante as             

entrevistas, as benzedeiras são procuradas por pessoas das mais diversas          

classes sociais e não só por aqueles que não possuem acesso à medicina             

ocidental. Ao contrário, muitos às procuram justamente depois destes         

atendimentos. 

O que importa aqui não são tão somente os objetos culturais, mas o estado              

do jogo. Qualquer definição desse saber de cura pode ser simplista, uma vez que              

são práticas suficientemente homogêneas para serem agrupadas em torno de um           

mesmo conceito e ao mesmo tempo, tão diversificadas e distribuídas em tipos            

distintos que podem nos fazer perder de vista a imensa gama de trânsitos entre              

saberes e práticas. Nesse universo, intercalam-se conhecimentos técnicos fruto         

de experimentações durante inúmeras gerações, bem como fatores        

mágicos-simbólicos envolvidos na cura. Esses elementos vão dialogar saberes         
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como, por exemplo, alguém que usa alho para consumo interno como um            

vermífugo ou antisséptico, ou quando é usado em arranjos e patuás para afastar             

energias maléficas. Por isso, longe de dicotomizar esses saberes, importa-nos          

descrevê-los a partir dos usos e significados dados por seus atores. 

Nesse sentido, a benzedeira aplica terapeuticamente um conjunto de         

práticas utilizadas com a finalidade de curar. Ela trata, benze e cura, sendo             

intermediária entre o homem e o sagrado e por isso, deve conservar            

escrupulosamente esse saber ritualístico. Por isso elas podem ser designadas          

tanto rezadeiras ou benzedeiras, tendo como instrumento a reza, sinônimo de           

benzer, benzimento. Quando nos referimos à “reza”, estamos na verdade usando           

os termos que as mesmas usam para denominar o ato de benzer, curar, rezar.              

Muitas vezes, esses termos podem ser confundidos com o significado coloquial do            

termo oração, reza, bençãos, mas nas palavras das benzedeiras significam o ato            

ritualísticos de benzer. Embora essa definições possam mudar de uma região para            

outra, aqui sempre se referirá ao ato de benzer, haja visto ser assim que o ofício é                 

conhecido e chamado no Norte-Nordeste. Esse saber, oriundo da prática cotidiana           

e da transmissão, é guardado como segredo  e só poderá ser transmitido  

 

A apenas uma, três ou cinco pessoas (...), obrigatoriamente         

mais jovens que ele com a condição que sejam, a seus olhos,            

dignos de suceder-lhe (LAPLANTINE: 1989, p. 53). 

 

 

A sucessão e transferência desses saberes pode compreender normas          

sobre como esse conhecimento pode ser mencionado ou produzido. Nesse          

sentido: 

 

O nosso próximo tanto pode voluntariamente revelar a verdade         

sobre si mesmo como por dissimulação pode nos enganar.         

Nenhum outro objeto de conhecimento pode, assim por        

iniciativa própria, nos esclarecer com referencia a si mesmo ou          

esconder-se, como o ser humano. Nenhum outro objeto        

conhecido modifica a sua conduta procurando ser       
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compreendido e evitando o mal-entendido. Essa modificação é        

claro, não acontece em todas as relações humanas. Sob         

muitos aspectos, o nosso próximo em princípio é também um          

pedaço da natureza que está por assim dizer ao alcance da           

nossa compreensão objetiva. Em muitos aspectos, no entanto,        

a situação é diferente e o nosso próximo, de modo próprio,           

apresenta-se verdadeiro ou falso em referência a si mesmo.         

Cada mentira, qualquer que seja o seu conteúdo, é         

essencialmente uma promoção do erro no que diz respeito ao          

mentiroso: pois a mentira consiste no fato de que o mentiroso           

oculta da pessoa a quem é passada a ideia, a verdade que            

detém. A natureza específica da mentira não se exaure no fato           

de que a pessoa a quem é dita a mentira tenha uma concepção             

falsa do fato malversado. Este é um detalhe em comum com o            

simples erro. Some-se a isso o fato de que a pessoa enganada            

fica com uma concepção errada sobre a verdadeira intenção do          

mentiroso (SIMMEL: 2009, p. 222). 

 

 

Além de lidar com as dimensões do segredo que envolve a força de cura, é                

preciso também ultrapassar dificuldades conceituais na definição e concepção do          

termo. Na busca de precisar a categoria “benzedeira” no feminino,  não significa            

dizer que os homens não possam desempenhar a mesma função, muito embora,            

como na região Norte do Brasil (SCHWEICKARDT:2002) os homens também          

podem ser chamados de cientistas, desempenhando outras atividades como         

benzer fazendas para afastar cobras, descobrir melhor lugar para perfurar poços,           

dar responsa sobre furtos, etc. Uso o termo no feminino porque em meu campo              

não encontrei mais homens vivos desempenhando essa atividade, complicações         

para a continuidade e transmissão do ofício que serão abordadas nos capítulos            

subsequentes. Além disso, como aponta Gomes e Pereira,  

 

A presença da mulher é marcante no mundo da religiosidade          

popular e é ela, numa maioria quase absoluta, quem conhece          

o segredo das palavras e dos gestos capazes de exorcizarem          
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o mal. Em algumas fórmulas de benzer estudadas na         

península ibérica ocorria frequentemente a presença da frase,        

inicial ou final: “eu sou a mulher, a benzedeira” - o que denota             

a vitalidade do elemento feminino registrado nas palavras        

santas (2004, p. 12).  

 

 

O esforço de definir esse ofício faz-nos transitar sobre inúmeros trabalhos           

que tentaram diferenciá-los dos curandeiros, na clássica e debatida separação          

entre magia e religião. Assim, Em “Os deuses do povo”, Carlos Rodrigues            

Brandão (1980), associa o rezador (ou benzedor) ao catolicismo popular, ao passo            

que ao curandeiro são atribuídas características dos cultos de possessão.          

Também nesse esforço de definir as benzedeiras, diferenciando-as dos         

curandeiros, Alceu Maynard Araújo, expõe as seguintes diferenças:  

 

O curandeiro é uma espécie de oficial do sagrado que penetra           

no mundo do sobrenatural. O curandeiro também benze porque         

foi um estágio pelo qual passou, mas está acima do benzedor           

porque consegue entrar em contato com forças superiores. Já         

o papel do benzedor é muito mais restrito do que o do            

curandeiro. Se limita apenas a rezar sobre a cabeça do doente,           

não receita remédios e reza fazendo o sinal de cruz (...). Suas            

rezas são na maioria das vezes deturpações das orações         

oficializadas pela igreja católica (ARAÚJO: 2004, p.35).  

 

 

Na busca por uma definição rigorosa, o autor acaba por engessar o saber e               

mais ainda, hierarquizá-lo, como se houvessem estágios menores de         

aprendizagem, esquecendo-se que a fonte desse saber está no domínio da cura e             

de uma religiosidade vivida no cotidiano e que não é possível compreendê-lo            

distanciado da realidade que o cerca. Assim,  
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Certos pesquisadores distinguem os curandeiros dos      

rezadores ou benzedores (como são conhecidos em       

determinadas regiões) hierarquizando-os (...). Essas distinções      

não são muito pertinentes, pois todos os que se definem como           

curandeiros e rezadores se dizem também portadores de        

mediunidade e capazes de entrar em contato com um espírito          

protetor, Isso se aplica mesmo àqueles que se consideram         

exclusivamente rezadores. Eles geralmente se definem      

situando-se em relação aos outros especialistas que trabalham        

em Santa Rita e a maneira como constroem sua identidade é           

em grande parte determinada pelas estratégias que empregam        

para se manter face à concorrência dos outros agentes no          

mesmo campo (LOYOLA:1983, p.95).  

 

Aqui, a definição adotada será a mais próxima da que encontramos no             

campo, em que as benzedeiras são especialistas de cura, geralmente com mais            

de 50 anos, de origem rural e moram há muito tempo no mesmo local, sempre               

tiveram contato com outros curadores do passado, dos quais receberam ou           

apreenderam esse conhecimento. Além disso, creem na dupla natureza da          

doença, como algo espiritual e biológico, ou seja, das relações dos homens com o              

social e aquelas ligadas às suas relações com o sobrenatural (LOYOLA: 1983,            

p.84). 

Ao estudar as benzedeiras na cidade de Campinas - SP, Elda Rizzo de             

Oliveira definiu-as como agentes de cura que operam dentro do domínio da            

religião e da medicina, tendo a resistência e as desigualdades como forças            

produtoras de crenças que renovam a relação do homem com Deus. No sentido             

político, “expressam uma oposição política, isto é, diferentes formas de acesso a            

um saber e a uma experiência, particularmente condicionadoras de formas de           

acesso ao poder que se distribui desigualmente em nossa sociedade”          

(OLIVEIRA:1983, p. 21), ou seja, como reafirmação de poder de um mundo            

subalterno em que através da sabedoria de cura, tornam-se um misto de médicas,             

terapeutas e benzedeiras. Em suas palavras são: 

 

61 



62 

Profissionais de cura cuja técnica essencial de trabalho é a          

benção, a benzeção, o benzimento, seja através da possessão,         

seja através de invocação de entidades associadas ao domínio         

do sagrado e reconhecidas como adequadas à esse fim.         

Mesmo que operem outros recursos de cura da natureza         

(receitas, banhos, massagens), o que as caracterizam é que         

elas se reconhecem enquanto agentes situadas entre a religião         

e a medicina popular (ou só de religião), cujo ato básico de            

cura provém do exercício da benção: benzeção, imposição de         

mãos, benzimento, passes (LOYOLA: 1983, p. 24). 

 

 

Dentre as características atribuídas ao exercício desse ofício e do saber de            

cura, estão a noção de gratuidade e caridade, pois quem recebe um dom deve              

dar-se, e aí o fazer-se benzedeira será desenvolvido como ofício de um cotidiano             

permeado de religiosidade e convívio com a comunidade, bem como o contato            

físico ao examinar e ouvir as queixas e males dos que a procuram. Ao tocar,               

apalpar, cheirar e sentir, chegam a sentir em seu corpo as dores do doente, como               

que apropriando-se do mal como xamãs, diferentemente das práticas de cura da            

medicina ocidental que defende a mediação instrumental nos exames e a           

distância social do paciente.  

Esses saberes remetem não só ao dom e a fé mas também ao estudo das               

relações sociais que se estabelecem durante as benzeções. Nesse imaginário          

terapêutico das benzedeiras, encontram-se conhecimentos que estão difusos no         

domínio público, tais como conhecimentos sobre plantas, banhos, receitas, chás,          

simpatias, massagens, escalda-pés, suadouros, garrafadas, medicamentos      

caseiros, ou mesmo somente o benzer com galhos ou outros utensílios, mas            

sempre associados à ritualística mágico-religiosa em que as curas são invocadas           

por rezas pronunciadas por elas, como uma “uma espécie de religião feita para as              

necessidades elementares da vida doméstica” (MAUSS, 2003, p. 51). Destas, a           

utilização das palavras, expressas nas orações durante os benzimentos, é que           

corporificam o “segredo”, pois mesmo diante do vasto leque de técnicas que            

possam ser de domínio público, não há benzeção silenciosa ou sem a            
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performance de quem possui o dom e o exerce como ofício. No entanto, as              

mesmas pronunciam essas orações ou de modo muito rápido ou em um som             

muito baixo, de modo a preservar as palavras sob esse preceito do segredo e de               

não poder ensiná-los sem cumprir determinadas regras.  

Nos estudos de Simmel sob o tema sociedade e segredo, observa-se o            

“caráter relacional e comunicacional da informação” que deve sempre ser pensada           

enquanto elemento organizador de relações e estilos de vida. Na perspectiva do            

binômio ocultação/revelação, o segredo é toda uma dinâmica comunicativa feita          

de retórica, de silêncios, de transparência, de opacidade, também de certas           

formas de revelação, estando entre seus possíveis mecanismos, a mentira e a            

malversação. Implica também em atitudes como a habituação ao silêncio, a           

cooperação, a confiança, elementos sem os quais ficaria difícil viabilizar as           

relações sociais. Assim, o autor aponta o segredo como um elemento que é             

“considerado pelo conhecimento de outrem, onde aquilo que é ocultado é           

respeitado” (2012, p.121), sendo essa “ocultação consciente e voluntária” (2012,          

p.117). De maneira geral, o segredo é analisado de maneira valorativa, já que             

vê-lo como ocultação implica no reconhecimento de um espaço de sedição e de             

ilegitimidade. Equacionado à mentira, ver-se-ia reforçado esse lado oculto das          

coisas como um ato consciente de malversação ou de alteração da verdade dos             

fatos. Assim: 

 

O uso do segredo como técnica sociológica, como uma forma          

de ação sem a qual certos objetivos - pois vivemos num meio            

social - simplesmente não poderiam ser atingidos, é bastante         

compreensível. Não são tão evidentes os atrativos e os valores          

do segredo além da sua significação como simples meio a          

atração específica do comportamento formalmente secreto, não       

importando o seu conteúdo momentâneo. Em primeiro lugar, a         

exclusão tão enfatizada dos que não o detém traz um forte           

sentimento de posse. Para muitos indivíduos, a propriedade        

não adquire significado com a mera posse, mas só com a           

consciência de que outros não a detêm. A base para tal,           

evidentemente, é a impressionabilidade dos nossos      
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sentimentos através das diferenças. Além disso, estando outros        

excluídos da posse, deixa sugerir que o que é negado a muitos            

deva ter um valor especial. A propriedade interior dos mais          

variados tipos, assim alcança um acento de valor característico         

mediante a forma de segredo, em que a significação do que é            

ocultado se acresce diante do simples fato de que outros nada           

sabem sobre aquilo. (SIMMEL: 2009, p. 221). 

 

 

Esse “não saber” é um elemento que no cotidiano da pesquisa de             

benzedeiras refere-se não aos sentidos da reza, suas explicações, as receitas ou            

à suas memórias. Esse rol de saberes mais parecem com uma caixa aberta. O              

segredo reside exclusivamente nas palavras que pronunciam, deixando-se        

escapar por vezes partes da reza muito mais como elemento de cadência da             

oração e da performance do que mesmo como um modo de possibilitar que             

ouçamos a reza por inteiro. Compreende-se disso não apenas o esforço, segundo            

elas, de preservar a eficiência da oração e dos riscos que se corre de perder as                

forças da mesma ao ser publicizada, mas também regras de transmissão           

estabelecidas como segredo, não podendo o mesmo ser quebrado. Além disso, o            

segredo serve-se ao esforço de em uma sociedade predominantemente oral,          

preservar o saber em detrimento de outras pessoas que possam adquirir esse            

conhecimento e venham à concorrer no exercício do ofício. 

Também diferenciam-se do grande rol de práticas terapêuticas        

reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, hoje amplamente aceitas e          

revestidas de uma caráter erudito, tendo em consultórios e espaços          

especializados a ampla utilização e prescrição de terapias como acupuntura, reiki,           

massoterapia, radiestesia, homeopatia, etc. Se observarmos, uma mesma planta         

que seja por ventura receitada por uma benzedeira, pode ser indicada também por             

um naturopata, recobrindo-se no entanto esse último, de um aspecto tão próximo            

de uma medicina oficial e sobretudo, sem agregar os elementos que incorrem na             

fé e no conhecimento de cura da benzedeira através de rezas, técnicas e             

performances. Observa-se que a benção é feita com galhos de guiné, alecrim            
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ou ramo verde, havendo também a indicação de banhos, chás e a utilização de              

outros tipos de cura dependendo do mal atribuído, como por exemplo, espinhela            

caída (arca caída), quando as benzedeiras usam fitas para constatar e           

posteriormente executam gestos característicos para pôr o corpo no lugar. Os           

chás e banhos de ervas medicinais também são, muitas vezes, receitados. As            

ervas podem ser benzidas, o que torna sua eficácia ainda maior. Mas mesmo com              

todos esse aparato, não se abdica da voz enquanto elemento gerador da cura,             

através das orações.  

A origem de muitas rezas trazem em si uma origem puramente religiosa,            

fruto de um hibridismo de religiões, ou mesmo de um misto entre conhecimento             

popular com práticas religiosas. Muitas das palavras proferidas por elas durante           

os rituais são fruto de orações que circulam entre livros escritos mas que são              

incorporadas por elas através de suas performances e improvisos. Outras          

conhecem de cor cada palavra e a executam assim como foi aprendido e             

repassado às mesmas.  

A cultura das rezadeiras, como é conhecida no Brasil, não se trata apenas             

de uma tradição nacional, mas diversas estruturas de manifestação simultâneas,          

mostrando como o homem se situa em relação a si e em relação ao outro. Sobre a                 

tradição, importa muito mais que a transmissão, os meios desta, pois nem tudo o              

que se transmite forma necessariamente tradição. Além disso, compreendemos         

que a tradição oral é a base desses conhecimentos, mesmo quando alguma            

oração é escrita, anotada em algum caderno ou santinho, pois em sua origem está              

a oralidade. Tradição engloba a conservação no tempo, a mensagem cultural e o             

modo de transmissão. Assim, a tradição é um olhar que parte do hoje sobre o               

passado e que buscamos no presente para evocar o passado. Para Hall, “a             

tradição é um elemento vital da cultura, mas ela tem pouco a ver com a mera                

persistência das velhas formas. Está muito mais relacionada às formas de           

associação e articulação dos elementos” (HALL: 2002, pag. 259).  

Alguns trabalhos clássicos sobre o tema (tais como os trabalhos de Elda            

Rizzo e Carlos R. Brandão), observam as benzedeiras como elemento da cultura            

popular e de sua resistência, aliando mais termos polêmicos, de longa discussão            

e de difícil periodização, assim como o conceito de tradição. Como o alerta que              
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nos faz Stuart Hall, em que diz que “tenho tanto medo com o termo ‘popular’               

quanto tenho com ‘cultura’. Quando colocamos os dois termos juntos as           

dificuldades podem se tornar tremendas” (HALL:2002, p. 247).  

Para não nos alongarmos aqui sobre esta discussão, podemos dizer que           

concordarmos com Beatriz Sarlo e Stuart Hall ao dizer que não existem culturas             

populares em estado puro (SARLO: 2000, p. 101), mas uma gama de fenômenos             

que são definidos ora por hibridizações e mestiçagens, por vezes por reciclagens            

e mesclas. Ou seja, pelo “duplo interesse da cultura popular, o duplo movimento             

de conter e resistir, que inevitavelmente se situa em seu interior” (HALL: 2002,             

pag. 249). Contrariamente, parece persistir sobre tudo que é popular, como uma            

peça de museu, uma “utopia etnográfica”, que não existe de fato pois as pessoas              

“fazem o que pode com o seu passado” (SARLO: 2000, p. 119). Da mesma forma,               

precisamos ter cuidado com a categoria “sabedoria”, não caindo na crença de que             

tudo que é feito pelo povo possui sabedoria, crença essa que também é fruto do               

populismo clássico que tanto se apoderou do saber popular. Retomando Stuart           

Hall,  

 

O perigo surge porque tendemos a pensar as formas culturais          

como algo inteiro e coerente: ou inteiramente corrompidas ou         

inteiramente autênticas, enquanto que elas são profundamente       

contraditórias, jogam com as tradições, em especial quando        

funcionam no domínio do ‘popular’” (HALL: 2003, pag. 256).  

 

 

A reza, a oração, o ato de impor as mãos (providas ou não de objetos               

sagrados como crucifixos, livros sagrados, ervas, entre uma imensa variedade de           

objetos utilizados com fins ritualísticos, são comuns em muitas culturas ocidentais           

e orientais. Haja visto alguns rituais budistas, hindus; e mesmo entre evangélicos            

a cultura das orações por meio da imposição das mãos não deixou de existir.              

Também há a força da oralidade presente na poética de suas orações. Prova             

disso é que a sonoridade da pronuncia, quase sempre rimadas, marcadas e            

cadenciadas ou pelo balanço do ramo, como maracás, ou pelo som de seus             
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terços e pulseiras, sacudidos juntos com as palavras. Conferem um poder mágico,            

fruto da poesia oral que carregam (ZUMTHOR: 2010). Embora gravadores          

modernos possam restituir a autoridade da voz, perdem em performance, já que            

esta é “ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente, aqui            

e agora, transmitida e percebida (Idem p.33). Une o locutor ao autor, situa a              

tradição. Como podemos ver nas orações a seguir, “uma mensagem não se reduz             

ao seu conteúdo manifesto, mas comporta um conteúdo latente, constituído pelo           

médium que o transmite (Jung apud Zumthor:2010, p. 36)”. Assim,  

 

As próprias designações dos sistemas de cura em questão         

adquirem uma transmutação que nos parece totalmente       

significativa desse fenômeno social, que não é mais residual,         

porém pretende participar integralmente da modernidade (e       

dela efetivamente participa no que ela tem de mais         

ambivalente). Não se cura mais com “plantas”, porém        

pratica-se a “fitoterapia”; não se pratica mais a imposição das          

mãos, porém se prescreve uma “cura magnética” . Não se trata           

mais de preces, porém de “fluidos”; não se trata mais de           

espíritos benéficos ou maléficos, porém de “ondas” ou de         

“energias positivas” ou “negativas”. “O feiticeiro torna-se um        

radiestesista; o vidente, um parapsicólogo; o benzedor, um        

quiroprático” (LAPLANTINE e RABEYRON: 1989, p. 56). 

 

 

A cura realizada pelas benzedeiras envolve a religiosidade, as técnicas e a            

reza performatizada por elas. Embora a ciência ocidental já consiga mostrar que a             

reza contribui para os processos de cura, ainda não consegue definir “como”            

(DOSSEY: 2015). Há um desconhecimento desta sobre outros saberes,         

principalmente quando isso ultrapassa a racionalidade cartesiana ou quando se          

refere à temas e objetos difíceis de delimitar.  

Ao discutir os efeitos de práticas mágicas em diversas culturas, Claude           

Lévi-Strauss (2005, p.89) debruça-se sobre a eficácia destas práticas. Aponta,          

entretanto, que a eficácia da magia implica em aspectos interdependentes e           
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complementares: a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; a crença do             

enfermo no poder do feiticeiro e a confiança e as exigências do grupo social.  

A questão concentra-se na relação entre os pensamentos normal e          

patológico e a necessária colaboração entre feiticeiro, doente e público para           

estabelecer uma situação de equilíbrio em que se elabora uma estrutura, um            

sistema de oposições. Os xamãs, do mesmo modo que seus colegas civilizados,            

curam pelo menos uma parte dos casos de que cuidam por uma eficácia relativa.  

Acreditamos nos médicos de hoje por causa de seu mana, sua reputação.            

O xamã cura, segundo Strauss, porque é tido como um grande feiticeiro. Quesalid             

não se tornou um grande feiticeiro porque curava seus doentes, ele curava seus             

doentes porque tinha se tornado um grande feiticeiro. Este é o polo coletivo do              

sistema.  

Para Lévi-Strauss (2005, p. 93), o par feiticeiro-doente encarna         

concretamente para o grupo um antagonismo próprio a todo o pensamento. O            

paciente aparece como passivo, alienado; o feiticeiro é atividade, extravasamento          

de si mesmo. A relação entre estes dois polos opostos vai ser a cura,              

assegurando a passagem de um a outro, manifestando, numa experiência total, a            

coerência do universo psíquico, este projeção do universo social. Nessa          

perspectiva, percebemos que as interpretações divergentes não são evocadas         

pela consciência individual, mas antes como fatores complementares de uma          

consciência coletiva. A magia do processo readapta ao grupo problemas          

pré-definidos por intermédio do doente.  

De acordo com Luc Boltanski (1979, p. 65), outro elemento vai também            

compor o prestígio dos curadores, em particular, as benzedeiras, e passa pela            

proximidade do modo de vida de seu paciente, apesar de sua especialidade para             

a cura. Assim,  

  

de maneira mais geral, o que, aos olhos das classes populares,           

confere ao curandeiro o essencial de seu valor é que mesmo           

sendo o curandeiro um especialista qualificado para identificar e         

curar a doença, ele é ainda assim um membro das classes           

populares, de cujo modo de vida e de pensamento ele ainda           
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participa. E, de fato, contrariamente ao médico, o curandeiro         

pertence à mesma classe que o doente, na maior parte do tempo            

exerce como ele uma profissão manual, frequenta o mesmo meio          

social, e é frequentemente recrutado dentro da família ou do          

círculo de relações. Se os membros das classes populares falam          

com admiração da ciência do curandeiro, insistindo ao mesmo         

tempo no caráter inato de sua ciência, não sendo o conhecimento           

deste, como o do médico, resultante de um aprendizado escolar,          

mas a consequência de um “dom”, é porque o curandeiro, sábio           

que nada aprendeu e que, permanecendo no meio dos ignorantes,          

iguala ou ultrapassa o médico, faz com isso uma espécie de           

vingança de classe: fornece a prova de que o médico, e dá o             

exemplo de um profano que, por uma espécie de virtude intrínseca           

ou escolha, tornou se dono do discurso médico” (1979: p.44).  

 

 

No caso da benzedeira, esta aprende o ofício e acredita nos benzimentos            

como meio de cura. Seus cuidados transmitidos em palavras envolvem e           

requerem atenção e toque, além de remédios e banhos à base de plantas. O              

enfermo que a procura acredita que ela tem o “dom” de curar, pois o recebeu de                

Deus. A opinião coletiva reforça a crença no poder de cura das benzedeiras, pois              

a prática da benzeção faz parte das tradições culturais do grupo e tem eficácia              

simbólica para seus membros, pois como lembra Hawlbachs (1990: p.44), fazem           

parte da memória coletiva destes indivíduos porque estão em suas consciências           

coletivas. Nas poucas pesquisas existentes sobre essas práticas, quase sempre          

reforçam-se os depoimentos dos adeptos (que mesmo compartilhando da visão          

dessas mulheres sobre essas enfermidades/perturbações e práticas de cura, não          

são em si os detentores desse saber) ou mesmo a oposição a tais práticas              

(GOFFMAN: 1975, p. 33). O discurso etnológico, segundo o qual um “objeto é             

mais um discurso sobre a tradição", sobre a obra da voz do que a tradição e a voz                  

que a transmite (ZUMTHOR: 2010, p. 43). 

O benzimento em suas diversas formas e ligações que as benzedeiras           

possam desenvolver como religiosidade, ultrapassam qualquer filiação religiosa.        
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Importa, muito mais do que em quê a benzedeira acredita, o saber e a habilidade               

de quem a executa, assim como quando procuramos qualquer profissional da           

medicina ocidental em que mais que a fé, procuramos alguém que saiba exercer             

os conhecimentos de cura. Da mesma forma, não é o ato de pertencer a              

determinada religião que fará dessa pessoa melhor ou pior curador. Mas é em sua              

vivência, na prática e no dom de cura encarado como ofício que reside seu              

potencial, e não a religião A ou B. Ou seja, o benzimento é uma questão de ser e                  

não de fazer.  

Enfim, um ofício, um trabalho artesanal em que o artífice (SENNETT: 2013,            

p.67) se molda e é moldado pelo produto de seu trabalho cotidiano: a             

performance ritualística. Para observar isso no estudo de benzedeiras, é preciso           

atentar para a especificidade desse saber e poder ultrapassar os consensos que            

se instituíram sobre o ofício. 

Diferentemente do que costuma-se imaginar, de que as benzedeiras         

sumiram porque já não há sentido para procurar seus serviços diante do acesso             

aos serviços públicos de saúde, as benzedeiras continuam muito procuradas,          

exigindo destas que exerçam o ofício integralmente, mesmo em idades          

avançadas. Se em outros ofícios populares houve um declínio por sua busca            

cotidiana, as benzedeiras não observaram a diminuição de pessoas que batem           

em sua porta, mesmo com o aumento no acesso aos bens básicos de saúde e               

educação. Debruçar-se sobre as mesmas aponta a importância de pesquisar um           

saber que, longe de alcançar seu desuso, possui especificidades que determinam           

o eclipse sobre esses saberes na contemporaneidade. No dizer de Dona Toinha,            

“as benzedeiras estão se acabando mas quem bota quebranto não se acaba”. Do             

contrário, outros problemas foram acrescentados às preces, seja depressão,         

emprego, bons negócios ou mesmo causas na justiça.  

As perturbações/enfermidades/problemas que exigem o trabalho destas       

mulheres não constam do rol da medicina científica. As benzedeiras alegam que            

existem “doenças de médicos” e “doenças de benzedeiras”. Essas doenças das           

quais se ocupam são mais do que conjuntos de sintomas e de sinais físicos. Elas               

se caracterizam por possuírem uma série de significados simbólicos –          

psicológicos, sociais e morais – para os membros de grupos sociais específicos.            
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As doenças curadas pelas benzedeiras se configuram como perturbações que          

atingem não apenas o corpo, a esfera física, mas estão relacionadas a questões             

sociais, psicológicas e/ou espirituais que afetam a vida cotidiana como um todo.  

Os seus serviços são explicados em termos culturais mais amplos, mais           

familiares, envolvendo os aspectos social, psicológico e espiritual da vida de seus            

pacientes - enquanto os médicos concentram-se principalmente na doença física          

e nos patógenos ou nos comportamentos que supostamente causam as doenças.           

Não cobram por seus serviços, mas recebem alguma ajuda ou agrado das            

pessoas, por vezes gêneros alimentícios, lembrancinhas, agrados ou alguma         

remuneração pequena em dinheiro, pois em seus relatos, é comum mencionarem           

o fato de que dar preço pela reza poderia ocasionar a perda do poder de curar.                

Benzer, é portanto, o meio através do qual realizam o dom, o mana (MAUSS:              

2003, p. 165) assim recebido e por isso mesmo, deve ser transmitido e             

transformado. É preciso reconstruir a aquisição desse saber, dessa “propriedade          

talismã” (idem) através da memória, haja visto que além da fé e da confiança a               

elas destinadas, as orações integram uma mensagem poética que se integra na            

consciência cultural do grupo, na memória coletiva e nas relações de seu            

cotidiano. Passemos à elas então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 “Porque senão eu perco minhas forças”: Dona Clinária e o           

segredo da reza. 
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Foto1 – Dona Clinária vestida para apresentação do reisado. 

 

 

Dona Clinária possui uma vida extensa, revelada para além da história           

cotidiana do sujeito. Além de benzedeira, também é mestra de boi de reis, tendo              

sido homenageada pelo Festival de artes da UERN - FESTUERN, no ano de             

2012, mas pouco sabia-se na universidade a respeito de sua prática como            

benzedeira. As transformações sociais e o tempo, embora tenham interferido em           

algum grau na atuação das benzedeiras, pouco alterou na atuação e na            

manutenção de seu patrimônio sagrado e ela continua se destacando como um            

agente social que desempenha a função de mantenedora desse saber em sua            

comunidade.  

Por diversas vezes tentamos estabelecer contato e não a localizamos, pois           

seu bairro, o Papôco, (que possui essa denominação dada popularmente pelo           

constante som dos tiros na localidade) na Ilha de Santa Luzia, na periferia de              

Mossoró, não era uma bairro fácil de encontrar pessoas em suas vielas e ruas              

apertadas e confusas. Disseram que ela tinha vergonha de falar, que ela não             

escutava direito. Disseram até que ela não dizia nada, que era muito calada e              

quase impossível de entrevistá-la. Ao primeiro contato, nada ela precisou dizer.           

Bastou penetrar no brilho quebrado de seus olhos encobertos pela névoa da            

catarata, no alto de seus 97 anos, sua pele negra como não se vê por aqui, nessa                 

região oeste miscigenada. Era 13 de Maio, ali, diante daquela feição e seus             
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cabelos crespos, totalmente embranquecidos pelo tempo. Parecia que nos         

esperava. E esperava mesmo. Mas a qualquer um que pudesse dela precisar.  

Fui levada por uma ex-aluna, que já conhecia sua casa. Inicialmente, no            

primeiro ano de pesquisa, a casa de sua cunhada em que ela residia, era uma               

casa simples, não se distinguindo das demais casa da rua. Uma porta pequena e              

uma calçada ampla, recuada e sombreada por um pé de Neem Indiano,            

molduravam o cenário perfeito para que se desse o encontro para a benzeção.             

Muitas cadeiras na calçada feita de cimento rejuntado e o olhar atento dos             

vizinhos que já estavam acostumados com o movimento da casa dela. Já no ano              

seguinte, ambos havíamos mudado muito. Eu quase não reconhecia a casa que            

havia passado por uma reforma em que se construiu uma área espaçosa e             

gradeada e ela e sua cunhada quase não me reconheciam com as mudanças             

pelas quais havia passado no pós parto. Mas uma coisa não havia mudado: a              

cadeira em ela sentava-se observando vagarosamente o ir e vir da rua. Havia por              

fim a benzedeira que curava na calçada em rua aberta cedido por fim ao              

movimento de “gradear” a casa como modelo estético e alternativa de segurança,            

haja visto que foi nesse mesmo espaço que havia presenciado anos antes, um             

tiroteio que atingiu sua cunhada na perna. Ainda se benzia as pessoas ali, mas já               

entre quatro paredes e não no espaço aberto e amplo de sua calçada. Claro que               

esse espaço embora fosse uma transição entre os domínios mais privados da            

casa e o movimento da rua, já era uma mudança suficiente para tornar seleto e               

necessário uma triagem para se chegar até ela, necessitando sempre que alguém            

abrisse o portão. 

Clinária Joana Sofia, diz-se natural de Poço Limpo, região Agreste do RN,            

do Sítio Bananeiras, próximo à Natal. Segundo ela, essa localidade sequer existe            

mais. Mora com sua cunhada e cuidadora que também não sabe dizer bem ao              

certo o nome do sítio em que nasceu, e que uma vez ela foi procurada por                

pesquisadores que queriam fazer o reconhecimento deles como remanescentes         

de terras quilombolas, mas ela não sabia mais precisar o nome da localidade,             

embora seja reconhecida por todos ali como descendente de escravo. Seu pai,            

Severino do Papôco, era mestre de boi de reis e fez isso durante toda a vida,                

assim como ela até pouco tempo também, e foi ele que levou toda à família para                
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morar em Mossoró. Nessa época ela era muito criança e mesmo depois de             

chegar em Mossoró eles nunca deixaram de fazer o boi. A comunidade de             

ouvintes, como chama Walter Benjamim (1994, p. 200) também migrou com ele            

para trabalhar em pequenos roçados, no sentido claro de que sua família (filhos e              

irmãos, compadres) e a comunidade local soube preservar e recontar sua história.            

Do contrário, isso teria se perdido porque,  

  

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se             

perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se          

perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a          

história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais           

se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se             

apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que          

adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu         

a rede em que está guardado o dom narrativo. E assim, essa            

rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido            

tecida, há milênios, em torno das mais antigas formas de          

trabalho manual (BENJAMIM: 1994, p. 205). 

 

 

Clinária sempre trabalhou em casa nos afazeres domésticos. Não teve          

filhos, mas adotou uma criança que hoje mora em outro bairro de Mossoró, filha              

de seu companheiro que já era viúvo. Sobre a sua idade, ela prontamente             

responde ter nesse momento da pesquisa, 97 anos, afinal é a idade que está nos               

papéis. Porém, sua cunhada diz que é provável que ela tenha em torno de 92               

anos, pois quando Lampião invadiu a cidade de Mossoró, em 1927, sua irmã mais              

nova tinha cinco anos e Clinária era dois anos mais velha que ela. A família               

acredita que, como ela não tinha documento e só tirou a papelada para se              

aposentar, provavelmente aumentaram a idade para ela ter acesso ao benefício.           

Interessante observar como a memória histórica se aproxima da história de vida            

(HALBWACHS: 1990; BOSI:1987), pois uma data tão marcada no calendário local           

e na memória coletiva é que serve de parâmetro para eles calcularem a idade dos               

idosos que já não tem a memória individual assim, tão viva. Isso porque,             
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anualmente, a cidade comemora a expulsão do bando de Lampião através de            

espetáculo teatral e dos festejos juninos, tendo sido ela homenageada por           

diversas vezes por ocasião de sua apresentação no quadrilhódromo da cidade           

com seu grupo de bois de reis e por ocasião de seu centenário.  

Assim, o processo de narração das memórias, bem como qualquer objeto           

da cultura, existe enquanto está sendo feito. Se parar, ela já não existe mais. Por               

isso, procuramos compreender que o nosso olhar se lança sobre como se produz             

esse conhecimento e como ele é vivido pelo grupo. Nas palavras de Bornheim e              

Bosi, “é o processo e não a aquisição do objeto final que interessa (1997, p. 40)”. 

Realizava o boi no grupo da terceira idade do Centro de Referência em             

Assistência Social, CRAS, próximo à sua casa. Aliás, todos os dias, muito cedo,             

ela se dirige ao grupo e diz que passa uma parte da manhã lá, benzendo as                

pessoas. Ou seja, graças à sua relação com o grupo do Cras, ela enquanto              

benzedeira cumpria expediente num centro de referência em assistência social e           

psíquico no município, junto com assistentes sociais, psicólogos e outros          

profissionais, instantes que por razões metodológicas, optei observar em outra          

fase da pesquisa de campo, quando já houvesse estabelecido aquilo que Agier            

(2015) chama de “encontros”, ou seja, quando o pesquisador já foi totalmente            

aceito. E foi na Clinária pegava sua bengala feita de cabo de vassoura e ia               

vagarosamente rua acima até adentrar o CRAS. Lá ela é sempre recebida com             

muita alegria. Claro que na atualidade ela não pode fazer diariamente como            

antes, mas quando pode ainda é recebida como uma visita ilustre e sai benzendo              

sim, os que pedem pelo serviço.  

Quanto à sua maestria no boi, traz sua história de vida quando para e              

lembra de seu pai e de como ele realizava o boi. Isso porque, segundo ela, nos                

dias de hoje, no seu grupo, “o povo dança mais eles não sabem dançar não”,               

referindo-se ao fato destes já não terem aprendido como ela, que viu a dança              

desde criança com um mestre, no caso seu pai. E cantou a canção do boi, com o                 

olhar distante de quem percorre um lugar longínquo chamado memória, que se            

faz presente no instante do memorialista. Disse que já não podia mais dançar,             

porque suas pernas já não aguentavam mais. E no correr desses três anos de              

pesquisa vimos a saúde dela comprometer-se, sobretudo após ter adquirido          
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Chikungunya no surto que varreu o Estado em 2015. Isso me faz pensar sobre os               

tempos da pesquisa. Se quatro anos parece ser pouco tempo para construção e             

amadurecimento de uma tese, para quem faz pesquisa com idosos já em idade             

avançada, é uma constante reflexão sobre a impermanência, decrepitude e morte,           

se não das próprias mas das lembranças e dos parentes que permeiam sua             

memória e que constatam em suas narrativas, já não existirem mais. 

Aprendeu a rezar observando sua mãe, mas foi depois que seu tio morreu,             

que também era rezador, que passou a rezar, tendo recebido dele o ofício. Fui              

levada até ela por uma informante, que ao ser observada pelo olhar atento de              

Clinária, percebeu que ela estava com quebranto. Interessante que ao término,           

ela falou que havia sido um homem de olho mau à por-lhe o quebranto. Joriana,               

minha ex-aluna, não conteve-se e perguntou como ele era, se ele tinha o cabelo              

assim, “bem  power ”. Dona Clinária respondeu: - “eu não sei dizer como é o nome               

não, eu sei que o cabelo dele é meio estranho, assim, espetado pra cima” (risos). 

As benzedeiras sempre apontam o autor do quebranto. Algumas os veem           

com uma riqueza de detalhes, como no caso de Clinária que em suas próprias              

palavras, “vejo dentro da minha cabeça”. Outras, como veremos nos depoimentos           

de Dona Maria mais à frente, apenas ouvem através da intuição. Ainda há, como              

Dona Moça, aquelas que sonham por meio da oração que fazem antes de dormir              

após “rezar a salve rainha até o mostrai-nos”. 

Impressionada com a descrição do tal “olho mau”, sobretudo com a riqueza            

de detalhes, como cor da pele, altura e tipo físico e por ela de fato trabalhar com                 

alguém com tais descrições, minha informante não se conteve e aproveitou o que             

ela achou ser uma deixa. E nisso reside a informação mais importante da manhã.              

Quando questionada por Joriana se Dona Clinária poderia ensiná-la à curar           

quebranto e saber quem o lançava, Clinária calou, desconversou e diante da            

insistência dela, respondeu: -“eu não posso ensinar não, senão eu perco minhas            

forças”.  

Mais uma vez ela insistiu, pedindo pra ela ensinar e Clinária, que tem fama              

de não falar muito, em sua economia me disse um tudo: -“se eu falar minhas rezas                

perde a força”. Pela terceira vez ela insistiu e Clinária foi taxativa:  
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Assim você quer que eu perca minhas forças. Eu posso          

ensinar pra esse menino aqui de cinco anos, que é neto de            

minha cunhada, às vezes ele pega o ramo e fica brincando que            

tá rezando, mas eu não posso ensinar à você porque você é            

mulher. 

 

 

Pegou o raminho e mais uma vez repetiu a oração, baixinho, como quem             

dizia sem precisar falar. Parecia dizer com seu gesto, que se quiséssemos            

aprender deveríamos observar, escutar e aprender como se faz. 

Faz-se necessário uma referência ao segredo da benzeção: há uma          

confiança na magia das palavras desconhecidas e muitas vezes, a recusa em            

ensiná-las refere-se ao fato de que foram transmitidas sobre essa condição de            

não revelação. Também denota a crença de que o poder da palavra sagrada pelos              

não iniciados pode esvaziar o seu poder, muita embora, nos casos em que essas              

orações eram ensinadas há a afirmação, assim como o faz Dona Clinária, de que              

de nada adianta ensinar as palavras se a pessoa não tiver o poder, o dom para                

curar. Em seu estudo sobre as benzedeiras de Minas Gerais, Gomes e Pereira             

também encontraram situação muito semelhante, no que afirmam que, “além do           

conhecimento da fórmula é preciso ter o ‘poder’ sem o qual as palavras nada              

valem” (2004, p. 12).  

No ato da benzeção, a palavra sagrada responsável pela cura, une os            

indivíduos em torno de um universo mais vasto, permeado pelas forças míticas            

que se revelam por meio da fórmulas de benzeções. A própria recorrência dessas             

fórmulas apontam seu sentido arquetípico no sentido de que são formas que o             

homem manifesta em sua vivência do sagrado. É na crença da energia criadora,             

no poder de lidar e vencer o inatingível é a tentativa humana de saber ser e                

saber-se, ligando-se aos sentidos da existência. E assim, a benzedeira incorpora           

em si a própria luta do homem contra suas limitações, pois manifestam sabedoria             

como forma de oferecer exercer diante do indecifrável, alguma compaixão diante           

do sofrimento dos seus e de estranhos que a procuram.  
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A benzedeira controla as forças que contrariam a vida harmoniosa do           

homem, de modo que benzer é garantir o funcionamento da normalidade e conter             

o mal. Daí a necessidade de irmos além do instante do ritual de cura, seja através                

das memórias, seja compreendendo o cotidiano e a ordem social. Isso porque, “os             

atos rituais que supõem a cura milagrosa são religiosos e tomam a doença e a               

saúde como noções instrumentais à inculcação de valores e regras sociais”           

(NEVES: 1984, p. 48). É assim que Clinária fala menos sobre a saúde e a doença                

e mais sobre a explicitação e objetivação de pautas e condutas tidas como ideias.              

Isso tornou-se muito visível à medida que no transcorrer da pesquisa, passei à             

condição de gestante e posteriormente puérpera, e muito que Clinária nos           

ensinava sobre como proteger a criança do mau olhado dizia respeito à nossa             

postura e conduta enquanto pais da criança e a partir disso nossa inclusão dentro              

do ritual de benzeção ia se delineando, tendo o pai sempre um papel de protetor e                

sendo seus utensílios usados no ritual, como a camisa suada depois de um dia de               

trabalho, etc. Esses conhecimentos não podem ser entendidos através da          

atribuição de significados opostos à medicina, porque são fenômenos de          

natureza diferente, ainda que se referindo à temas semelhantes, como saúde e            

doença. 

Muito se perguntou sobre esses dois temas, de modo que nas visitas            

seguintes, optei por adotar a técnica de entrevista em que ao invés de perguntar,              

deixaria que elas falassem o que achavam importante ser dito. Ocorre que ao             

invés do que diziam sobre ela, dona Clinária fala quando sente-se à vontade para              

falar. Por vezes, ela não ouve direito, outras vezes ela não entende a pergunta e               

quando não sabe o que responder ou responde com um “é”, concordando, ou por              

vezes diz assim: “num sei não, vou logo avisando”. O que pode parecer que é               

economia, a mim soa como um cuidado com a palavra que ultrapassa a nossa              

tagarelice cotidiana. Suas palavras são diretas, objetivas, sempre firmes, com          

uma força proporcional ao seu vigor. No ato de benzeção, suas palavras de cura              

levam benzedor e benzido a participarem de um universo mais vasto em que as              

forças míticas reveladas por meio das formas do texto da benzeção apontam seu             

sentido arquetípico em que manifestam o desejo de vivenciar e compartilhar o            

sagrado criando seus veículos próprios de comunicação. É nesse momento que           
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os mitos regionais adquirem matizes universais presentes nos ritos, nas palavras           

e na cura religiosa em sua tentativa de saber e saber-se.  

Com seu conhecimento e demonstrando que ainda examinava        

atentamente à mim, Clinária, ainda me olhando, disse-me que tenho o sino (signo)             

de Salomão na mão e que por isso tinha o corpo fechado, não pegava quebranto.               2

Por isso pedia sucessivamente, me chamando de Maria, que jogasse os ramos            

usados na benzeção fora, utilizando-me como auxiliar já que podia pegar nos            

ramos com a mão esquerda, sem ser atingida pelas energias contrárias que por             

ventura ali estivessem. Curiosamente, no período da tarde, outra benzedeira          

também diria a mesma coisa ao olhar minha mão, parecia que o símbolo,             

imperceptível para mim, estava muito claro para elas. Na literatura antropológica,           

é muito comum o relato de uma singularidade dos pesquisadores com relação à             

maior ou menor afinidade com a cura ou mediunidade, de acordo com o tema              

pesquisado. 

A simbologia da mão tem um papel fundamental dentro das crenças de            

cura nas mais diversas religiões. Para as benzedeiras, além de conter símbolos e             

linhas que denotam o dom de cura, possuem ainda a simbologia dos usos dentro              

do ritual. É nesse sentido que a mão direita ou esquerda também vai representar              

utilidades diferentes dentro do ritual. Assim, para fazer determinadas etapas do           

ritual utiliza-se a mão direita ou esquerda, sendo que elas representam as forças             

diferentes que regem o universo e que são manipuladas e utilizadas           

ritualisticamente de acordo com o mal que será curado, como por exemplo, no             

ritual que descrevemos a seguir. 

Tomando conhecimento de que eu estava fazendo pesquisa sobre         

benzedeiras e como encontrava-se com a perna machucada de um acidente de            

moto, uma ex-aluna minha pediu-me informação sobre alguma benzedeira.         

Combinamos então de levá-la à Dona Clinária. O pé inchado, roxeado, há mais de              

17 dias, denunciava o diagnóstico: carne triada. Fez a reza e ao fim dela, como               

2 Signo de Salomão é a estrela de 6 pontas, composta por dois triângulos sobrepostos. É um                 
símbolo místico em várias tradições e que permeia o imaginário popular como um sinal de que a                 
pessoa portadora desse “sino” nas linhas das mãos possui mediunidade podendo pegar nos             
ramos após a reza sem ser atingido. Como uma síntese do pensamento hermético, ela contém os                
quatros elementos e representa o todo reunido no hexagrama, constituindo o conjunto dos             
elementos do universo. 
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sempre, me pediu que jogasse o ramo fora, pegando o galho pela mão esquerda,              

muito embora tivesse me dito no dia anterior que supostamente eu teria o corpo              

fechado. Já com a mão direita executava a reza ritmicamente. Seguiu explicando            

como proceder com o pé, que deixou repousando em seu colo. Recomendou que             

usasse uma fita vermelha com um dente de alho, pois alguém, uma mulher, havia              

colocado mau olhado em suas carnes, mostrando mais uma vez que ela podia             

personificar o autor do quebranto.  

 

 
Foto 2- Curando carne triada na calçada de sua casa 

 

 

Em seguida, deteu-se detalhadamente, repetindo várias vezes até ter         

certeza que havíamos entendido como era o procedimento para tratar a carne            

triada, num procedimento em que a água da bacia é sugada para dentro da              

panela, e na mesma hora, o pé começou a secrecionar o sangue pisado, sob o               

olhar atento de Clinária, seu ramo e suas palavras balbuciadas, que vez por outra              

deixava-se ouvir um “sai-te das carnes, sai-te da gordura, sai-te da formosura”.            

Em algumas ocasiões, Clinária utilizava também orações oficiais como o pai           

nosso e a ave Maria, o credo e a salve rainha, num contexto em que após a                 

recitação da fórmula específica, vale-se das “rezas de padre”. Como numa           
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espécie de reforço através do prestígio da religião institucionalizada. É          

procedimento rotineiro o uso dessas orações até determinada parte, alterando-se          

o seu significado e utilidade. Assim essa benzedeira reifica o que Gomes e             

Pereira afirma que 

 

o valor da oração oficial na cultura popular reside em seu           

emprego: a partir do momento que a fé do devoto se apodera            

de uma prece ela se torna realmente popular. E nesse uso           

pode perder o seu sentido originário, pela alteração fonética,         

que causa mudanças semânticas. Quando um benzedor reza,        

suas palavras são oração, quer sejam provenientes da        

oralidade, que traz o segredo dos antepassados, que se         

tenham divulgado a partir de um texto escrito (2004, p.21). 

 

 

Isso fazia total sentido em se tratando de Clinária e seu misto de rezas e               

orações. Embora sustente o segredo de suas palavras, ao rezar a casa da menina              

que estava com a perna machucada, usou o pai-nosso e a ave Maria para a cura.                

Mesmo como benzedeira católica, expressa o exercício de um catolicismo popular           

e me diz que fazia muito tempo mesmo que não ia na igreja, mas tinha fé em                 

Deus e nos santos. Daí o uso de orações como o pai nosso e ave Maria muito                 

presente em seus rituais de cura. Essas orações oficiais nascidas da igreja,            

chegaram ao domínio popular preservando a estrutura e a linguagem          

eclesiásticas, ao passo que outras foram criadas pelo próprio povo, interessados           

em entretecer o diálogo com o mundo divino. A criação de novas orações segue o               

influxo das necessidades cotidianas da comunidade com uma riqueza e          

profundidade de metáforas que explicitam as dificuldades do homem e sua           

recorrência ao mundo sagrado. E essa diferença entre a linguagem das orações            

oficiais e das orações populares acontece no âmbito do lúdico das relações entre             

santos e homens incitando-os a uma aproximação, e fazendo com que as formas             

da benzeção se modificam na repetição oral, afastando-se do sentido original e            

passando a figurar como elemento sonoro de poder mágico, independente do           
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significado. Assim, a mudança de sentido decorrente da modulação fonética ou           

mesma da incompreensão dos sentidos das palavras, ao invés de dificultar,           

favorece a benzeção. Quando Clinária usa as sagradas palavras que ao nosso            

ouvido são inteligíveis, temos o mistério acrescido pela superioridade do obscuro.  

E assim, aquelas palavras que não podemos entender se fazem          

compreensíveis, dentro da repetição da benzeção, mesmo que seja um bebê que            

ainda não domina o código linguístico. Isso porque é a linguagem hermética de             

Dona Clinária que melhor presta-se à expressão do desconhecido, ao passo que            

a clareza de um pai nosso rouba o segredo ao que é obscuro e banaliza a                

palavra. Por isso que pesquisar benzedeiras é muitas vezes lidar com palavras            

que não podem ser compreendidas, divulgadas ou mesmo em alguns casos,           

sequer devem ser pronunciadas, como o nome de determinadas doenças, como           

câncer e erisipela. E nisso Dona Clinária lembra dos ensinamentos de seu pai que              

dizia, que determinadas palavras são tão fortes que não devemos sequer saber o             

que significa e nem serem pronunciadas fora de hora. 

Assim,  

 

A palavra mágica- segredo mítico dos antepassados - deve         

manter-se inalterada para guardar sua força. Antiga, sagrada,        

ligada ao início dos tempos - à época da criação - ela se             

transfere, geração a geração, entre os guardiães do tesouro         

secreto dos ritos salvadores. As benzedeiras explicam que é         

preciso dar ao outro o poder de benzer, através da transmissão           

da filiação mágica. o benzedor deve ter ‘boa cabeça’ - para           

guardar bem as palavras, porque não podem mudar-lhes a         

estrutura sonora. a transferência de poder é dada pela fórmula          

‘assim mesmo eu benzo e te transfiro meus poderes’, que          

transforma o indivíduo comum em benzedor (GOMES E        

PEREIRA: 2004, p. 24). 

 

 

Depois desse ritual e da limpeza da casa com suas palavras sagradas e de              

domínio público que novamente fui visitar minha ex-aluna e para minha surpresa,            
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o pé já estava bem menos inchado e o tecido antes ferido já rosado pelo início da                 

cicatrização. A própria mulher que foi rezada também estava admirada com o            

procedimento que consistia em colocar água fervente em uma bacia, com um            

pano por sobre a panela emborcada que chuparia a água para dentro. Por isso a               

preocupação de Clinária de repetir várias vezes o procedimento. 

Diante de tão rápida melhora, essa ex-aluna, muito feliz com Dona Clinária,            

convidou-a para passar o domingo em sua casa, o que ela aceitou prontamente,             

embora eu não tenha acreditado muito na conversa. No entanto, no dia seguinte,             

ao buscar Fabíola para sua última reza, Dona Clinária já estava arrumada            

esperando por nós para passear. Fiquei me perguntando onde estava a mulher            

que não falava e que não gostava de gente estranha. Contou-nos muitas histórias,             

inclusive sobre como um dia ouviu um voz que mandava jogar fora os cachimbos              

de todos na casa, seu pai, mãe, e irmã. Ela não contou conversa e juntou o                

cachimbo de todos e escondeu no mato sem que os outros soubessem quem             

tinha feito isso. Ela própria sofreu nos primeiros dias e sentiu até febre, mas              

obedeceu a voz e não foi buscar de volta o cachimbo. Falou-me de sua              

preocupação de sair de casa e deixar a cunhada com seu irmão de criação, que               

bebia e perturbava sua cunhada. E disse-me o que pra ela era a impermanência:              

- “não tem jeito, ninguém nunca consegue viver em paz, cada um tem seu              

problema. Quem não tá com fome tá com sono”. Falou-me de como jogaram             

quebranto nas pernas dela e foi graças à sua irmã que a rezou que ela ficou boa.                 

E completou dizendo que a benzedeira reza todo mundo mas não tem quem a              

reze. Desde então, me afirma que só anda com um dente de alho no seio, mesmo                

quando vai ao grupo no CRAS.  

Colocou pra mim a velha disputa entre os prestadores de serviços de cura             

e terapeutas populares, como apontam Oliveira (1983) e Loyola (1983): a           

distância e limites claros entre as benzedeiras e os “xangozeiros”, dizendo que em             

sua rua tinha uma mulher que era “catimbozeira”. Que pessoas que chegam pra             

ela que são assim, ela se arrepia toda e manda embora, porque ela não reza não.                

Disse também que a catimbozeira não era nem doida de jogar nada pra ela que               

ela tinha uns soldados que a defendiam. Pensei que ela estava falando de algum              

guardião, mas era de soldado de polícia mesmo, remetendo a um tempo em que              
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isso era proibido e tratado como caso de polícia. Falou também das mudanças             

que a cidade passou e de quanto tempo fazia que ela não ia ao centro de                

Mossoró. 

Ela passou o dia inteiro conosco, e além de rezar o ferimento, rezou             

também minha ex-aluna com uma reza específica para cura de carne triada, por             

três vezes, bem como a casa, como se varresse as paredes dos fundos para a               

rua, limpando todo o mal enquanto recitava o pai-nosso vagarosamente por todos            

os vãos da casa. Ao término, chamou-me de Maria e pediu-me que jogasse o              

ramo longe, do outro lado da rua, alertando para os perigos daquele raminho:             

-“tem uma coisa, quem pegar nele se lasca”, denunciando como a casa estava             

carregada de más energias que foram passadas para o ramo. Porém passou a             

reclamar muito de dor nas costas, e disse-me que provavelmente ia arriar com             

aquela dor nas costas. E que a limpeza foi mais forte do que suas costas               

cansadas poderiam segurar. Perguntei-lhe o que fazia quando sentia-se assim e           

ela disse que deitava no chão até a dor na coluna passar. 

Ao voltar para deixá-la em casa, por onde passava no seu bairro, ouvia as              

pessoas gritando seu nome, adultos, crianças: Clinária, lá vai Clinária...e vi a força             

de seu carisma e reconhecimento pela comunidade. Nesse instante lembrei-me          

do título da matéria da Tribuna do Norte que havia lido anos atrás que dizia:               

“Clinária, filha de escravos e rainha do boi de reis”.  3

 

 

 

 

 

 

2.2 Tenho mais de 200 orações escritas e em livros”: Dona Moça e suas              

letras 

 

3 Disponível em: 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/filha-de-escravos-e-rainha-de-boi-de-reis/1721

47 . 
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Foto 3 – Dona Moça com suas folhas antes de benzer. 

 

 

Foi através de duas pessoas diferentes que ouvi falar que existia uma            

benzedeira no bairro em que eu morava antes de ir para Natal fazer o doutorado.               

Embora não soubesse bem onde era a casa, conhecia bem o bairro e achei que               

não teria maiores dificuldades em encontrá-la. E foi assim que num dia de             

semana, por volta das 7 horas da manhã , fui ao encontro de Dona Etelvina Maria                

da Silva, 67 anos, conhecida como Dona Moça. havia ouvido falar de sua reza e               

surpreendentemente, ao encontrar sua casa, lembrei-me de já ter encontrado com           

ela antes, no período que morava no mesmo bairro. Isso me mostrou que não é               

que as benzedeiras já não existam, mas nas configurações da vida           

contemporânea passamos a desconhecer nossos próprios vizinhos e mesmo em          

cidades médias, como Mossoró, já não é tão fácil manter os laços de convívio              

com a vizinhança. Sua casa ficava duas ruas acima do quarteirão que eu morava.              

Mesmo assim, tive dificuldade de encontrá-la porque nesse horário da manhã, as            
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ruas do bairro costumam ficar desertas e portanto, as pessoas receiam           

permanecer nas calçadas, então não encontrava alguém que pudesse me          

informar com mais precisão onde era sua casa.  

Mesmo após encontrá-la, a mesma nos recebeu na casa de sua filha e não              

em sua residência que fica em frente, bastando apenas atravessar o canal que             

corta e separa os dois lados da rua. Pareceu-me uma forma de precaução, haja              

visto que na casa de sua filha havia muitas outras pessoas, além da discrição e               

sobriedade de sua casa. Já havia percebido que era quase impossível andar por             

Mossoró fazendo pesquisa de moto e agora somou-se à essa desconfiança o            

horário em que buscávamos a informação, capaz de determinar os rumos da            

pesquisa.  

Muita conversa correu primeiro para que ela pudesse nos receber no dia            

seguinte. Pediu-nos que trouxéssemos roupas para ela levar para doar em um            

sítio em que moram seus parentes, na zona rural do município de Almino Afonso,              

de onde ela é natural, e só então voltarmos no dia seguinte. Disse-nos que veio               

morar em Mossoró há muito tempo atrás, por causa das dificuldades da vida no              

sítio, mas que não havia perdido o contato com sua família de lá. Viúva e mãe de                 

uma única filha, nunca trabalhou fora e dependia da renda de seu finado marido              

para viver. Disse-me que ele costumava beber e dar muito trabalho, mas que por              

fim ela conseguiu vencer as dificuldades. Sua filha, hoje é professora casada. Seu             

esposo é funcionário público do Estado, com quem tem dois filhos, residindo            

atualmente bem em frente à sua casa. Conta que nunca costuma ficar sozinha,             

que está sempre por ali na casa da filha e que costuma ir para casa quando vem                 

alguma amiga ou vai receber alguma visita. Além disso, diz que sempre tem             

alguém que ela chama para ajudar a fazer o trabalho doméstico em sua casa,              

auxiliando e fazendo companhia para ela. 

De início me apresentei como professora e pesquisadora, e que havia sido            

indicada por uma amiga comum, uma ex-aluna minha, que também morava no            

Bairro Vingt Rosado, zona Leste de Mossoró. Ela pareceu-me não acreditar muito            

no meu interesse para fins de pesquisa e como que em um procedimento padrão,              

fez uma abordagem muito semelhante às dos adeptos da jurema, umbanda e            

candomblé, típica do protocolo de quem presta serviços espirituais. Queria que           
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“entregássemos” o que afligia minha irmã que me acompanhava dirigindo, já que            

ela ficava sempre calada. Não que minha irmã não estivesse precisando de sua             

reza, mas estava ali para me acompanhar em seu carro, já que chegar de moto               

seria o mesmo que levantar medo e desconfiança das pessoas. 

No dia seguinte levamos as roupas para doação e no meio de sua             

simpática conversa, perguntou se minha irmã não queria que rezasse nela. Falou            

que seria bom também fazer outros rituais (como banho e defumação) para ajudar             

a abrir os caminhos que estavam fechados por conta da inveja e olho grande em               

cima do trabalho dela. Pediu que contribuíssemos com 100,00 reais para comprar            

material para preparar um banho de sais cheirosos e uma defumação, além da             

reza. Disse-me que sabia botar “uma excelente mesa branca” mas que nunca            

havia ido à terreiro nenhum. Ou seja, pela informação de Dona Moça, a mesma              

caracterizava-se como alguém que praticava em ambiente doméstico seus cultos,          

apresentando-se enquanto práticas cotidianas e como uma forma de extensão          

das crenças para além dos espaços oficiais como terreiros, centros, barracões ou            

gongás, firmados a partir da relação dos adeptos com o sagrado, sendo portanto             

mais uma forma dinâmica de manutenção da religião afro-brasileira na atualidade,           

em que mesclam-se “cultos domésticos”, nas palavras de Silva (2011: p. 75),            

como sinônimo de inúmeras práticas que embora tenham sua origem nas mesas            

brancas em terreiros e centros, são por outro lado praticados pelos médiuns em             

suas casas, sem necessidade de estarem ligados à uma federação ou terem casa             

aberta.  

Duas décadas separam as idades de Dona Clinária e Dona Moça, além de             

uma imensa distância nas formas de trabalhar e receber as pessoas para serem             

rezadas. A questão da remuneração pelos serviços espirituais é um tema amplo e             

que já foi bastante debatido nas Ciências Sociais, bem como nas falas das             

benzedeiras aparece sempre a dicotomia entre os que cobram e os que não             

cobram. Aqui, interessa-nos chamar atenção para o fato de que, embora não            

cobrem, também não é errado receber gratificações. Isso foi visível em todas as             

benzedeiras que pesquisamos. Ora, se todos os demais curadores, sejam          

médicos ou terapeutas podem cobrar pelo conhecimento que possuem sobre a           
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cura, porque as benzedeiras não podem? Nesse sentido que Laplantine aponta           

que  

 

enquanto os praticantes das medicinas populares não exigem        

nenhuma retribuição, já que a noção de “dom” como dissemos,          

implica doação, o curandeiro estabelecido vive de sua prática,         

e a questão dos honorários não poderiam passar despercebida.         

Ainda que não ultrapassem, em média, o preço de uma          

consulta em medicina especializada, podem em alguns casos,        

como pessoalmente observamos, atingir quantias enormes      

(LAPLANTINE e RABEYRON: 1989, p. 56). 

 

 

No entanto, chamou-nos atenção não o fato da mesma cobrar para           

comprar o material para o banho e a defumação nem muito menos o valor pedido               

que é bastante razoável dentro de um universo que costuma girar em torno de              

cifras bem maiores para cada serviço, mas sim a forma de abordagem do             

assunto. Por ser de uma geração diferente das outras três benzedeiras, dona            

Moça já vivencia outra crença, a de que não há problema em cobrar pelo material,               

já que aquela pessoa pode pagar, desde que se faça caridade por outrem que              

não pode pagar. Em diversos momentos vi ela orientar pessoas diferentes à fazer             

caridade por alguém para que suas próprias questões pudessem ser resolvidas           

mais rapidamente. Além disso, o fato de ser feito pedido em nome do material              

reforça a prática comum dos prestadores de serviço de cultos domésticos. Como            

uma mulher em torno de seus 70 anos, viu o surgimento e crescimento da oferta               

desses serviços espirituais, sendo a benzeção e a reza um desses. Não difere-se             

nesse sentido de outras prática em que há uma profissionalização a partir da             

prestação de serviços espirituais, não tanto como ofício, mas como possibilidade           

de meio de vida. Nesse sentido, difere-se em concepção e no modus operandi             

das demais benzedeiras.  

No dia seguinte, ou seja, no terceiro dia de visita, mostrou então como era              

seu ritual de cura, dando aos meus ouvidos os  insights de que precisava. Por              
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vezes cheguei a sorrir com os caminhos desta primeira rodada da pesquisa.            

Percebi que mesmo sem se conhecerem, era como se Dona Clinária e Dona             

Moça conversassem, e a intermediária era eu. Faces diferentes de uma mesma            

mulher e das mudanças que acompanharam cada geração. Todas as benzedeiras           

e assim reconhecidas em suas comunidades, todas com a palavra performatizada           

como veículo de cura, mas diferentes em sua atuação.  

Dona Moça é instigante. Afirma-se benzedeira e assim é conhecida, seu           

altar é todo cristão mas tem duas imagens de budas (na verdade, imagem de um               

Deus chinês da prosperidade), na estante de costas pra porta, cheia de moedas             

embaixo com pedidos. Os pobres Budas sorridentes só voltam a se virar de novo              

de frente para a porta quando os pedidos são atendidos, explicou-me Dona Moça.             

Qual a sua religião? Católica, assim como Clinária e dona Toinha, mas nem             

lembra mais a última vez que foram à uma missa. Isso porque,  

 

O catolicismo popular preservou da doutrina canônica e do         

imaginário fantástico da igreja colonizadora ibérica quase toda        

a estrutura de símbolos e articulações de códigos e princípios          

de conduta social. Influências crescentes de um catolicismo        

europeu não-ibérico no Brasil foram posteriores à       

independência do país, ao fim do regime de padroado e à ação            

dos bispos renovadores no final do século XIX. Elas atingiram          

sempre mais agentes de culto e fiéis eruditos, de classe média           

para cima, e habitantes da cidade. Por isso até hoje, fora o            

caso de sujeitos e grupos populares resultantes do trabalho         

cultural e religiosos de agentes ibéricos, mesclado à influência         

eclesiástica é pequena e em pouco modifica hábitos populares         

resultantes do trabalho cultural e religioso de agentes ibéricos,         

afro-brasileiros e, mais recentemente, espíritas kardecistas      

(BRANDÃO: 1986, p. 134).  

 

 

Das quatro benzedeiras pesquisadas, Dona Moça, embora não possuísse         

em seu altar nenhuma imagem de influência das religiões afro-brasileiras,          
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somente um quadro de Cosme e Damião, sua abordagem e a referência à mesa              

branca, apontam um fluxo entre essas práticas e assim como Dona Maria do             

Alecrim, que possuía influências do kardecismo, Dona Moça demarca esse          

trânsito que Brandão descreve entre essas religiões e as práticas populares.  

Além dos traços difusos da religiosidade de Dona Moça e sua abordagem,            

ela chama atenção por outra especificidade: possui inúmeros livros e orações           

impressos, que por vezes ela dá à alguém para que chegue até as pessoas que a                

procuram. Jerusa Pires Ferreira (2010) vai chamar tal escrito de cultura de            

bordas, pois existe uma escrita, no caso aqui de livrinhos de orações, produzidas             

para as culturas populares e que circulam nas bordas, tornando as fronteiras entre             

os saberes vistos muito mais como espaços de troca do que linhas definidas.             

Esse termo se refere à vários segmentos do que compreende o universo do livro e               

da edição popular. São como que  artimanhas da performance oral-impresso-oral          

que transformam o narrador contemporâneo em transmissor do momento extático,          

responsável por inserir toda a tradição da cultura popular no contexto da cultura             

midiática para um público que sabe ler. Tais práticas culturais são vistas como             

"gestada(s) e produzida(s) no âmbito desta cultura das bordas" (p.93), cujo           

elemento residual compõem o repertório comum. As orações de Dona Moça           

foram inicialmente fruto da oralidade e depois, cuidadosamente recolhidas e          

reproduzidas por editoras pequenas que viam na possibilidade de vender esse           

material. Vão desde livrinhos de editoras católicas à revistas populares de           

horóscopos e simpatias. E tudo vira matéria prima para suas rezas e benzeções,             

sejam as orações de revistas de bancas de revistas, sejam aquelas que ela             

mesma copiou por ouvir os antigos dizer, os mesmos que à ensinaram a rezar e               

benzer. 
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Foto 4 – Dona Moça, seu altar e livros para benzer. 

 

É nesse espaço de criação de saberes sem limites muito claramente           

configurados. São conhecimentos que se constroem no espaço dos possíveis,          

diante do que chega até as mãos, aqui no caso, dessa mulher benzedeira,             

ajudando-nos a  

 

pensar a cultura, não estabelecendo marcos ou limites        

intransponíveis, ao contrário, buscando zonas imantadas na       

passagem de alguns estratos para outros, procurando não        

segregar segmentos ou séries e seus desempenhos na cultura.         

Não podemos dizer que não há diferenças entre um e outro           

segmento, porque aí não estaríamos nem falando em culturas         

populares ou de bordas. Ao invés de considerar popular x          

erudito, urbano x rural, detectamos processos móveis, em suas         

muitas conexões. Eu acredito nesses processos, em percursos        

a transpor: Bordas. Foi uma denominação que andei forjando         

em razão de situar todo um corpo de pesquisa. Dá-se em geral            

atenção à grande indústria cultural (massas) ou às culturas         

populares tradicionais que são chamadas culturas de folk,        

culturas arcaicas. Mas havia coisas que não tinham a         
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necessária legitimidade nem para estar como um nem como         

outro (FERREIRA: 2010, p. 36). 

 

  

Ao mesmo tempo, ela é uma benzedeira já alfabetizada e lança-nos a            

questão de que duas décadas de distância entre a sua geração e a das outras               

três benzedeiras pesquisadas foram suficiente para abrir um leque de          

possibilidades com relação à escrita e ao acesso de orações nascidas na            

oralidade mas que foram transcritas para o papel, fruto de uma ampla mestiçagem             

da qual o fenômeno oral participa ativamente incluindo em suas obras, processos            

de oralidade dentro da escritura. Como por exemplo, a oração da pedra cristalina             

que Dona Moça faz questão de transcrever de um de seus livretos a mão e passar                

para seus protegidos em troca de algum agrado:  

 

Oração da Pedra Cristalina para afastar o mal 

 

Minha Pedra Cristalina, que no mar fostes achada, entre o          

Cálice Bento e a Hóstia Consagrada. Treme a terra, mas não           

treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar sagrado. 

Tremem, porém, os corações dos meus inimigos e dos que me           

desejam o mal. Eu te benzo em cruz e não tu a mim, entre o               

sol, a lua, as estrelas e as três pessoas distintas da santíssima            

trindade. 

Deus! Na travessia avistei meus inimigos. 

Meu Deus! Eles não me farão mal, pois com o manto da Virgem             

sou coberto e com o sangue de meu Senhor Jesus Cristo sou            

protegido. Eles tentarão me atingir, mas não atingirão. Suas         

setas de maldade se desfarão como o sal na água. 

Se tentarem me cortar, não conseguirão. Suas lâminas se         

dissolverão aos raios do Sol. Se tentarem me amarrar, os nós           

se desatarão por si. Se me acorrentarem, os elos se quebrarão           

pelo poder de Deus. Se me trancarem, as portas da prisão           

ruirão para me dar passagem. 
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Sem ser visto, passarei por entre meus inimigos, como passou,          

no dia da ressurreição, Nosso Senhor Jesus Cristo por entre os           

guardas do sepulcro. 

Salvo fui, salvo sou, salvo sempre serei. Contra mim nada          

valerá. Contra os meus ninguém se levantará. “E para proteger          

meu lar, com a chave do sacrário eu o fecharei. 

 

 

Essa oração serve para fechar o corpo e de acordo com o imaginário             

popular, era a oração que Lampião carregava junto ao corpo para proteger e             

livrá-lo dos inimigos. Ela nos coloca a possibilidade de “pensar em problemas            

teóricos mais amplos e recolher elementos para uma teoria do texto popular, que             

tem várias gradações possíveis entre a predominância do popular ou do           

‘massivo’” (FERREIRA, p.12). Assim, as orações escritas de Dona Moça          

resumiriam ao texto aquilo que emana de uma presença e que necessitava            

encantar-se a partir de uma performance. De nada adianta ter a oração se essa              

não foi passada por alguém que tem o dom e a oferece. Em contextos diferentes               

assemelha-se às demais benzedeiras que dizem que não adianta apenas ter a            

posse da oração, mas é preciso ter o dom de cura, quase sempre recebido de               

alguém que o passou e em seu caso, que o transcreveu para fins de proteção dos                

que procuram. 

Várias questões ficaram marcadas nessa visita à Dona Moça, dentre elas,           

a questão da oração publicada, mas que não é somente lida, mas sim             

performatizada. Há um elemento de tempo presente nessa discussão, pois ainda           

de acordo com Jerusa Pires Ferreira,  

 

A gênese de um texto oral, ela é praticamente impossível de           

detectar. E as pessoas que seguem só a leitura sociológica se           

confundem enormemente quanto a atribuir a história social        

como definidora dessas marcas do texto antigo. Você tem,         

claro, uma história. O texto foi construído na sociedade tal, foi           

escrito por não sei quem ou por várias pessoas, é anônimo ou            

não é anônimo, mas ele não pode ser delimitado como tal           
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porque há dois tempos que se cruzam. As temporalidades, elas          

não são as mesmas. Nós temos uma temporalidade histórica         

que acompanha qualquer texto, ele em tal sociedade foi feito,          

em tal momento, ... e a temporalidade mítica, a temporalidade          

arqueológica. Então, um texto oral, em princípio, ele é mythus,          

no sentido também de que é narrativa. E aí não pode datar.            

Vem da onde? Vem da Índia? Não sei, pode até vir. Aí entram             

mil teorias de correspondência e a minha sugestão é que se           

pense sempre um texto de frente pra trás. Conta o que ele é             

agora, o que é que ele pode querer que a gente explique , o              

que é que a gente pode buscar. Porque se você vier da Índia,             

você tem que largar tudo, estudar o indo-europeu, estudar         

todas as hipóteses sobre a transmissão, as escolas mitológicas         

do século XIX e aí fica impossível. E é como tirar água do mar.              

A minha proposta é que, ao julgar qualquer fenômeno de          

cultura, se julgue a inserção de dois tempos: do tempo histórico           

e de outras temporalidades, míticas ou construções       

imaginárias, pessoais ou coletivas etc. (FERREIRA: 2001, p. 4). 

 

 

Ora, essa é a grande diferença. Se dona Clinária e como veremos mais à              

frente, Dona Toinha também, não podem ensinar a ninguém a oração para não             

perder o poder, como orações que foram publicadas por alguma edição gráfica            

pode se encantar com poder de cura, e ampliá-lo, pois pode-se dar responsa,             

fechar o corpo, desfazer maldição e curar toda sorte de desordem que afligem os              

que a procuram. Portanto, é a vocalidade a fonte e o poder da oração. Em um                

período onde ninguém sabia ler, todas as orações eram aprendidas de cor,            

performatizadas e improvisadas. Deveria-se mesmo pronunciá-las baixinho sob        

pena de perder o seu poder, aqui entendido também como ter mais pessoas no              

grupo que conhecessem e dominassem o teor da benzeção. 

Além disso, a reza com pinhão, a famosa surra, é totalmente           

performatizada. Ela fala com entonação e envolve, e limpa com os ramos e             

pronuncia as palavras mágicas de cura, E vai além, usando outras folhas, banhos             

e defumação. Quem participa não tem como não se envolver; 
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Mais ainda, inquietou-me saber de Dona Moça, qual a diferença entre a            

jurema, a cura com os mestres e a sua reza, já que ela admite ser médium e                 

receber muita gente que vem atuada e com espírito nas costas? Mas ela não quis               

responder, me dizendo que havia desenvolvido sozinha e que nunca havia ido à             

um barracão. A negação aqui aponta muito mais do que ela poderia afirmar.             

Marca claramente a necessidade dela de separar seus serviços dos demais           

agentes de cura religiosos, notadamente daqueles ligados ao universo religioso          

afro-brasileiro e posicionar-se no cenário como benzedeira, transitando entre         

essas fronteiras e tempos. 

A meu ver, as duas mulheres anteriormente citadas mostram duas faces de            

uma multiplicidade que se abrigam sob o termo “benzedeiras”. Uma tão tradicional            

quanto aquelas que habitam nosso imaginário. A outra, com suas inovações e            

impossível de delinear suas origens entre fluxos e influxos, estabelecendo-se a           

partir da oferta de seus serviços para muitos outros males que afligem na             

contemporaneidade. Vão desde conseguir um emprego, a impotência sexual de          

um casal. Nem precisa falar em coisas roubadas, feitiços e questões na justiça.             

Se vinte anos separam uma de outra, ainda assim são duas face de um mesmo               

fenômeno. Se antes do crescimento dos trabalhos pagos, feitos nos terreiros, o            

maior mal eram o quebranto e o mal olhado, era disso que Clinária benzia.  

Em meio á uma imensa maioria da população não alfabetizada, não fazia            

sentido uma reza escrita e a palavra oral era a fonte de toda a força. Ensinar seria                 

popularizar algo que só o detentor daquele saber poderia possuir. Por outro lado,             

com o advento da umbanda-catimbó e os trabalhos pagos que habitam a            

realidade urbana, essa mulher passa ser aquela que pode desfazer o mal com             

uma reza, quebrar uma maldição ou desfazer o nó no qual se encontra alguém,              

sendo esse mal sempre atribuído, assim como o mal olhado, embora elas            

precisem quem o fez, não se nomeia nem se desfaz, apenas retira-se de cima da               

pessoa. Daí também a cobrança “pros materiais”, pois somente a reza não há             

como se justificar valores, mas com o banho e a defumação, já pode se justificar.               

Além disso, se há trabalho pago, há também que se pagar para desfazer. Mostra              

também que as pessoas preferem procurar por uma benzedeira que possa de            

fazer de tudo do que ir à terreiros, afinal elas seriam católicas (e só trabalhariam               
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para o bem, ao menos no imaginário popular), embora como apontamos           

anteriormente, esse “católico” não seja tão simples de precisar empiricamente          

(SANCHI: 2001) além do que existem benzedeiras dos mais diferentes credos,           

práticas e religiosidades, como temos afirmado aqui, agentes de cura híbridos           

(MELO: 2003). São também uma opção bem mais econômica se comparados aos            

demais agentes prestadores de serviços desse universo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 A casa de oração de Dona Maria: a rezadeira do Alecrim 
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Foto 5 – Dona Maria e sua casa de oração.  

 

Dona Maria é uma figura bastante conhecida em toda Natal. Na verdade,            

ela não é só rezadeira do bairro Alecrim, mas recebe gente de toda a grande               

Natal e até de lugares mais distantes. Recebi muitas informações sobre ela, tanto             

na universidade, por um colega da base de Pesquisa Culturas Populares que            

havia desenvolvido sua tese no bairro em que ela morava, bem como por pessoas              

que já haviam sido rezados por ela. Acabavam sempre por falar em linhas gerais              

sua localização, sempre referindo-se à sua casa na rua do mercado da seis.  

É preciso descrever as especificidades do bairro Alecrim, um grande centro           

comercial popular na cidade de Natal. Por razões históricas, convencionou-se          

chamar algumas ruas e avenidas centrais de Natal por números, embora esse            

sistema não esteja em nenhuma das placas de localização das ruas. Então, para             

um natalense, dizer que alguém mora na rua da seis é informar uma localização              

precisa, enquanto para alguém de fora significa buscar num bairro uma referência            

que não está no  google Maps . Só com bons e antigos moradores se consegue              

descobrir os reais nomes das ruas. Após essa redescoberta, chegar ao mercado            
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da seis torna-se fácil, e basta perguntar à alguém na rua de uma benzedeira para               

que a indique, afinal, suas casas são sempre as mais movimentas da rua. Muitas              

pessoas conheciam sua residência e isso me fez pensar que por ela ser tão              

conhecida assim, certamente, ela é uma dentre as poucas aqui na cidade de             

Natal e sua reza já era bastante conhecida. Na verdade, as duas coisas andavam              

juntas e eu nem imaginava quanto. Mostra também a configuração dessa cidade            

que viu nas últimas três décadas um grande crescimento populacional, mas que            

ainda preserva características de uma cidade média ou pelo menos traços e            

vínculos dessa época. É como se Natal fosse uma grande pequena cidade em             

que as pessoas se encontravam nos mesmos lugares e tinham uma vida que             

circulavam entre os bairros mais tradicionais da cidade, sendo o Alecrim esse            

tradicional centro comercial e levando com ele a fama de Dona Toinha por toda a               

grande Natal. 
to 6 – Urna de doações de Dona Maria 

 

Que singularidades abrigam uma “casa de oração” de uma benzedeira?          

Inicialmente, partirei do próprio espaço. Por mais que tenha nestes quatro anos            

frequentado suas residências e passado a ser recebida de maneira cada vez mais             

íntima e calorosa, apenas Dona Moça havia me mostrado seu quarto e nele, seu              

pequeno altar cheio de fotos, imagens e quadros de santos católicos           

(sincretizados na Umbanda, como Cosme e Damião, São Jorge, Santa Bárbara,           

Santa Luzia). Já Dona Maria, tem seu altar ali, bem na área de casa, acima de                

sua cabeça de maneira que ao chegarmos no portão de sua casa é ali que irá se                 

pôr o nosso olhar. Misturados aos santos e aos utensílios de cura como linhas e               

tesouras, estão incontáveis sacolas contendo roupas que as pessoas trazem para           

benzer de algum parente, muitas vezes de pessoas de outras cidades e que             

depois não voltam para buscá-los, de forma que a prateleira logo abaixo do altar              

parecia mais com uma mesa de costureira de tanto tecido e sacola ali guardado.              

Segundo Dona Maria, um bom sinal de que ficaram bons e não precisaram mais              

voltar.  

Assim, benzedeiras como Dona Clinária e Dona Toinha, que não moram           

em suas próprias casas, limitam o espaço da benzeção aos lugares de convívio             
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coletivo da casa e onde podem ser recebidos os estranhos. Passar daquele limite             

só mesmo depois da convivência e confiança. Além disso, não possuem um altar.             

Aprenderam a morar em espaços que abrigam-nas, mas das quais já não são             

donas. Nesse sentido que Dona Maria vai além. Ela “abre” sua casa de oração ao               

movimento incessante do Alecrim. O restante da casa é uma apêndice onde ela             

mora com sua neta e seu bisneto de tal forma que é impossível estar sendo               

benzido e não ver totalmente o interior da casa e as tarefas cotidianas sendo              

executadas por Lidiane, sua neta, ou alguma filha que esteja lá lhe visitando. Até              

mesmo a porta principal, que separa a casa de oração do restante da casa,              

possui um formato singular em que fecha-se a parte de baixo e abre-se uma              

janela na parte de cima de modo que esses espaços nunca ficam totalmente             

separados. Por sua vez, Lidiane aproveita o movimento da casa e expõe na             

parede perto da porta, discretamente, trabalhos manuais que executa ou          

artesanatos para quem quiser comprar. Assim, tem sempre algum pano de prato            

bordado ou abafador trabalhado em crochê para quem quiser levar. Não deixa de             

ser entendido como uma forma de ajudar e retribuir a atenção ali recebida. Aos              

que preferirem fazer doações, logo embaixo, uma urna de cerca de 1 metro de              

altura com uma pequena entrada lacrada com um cadeado onde se depositam as             

doações, já que Dona Maria não recebe dinheiro em mãos. além disso,            

percebe-se que numerosa família integrou-se totalmente ao movimento intenso da          

casa de oração. Ali mais à frente, mistura-se um banheiro para uso coletivo dos              

que esperam ser benzidos, umas plantas de proteção em dois ou três jarros e              

duas gaiolas de passarinhos que compartilham das bençãos enquanto cantam e           

derramam cascas de alpiste entre os participantes.  

Ali se executam todos os rituais, na frente de todos os presentes, qualquer             

que seja o mal. Não há um lugar mais reservado, o que terminaria sendo              

desnecessário já que as pessoas que aguardam e assistem a benzeção, quase            

nunca se conhecem, dispensando-se qualquer maior discrição. E assim, até          

mesmo males do coração, busca por emprego ou problemas ginecológicos vão           

sendo ali tratados com a maturidade de quem já viu muita coisa em todos esses               

anos de benzeção. Se ao benzer ela precisar medir o corpo de alguém, ela              

levanta-se e no vão deixado para o trânsito de sua casa, bem em frente ao               
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batente da porta, executa-se o procedimento. Quando é caso de espinhela caída,            

ela levanta-se de sua cadeira debaixo do altar e vai mais para o lado direito da                

área, onde já repousam ali no pé da porta principal uma pedra negra, maciça, em               

torno de 30 centímetros de comprimento, que as pessoas levantam durante os            

nove dias de cura. Depois a pedra volta ali para o batente da porta da sala, onde                 

repousa como parte permanente da mobília há algumas gerações, pois foi do            

tempo de sua mãe 

Costuma ganhar muitas imagens que quando de sua devoção, vão para no            

altar. Muitas delas são pequenas, quase a maioria, em resina. Nenhuma no            

entanto, ultrapassa em tamanho a imagem de Padre Cícero, à quem ela costuma             

pedir quando a causa é de dinheiro ou negócios. Mas curiosamente, dentre os             

muitos mimos e agrados que recebe das pessoas, nenhum outro ultrapassa em            

números a quantidade de colares que ela ganha e usa. São muitos. Incontáveis.             

No pescoço ou em volta dos braços, usados como braceletes que chacoalham            

ritmicamente à medida que reza e benze as pessoas e somando-se à vários anéis              

nos dedos, num misto imagético entre cigana, mãe de santo e beata. São tantas              

influências naqueles colares que seria impossível limitá-los. São desde terços até           

contas coloridas de sementes. As pessoas veem e dão à ela porque, segundo a              

própria, eles sabem que ela gosta. Certa vez, em que ela estava doente dentro de               

casa, a vi sem os colares e anéis, atestando que ela se montava para o               

atendimento na casa de oração através daqueles elementos acessórios e nos           

dias em que não há atendimento, ela não costuma usar. No seu misto de patuá e                

embelezamento, montar-se era estar-se pronta para a performance,        

diferenciando-se de um modo de vida mais privado que só demonstra o quanto             

essa encara a benzeção como um ofício, um instante para o qual ela se              

preparava e estava disponível. 

Somente quando ela estava com crise de coluna foi que a vi falhar em seus               

turnos de benzeção. Ainda assim, veio do seu quarto e nos recebeu na sala de               

casa e contou-nos de sua crise na coluna e do porquê de não poder parar de                

benzer: “se eu parar eu pioro”. E foi assim que de lá do sofá da sala, pediu que                  

meu companheiro fosse fora e buscasse um ramo de Pinhão da sacola pendurada             

no altar e nos benzeu. Á essa altura eu já estava com três meses de gestação e                 
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minha condição despertava maior atenção de sua parte todas as vezes que a             

procurava, pois de acordo com ela, eu não costumava chegar mais lá com uma              

cara muito boa. Ao voltar na semana seguinte, ambas já estávamos melhor e             

mais dispostas para o frenético ritmo de benzeção de sua casa de oração,             

condição que foi melhorando à medida que superava o comumente difícil primeiro            

trimestre da gestação, em que a revolução hormonal no corpo causa inúmeros            

males, como náuseas, sonolência, anemia, dentre outros, bem como o fato de            

estarmos mais suscetíveis, de acordo com Dona Maria, às energias negativos do            

olho mau, pois tanto a mulher grávida como o bebê na barriga, não possuem              

muitas defesas diante das variações bruscas, seja de humor, de hormônios ou de             

energias e que esses elementos, segundo ela, quase sempre andam juntos. Da            

mesma forma, o companheiro também passa a figurar atenção nessa tríade, pois            

o fato das pessoas de olho mau verem um casal feliz à espera de seu primeiro                

filho, já desperta cobiça e inveja da tríade. Além disso, fazia questão de perguntar              

sempre ao meu companheiro se ele sentia sintomas da gravidez, pois como nós             

andávamos muito juntos, era normal que o homem também sentisse vez por outra             

uma dor de cabeça ou tontura.  

Então era sagrado, rezava duas vezes em mim (sendo uma delas a criança             

na barriga) e por fim em meu companheiro, ao final que sempre apontava o autor               

do mau olhado, quase sempre alguém do emprego ou da vizinhança, em sua             

leitura. A mim, restava buscar ouvir e compreender seus ensinos, pois, como bem             

nos lembra Gomes e Pereira: 

 

A atuação do benzedor fundamenta-se numa anterioridade       

orientada por atos sagrados. E o poder das palavras é          

determinado pelo mistério que as envolve e pela confiança         

que nelas se deposita, isenta de questionamentos.       

Queremos dizer que o benzedor é antes de tudo, alguém          

que acredita e faz acreditar nas benzeções que anuncia.         

Uma vez mais, o tempo sagrado justifica sua atuação pois          

‘...a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de             

fatos que não se veem’ (Hebreus 11, 1). Entendidos os          

pressupostos que levam o benzedor à adotar a palavra como          
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força curativa, devemos descobrir a maneira como ele a         

utiliza. Com essas palavras o benzedor intimida, reduz,        

extirpa os males; consola e orienta os pacientes (2004, p.          

30). 

 

 

Ainda serve-se de outros procedimentos que constituem os ritos da          

benzeção e garante a eficácia das palavras tendo seu próprio corpo como            

intermediário, contribuindo para que a palavra e o rito se fundam e atuem sobre os               

males vivenciados ali, no cotidiano da benzeção. Assim, a família, a casa de uma              

mulher gestante passa à ser objeto de atenção e não tão somente sua barriga. 

Diante dessa total integração entre a casa, a vida doméstica e o exercício             

do ofício, nada ali atrapalhava a eficiência e presteza de Dona Maria. Pelo             

contrário, tudo somava-se, de tal forma que não era incomum que em momentos             

da benzeção, Dona Maria, mesmo sem interromper o ritual e suas palavras,            

respondia alguma conversa de suas filhas e neta na sala. O importante era não              

parar o ritual e continuar atendendo as pessoas que ali esperavam, sempre            

seguindo a lógica das cadeiras de acordo com a ordem em que as pessoas              

chegavam. Parecia-me que havia descoberto o “Fordismo da benzeção”. Dona          

Maria rezava uma pessoa atrás da outra, perguntando apenas o nome e a             

enfermidade. Aquela pessoa já saia e depois outra. Técnicas que, depois de            

muitas entrevistas, fui descobrir que ela se inspirou e aperfeiçoou a partir de um              

centro kardecista muito conhecido no Alecrim, ao qual morava perto e frequentou            

durante alguns anos. Incontáveis vezes, o Centro Espírita Bezerra de Menezes,           

localizado na rua Tororós, irá figurar em suas memórias, quer seja quando lembra             

de suas idas para pegar “senha” para as pessoas que vinham do interior buscar              

ajuda nas sessões espíritas desse famoso centro kardecista (diante de tal           

procura, era necessário que se buscasse as senhas de atendimento com           

antecedência), ou mesmo quando precisou de ajuda com o despertar da           

mediunidade de uma de suas filhas e por fim, já íntima dos membros do centro,               

era por vezes chamada para benzer os passistas.  
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Com tantas referências à sua relação com o centro, perguntei-lhe então           

qual seria a diferença entre a benzedeira e os passes kardecistas. Ela me             

respondeu rápida e nitidamente: “porque eles trabalham com ajuda dos irmãos, eu            

não”. Não há transe durante a benzeção e a benzedeira embora desenvolva            

sensibilidade para ouvir ou ver ou mesmo que reconheça um guia ou mestre,             

sabe que ali no ritual, é ela quem conduz a performance.  

Em sua casa de oração, a “assistência” distribuía-se ainda pelo corredor e            

adentravam o espaço da área através de cadeiras que seguiam uma ordem e             

terminavam por desembocar naquela que ficava em frente à ela, onde           

sentavam-se durante a benzeção. Nitidamente uma referência à organização de          

centros espíritas em que a dinâmica dos passistas não pode ser atrapalhada pelo             

fluxo dos necessitados, mas pelo contrário, devem coincidir com essa          

organização. Daí também as referências à Bezerra de Menezes e do auxílio de             

suas filhas e netas como uma “assistência”, comum nessas casas. Durante a            

benzeção, todos já conheciam o procedimento, ninguém perguntava como era ou           

como deveria fazer, a não ser em casos de pessoas que já chegavam com o               

diagnóstico do médico (que envolviam cirurgias, cistos no ovário, pedra nos rins,            

etc.) que Dona Maria perguntava pelo que os médicos diziam e em seguida             

orientava banhos ou chás.  

Muito impressionante essa mulher, cheia de colares no pescoço e de           

pulseiras coloridas no punho direito, que chacoalhavam impondo o ritmo da           

benzeção e dos galhinhos verdes de pinhão. Já havia ali um cestinho de lixo para               

jogar fora os ramos murchos bem como uma sacola cheia de ramos e talos de               

pinhão que um sobrinho colhia para ela previamente. Enquanto nas casas das            

demais benzedeiras me era pedido que eu arrancasse algum galho das plantas            

que estavam por ali, quer seja um pé de pinhão ou de Neem Indiano, para não                

perder tempo, Dona Maria já pedia à um de seus parentes que retirassem uma              

quantidade de galhos que durasse a semana inteira. Outros utensílios como a            

pedra pra espinhela caída, herdada de sua mãe, o cordão e sua faquinha, ficavam              

no altar acima de sua cabeça. Foram necessários várias idas e voltas para             

conversarmos com ela já que o revezamento de pessoas não permitia muito            

tempo para conversa. Mas, à medida que permanecia no campo e mudava minha             
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condição de nulípara para gestante e puérpera, fui cada vez mais sendo acolhida             

em outros instantes que não o horário tradicional da benzeção estabelecido para            

a casa de oração, que era das 13 às 17.  

Muitas vezes, já gestante, voltava do Alecrim com peças do enxoval e            

mostrava à ela, seguindo-se sempre por uma longa conversa que começava por            

suas lembranças e terminava com dicas, rezas e ensinamentos. Uma dessas era            

a oração que deveria fazer para Nossa Senhora do bom parto, para ter uma “boa               

hora”, com as seguintes palavras: “Nossa senhora do bom parto, dai-me força e             

coragem para que eu possa ganhar o meu nenê mais rápido possível, iluminai-me             

para que não tenha problemas. Amém”, a qual deveria começar à fazer desde já              

para garantir tranquilidade durante todo o processo do parto e pós parto. Já para              

Santa Margarida, a rogativa se dava através da seguinte oração: “minha Santa            

Margarida, não estou prenhe nem parida, estou em vésperas de parir”. Não podia             

esquecer também de evocar Nossa Senhora das Dores, a quem deveria pedir            

para ter a coragem suficiente de pedir para aumentar as dores para que a criança               

pudesse nascer logo, afinal, eram as dores (contrações) que traziam a criança ao             

mundo, ajudada pelas seguintes palavras: 

 

Nossa Senhora das dores  

chegou com a luz e perguntou:  

como vai mulher parida?  

A mulher parida está na cama  

com o menino nos braços 

cheia de graça e razão 

aonde rezar essa oração 

mulher não morre de parto.  

 

 

Em suas performances durante o benzer, invocava também, por vezes, o           

Padre Cícero juntamente com o doutor Bezerra de Menezes, no claro exercício            

sincrético da religiosidade cotidiana. Sempre procurada por pessoas de diversas          

classes sociais, exibe juntamente à imagem do Padre Cícero e demais santos            
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uma matéria de jornal sobre ela emoldurada em um quadro, em que se lia como               

ela, conhecida popularmente como “a benzedeira do Alecrim”, era procurada por           

comerciantes para benzer negócios. Da mesma forma, várias pessoas que          

esperavam nas cadeiras para serem benzidos comentaram que muitos políticos          

ou pessoas da elite, como um dos ex-governadores (fato que pude confirmar com             

ela em outro momento), preferiam mandar buscá-la por seus motoristas para           

levá-la às suas residências, onde longe do olhar daquela comunidade, Dona           

Maria poderia benzer crianças ou mesmo os pais desses políticos.  

Foi assim que Dona Maria me mostrou que a ritualística na cura das             

benzedeiras passa pela experiência vivenciada no cotidiano. Aquilo a que muitos           

pesquisadores dedicaram dissertações e teses são na verdade ritos tão informais           

que misturam-se com os afazeres da casa, com a urgência de responder à sua              

filha ou outra pessoa que chega procurando ela. Além do que, sua reza não              

possui uma forma fixa, um texto pré-estabelecido, decorado de forma estruturada           

como podemos observar nas pesquisas de Gomes e Pereira (2004) em Minas            

Gerais, em que realizaram um levantamento das orações e rezas usadas em            

benzimentos, mas percebe-se que surge de sua própria súplica espontânea sobre           

o nome e o mal da pessoa. Em suas palavras, ela “teve uma sorte muito grande                

de Deus ter concedido a graça deu aprender a rezar mesmo sem saber ler”. E é                

nessa trama da relação palavra - homem que Dona Maria revela o teor de              

abertura desse ofício relacionado à benzeção bem como à todo ato criador            

gerenciado pela palavra: há em suas palavras um poder imanente, pois fala de si              

mesma enquanto fala sobre aquele que a utiliza. A mesma palavra que serve para              

criar e entender o mundo revela e oculta aquilo que justamente expressa e             

impõe-se, como um jogar-se para o outro.  

Fala com muito entusiasmo da forma como aprendeu a rezar, observando           

uma tia que era rezadeira, já bastante idosa e que um dia foi visitar a casa dela                 

por uns tempos. Disse que pediu que a tia a rezasse primeiro para ela poder               

tomar conta das outras crianças mais novas que ela e que ficavam fazendo             

danação. Como as pessoas a procuravam muito, Dona Maria começou a repetir            

os gestos e as palavras que tanto ela via a tia fazer com os estranhos, e começou                 

a brincar que estava rezando os pintinhos do quintal, até que um dia sua mãe               
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flagrou o que parecia ser brincadeira e chamou a tia avó para ver como era que a                 

menina estava brincando. De pronto, a senhora já falou que, quando as pessoas             

viessem procurá-la e não a encontrassem, podia colocar Maria que ela já sabia             

benzer. Ao que ela respondia: 

 

Quem é que vai querer ser rezada por uma menina veia, tia? E             

ela dizia que se eu curasse mesmo o povo não ia querer saber             

quantos anos eu tinha não. E assim foi. Mesmo já mocinha,           

namorando e o povo chegando pra mim rezar. 

 

 

Seu jeito próprio de se vestir com terços e colares, a expressão do rosto              

marcado e cheio de sorrisos entre as palavras, sua voz cadenciada e cantante e a               

gestualística própria em que lança os braços no ar em ritmo frenético e             

cadenciado, aliada ao som de suas pulseiras, emolduram uma performance de           

cura inebriante, envolvendo e acalentando quem sofre. Por vezes invoca santos,           

outra Bezerra de Menezes, ou mesmo abertura de portas para os negócios e para              

o ganha pão, mas sempre terminando com o desejo de que a pessoa tenha um               

ótimo fim do dia em paz, como que entoando um mantra em que no finalzinho,               

sua voz já é em si a própria paz do enfermo.  

Por vezes é necessário cortar algum outro mal, e aí, o benzido deve             

responder à cada invocação qual o mal que está sendo cortado, seja inflamação,             

depressão, carne triada, quebranto ou qualquer que seja o mal que aflige. Sempre             

respondendo após cada pergunta: - “o quê que eu corto? Corto-lhe a cabeça e o               

rabo”. Sempre com um galho de pinhão e assim está feita a cura, repetindo-se por               

três dias se for possível, senão, “seja feita a graça de Deus”. Se for espinhela               

caída, além da reza há o ritual com a pedra e aferição com cordão para ver se                 

está mesmo caída.  

Assim, Dona Maria me fez questionar qual é a singularidade que uma            

mensagem poética deve ter, por mais que mudem suas formas de produção?            

Deve haver algo que permaneça e algo que esteja em mutação. Se perguntarmos             

a Zumthor (2000), ele nos diria que poética é uma mensagem que, além de se               
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corporificar em si (mensagem-corpo e não informativo), provoca o resgate de um            

tempo, de uma voz, que traz duração frente ao efêmero e deve afetar os ritmos               

internos do corpo do receptor, captá-lo, sequestrá-lo por instantes, levá-lo a           

performatizar, também, a sua leitura numa ação, mesmo que imaginativa na           

leitura silenciosa, capaz de criar a presença de um corpo, de sorte que o texto               

torne-se obra.  

Quando frisamos que só pessoas iniciadas tem acesso à certas palavras           

incluímos as benzedeiras dentre estes, pois são iniciadas porque herdeiras de           

conhecimentos que só se tornaram úteis se pronunciados segundo critérios e           

normas de uma determinada linguagem, a das palavras sagradas e curativas, que            

se encantam no instante da palavra ainda úmida, seja na forma ou no improviso,              

como nas rezas de Dona Maria. 

A escritura poética inscreve pelo olho tipográfico a voz, a traduz para o             

ouvido, o tato, o olfato, e, por meio do pensamento imaginativo, liberta essa             

vocalidade por meio da performance do corpo. Uma presença que rompe as            

fronteiras do texto escrito ou memorizado e se lança no improviso que vem de              

dentro, do sopro do verbo, do tempo dos arquétipos e se projeta, como obra              

envolvente no espaço de uma presença viva, devolvendo essa voz, transformada,           

outra vez, para a tradição. Essa capacidade performática do poético, em           

quaisquer de suas atualizações (dança, teatro, canto, literatura, cinema, vídeo,          

computador, etc.) é o que o caracteriza como tal e que está presente desde as               

raízes do seu nascimento com a história do homem, e que marca o benzer como               

uma poesia criativa no instante em que realiza a cura.  
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2.4 Dona Toinha e sua colcha de retalhos de benzeções 

 

 
Foto 6: Dona Toinha costurando retalhos antes de benzer. 

 

Já fazem quatro anos que periodicamente visito Dona Toinha, depois de           

encontrá-la através de uma referência em um blog que mencionava a festa de             

aniversário da “benzedeira de Parnamirim”. E foi assim, através da internet que a             

encontrei. Antônia do Nascimento Bezerra, natural de Caicó, nasceu em 17 de            

Agosto de 1923 e desde 1984 que reside em Parnamirim. Aprendeu a benzer com              

um “indiano” (forma como ela designava esse senhor que era índio) que            
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trabalhava nas terras de seu pai. Esse mesmo homem que a ensinou a curar              

também queria ensinar-lhe, segundo ela, a fazer o mal, o que ela nunca quis              

aprender, lembrando que “quem tem força para fazer o bem também pode            

aprender à fazer o mal” 

Curiosamente, sendo Dona Toinha a benzedeira que mais tive contato          

nestes anos, durante a primeira etapa do campo, tive dificuldade de chegar até             

ela, conseguindo visitá-la mais frequentemente fora desse período, embora a          

visse constantemente, sobretudo na terceira etapa da pesquisa. Diante da forte           

epidemia de “virose” (zyka, Chicugunya e dengue) que assolou o Estado do Rio             

Grande do Norte no ano de 2015. Dona Toinha, de tanto receber gente doente,              

também adoeceu. Isso se fez pesar diante da sua idade. Por quatro momentos,             

dia após dia, voltei à sua casa e aquela mesma cadeira em que ela costuma               

esperar pelos que a buscavam estava vazia. Segundo seu filho, por diversas            

vezes foi necessário levá-la ao hospital e isso desperta em mim aquele            

sentimento latente de quem faz pesquisa com idosos e sabe que a            

impermanência é um companheiro constante. Por outro lado, tornava-se uma          

preocupação constante de seu filho o fato dela receber pessoas doentes e isso             

agravar seu estado de saúde e que foi a seu pedido que resguardou-se por um               

tempo maior, para que pudesse ficar boa logo. 

Somente no mês de Julho é que voltaria a benzer. Ao visitá-la, ela havia              

separado duas colchas de retalho de seda que havia feito para mim antes de              

adoecer. Os retalhos de seda eram os mais bonitos e também resultavam em             

excelentes colchas de cama, dada sua maciez e por isso saiam muito rápido.             

Dona Toinha era, muitas vezes, gratificada pelas bençãos com retalhos, os quais            

ela tecia na forma de colcha enquanto ficava esperando as pessoas que            

precisavam ser rezadas. Depois, se chega alguém para ser rezado de carne            

triada, é aquele mesmo tecido que será usado nos rituais de cura que envolvem o               

uso da costura, como por exemplo, nos casos de músculos machucados. É uma             

costureira de curas. Tece no tecido colorido a cura que é performatizada e o seu               

produto final também serve como forma de ganhar os seus trocados. 

Além de ser uma benzedeira passível de ser localizada pela internet, Dona            

Toinha é, assim como Dona Maria, moradora do Centro de sua cidade. Na             
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verdade sua casa se localiza à poucos metros da BR 101 que corta Parnamirim              

ligando o Rio Grande do Norte à Paraíba. Sua família, composta por seu único              

filho, esposa e dois netos, vieram residir em Parnamirim diante da entrada de seu              

filho na Aeronáutica, sendo o mesmo hoje reformado. Seus netos são funcionários            

do município de Parnamirim e residem todos nessa casa de dois andares no             

Centro comercial da cidade. É portanto uma família de classe média, que possui             

uma vida bastante confortável. Por muitas vezes, ao procurá-la próximo aos           

feriados, não encontrava a família em casa pois eles também possuem uma casa             

de veraneio no litoral Natalense. Outras vezes, pedia que sua nora nos trouxesse             

o álbum das viagens que a família realizava para destinos turísticos como            

Gramado e outros, muito embora não pudesse ir por sua idade, que segundo ela,              

já não permitia que ela andasse tanto quanto eles. A casa também era sempre              

visitada por outras pessoas da família ou do entorno. Sua nora, sempre tratada             

como uma filha por Dona Toinha, possuía uma pequena venda na área, mesmo             

espaço em que de um lado eram recebidos as visitas e onde Dona Toinha benzia,               

e do outro lado, balas, doces, refrigerantes e maços de cigarros que eram             

vendidos por sobre a grade da área por pessoas que chamavam do lado de fora,               

na calçada. Assim, quase como em uma sociedade, Dona Toinha ficava sempre            

ali, do lado esquerdo, costurando retalhos, benzendo e quando alguém chegava           

procurando comprar alguma coisa, chamava por sua cunhada que vinha lá de            

dentro atender o cliente pelo lado direito. Em sua banda da área, Dona Toinha              

estava sempre ladeada por plantas em vaso, que segundo a mesma não eram só              

pra decoração, mas sim para protegê-la das energias. Assim, samambaias, jiboias           

e rendas portuguesas desciam pelo teto em xaxins pendurados e do chão            

erguiam-se árvores da felicidade, Zamioculkas e claro, “comigo ninguém pode”.  

A casa sempre muito bem arrumada, recoberta por cerâmica e cadeiras           

combinando, compunham o espaço que era o entreposto da calçada para           

adentrar-se à sala, de modo a separar muito bem os dois mundos, embora             

pudéssemos avistar o interior da casa da própria área e seus objetos de             

decoração que demonstravam o zelo pensado entre a simplicidade e um toque de             

decoração. A única coisa que destoava dessa composição era o forro da            

almofada de uma das cadeiras, azul, com estampas da Galinha Pìntadinha, que            
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Dona Toinha dizia ser para sentar as crianças que vinham ser benzidas. Some-se             

à esse cenário um belíssimo Labrador caramelo, enorme, gordo, esparramado por           

entre as cadeiras de forma que o seu focinho sempre repousava aos pés de Dona               

Toinha. Se ele se metia muito a xeretar as visitas, sua nora era acionada e o                

conduzia pela lateral da casa até os fundos, onde interligavam-se a cozinha da             

casa e a área de serviço, também visível à quem estava na frente da casa. Assim,                

mesmo que estivesse ali sozinha em sua cadeira, costurando à mão, ou            

permanecia seu fiel companheiro ou poderia se comunicar facilmente com sua           

cunhada no interior da casa. Assim era possível que as pessoas entrassem para             

ser benzidas sem que intrusos ou desconhecidos se sentissem à vontade demais            

para estar por ali durante a benzeção. Esse receio justificava-se tanto por estar             

localizada num centro comercial, em que transitavam todo tipo de pessoa, como            

também pela grande quantidade de fugas de prisioneiros que fugiam do presídio            

de Parnamirim e apareciam nas casas próximas à BR como pedintes enquanto            

trilhavam rota de fuga pela mesma. Daí a importância de um cão que intimidasse.              

Além disso, ele cumpria ainda outra função. Segundo ela, quem benze tem que             

criar plantas e animais para se proteger e por tal comparação, subentende-se que             

a proteção não é apenas patrimonial mas também espiritual. 

Ainda assim, Dona Toinha recebia pessoas desconhecidas que a         

procuravam, mesmo que houvesse sempre um medo de bandido ou assaltante.           

Na primeira vez que, ainda morando em Natal, fui até Parnamirim procurá-la para             

que a mesma benzesse não a mim ou uma criança, mas por indicação da própria               

veterinária, procurava alguém que pudesse benzer minha cachorra que há muitos           

dias não comia, sem causa aparente para aquela tristeza. Como desconfiar de            

uma dupla que procurava sua casa para benzer uma cachorra doente. Embora            

não tenha sido premeditado, já que era muito mais uma necessidade do que o              

início de uma pesquisa, foi sem dúvida um ponto que ajudou a nos aproximar              

nesses primeiros encontros da tão desconfiada Dona Toinha e as estratégias           

militares de segurança em sua casa, já que ela também possuía cachorro, e             

sempre nos dizia: “ser humano bota quebranto em tudo quanto existe, bicho            

coisa, casa, carro. Ainda mais que esses bichinhos são inocentes como uma            

criança”. Essa afinidade nos ajudou muito nessa primeira abordagem. Talvez          

111 



112 

pudesse ter desconfiado de mim se aparecesse de capacete guiando uma moto.            

Mas ainda assim, restava-me a conveniência de ser recebida sem muito receio            

por ser mulher. No clima de insegurança dos dias de hoje, fazer pesquisa em              

ambientes domésticos sendo do sexo masculino, exige muito mais minúcia na           

abordagem e mais tempo para ser aceito sem desconfianças, sobretudo no que            

diz respeito às doenças do universo feminino.  

E foi assim que, durante esses quatro anos, Dona Toinha passou a ser a              

benzedeira de meu companheiro e na medida em que mudei-me para           

Parnamirim, em função de sua proximidade de minha casa, distante apenas uns            

três quilômetros, possibilitou que me acompanhasse na gestação, parto e por fim,            

com os quebrantos tão comuns nos bebês, quase sempre benzendo minha filha,            

principalmente quando voltava de viagem. Antes de engravidar, ajudei inúmeras          

vezes em seus rituais de cura, sempre levantando alguma criança,          

suspendendo-a, buscando os galhos ou arrumando as cadeiras de forma que as            

pessoas ficassem mais próximas dela, mas foi depois que engravidei que ela            

passou a me ensinar com mais detalhes elementos que estavam para além do             

ritual de benzeção. Sua generosidade para com o ensinamento de formas de            

proteger, defumar o enxoval, preparar a casa para receber o bebê ou do que fazer               

para acabar com o mal estar da gestação, eram contraditoriamente inversos à sua             

vontade de pronunciar de maneira inteligível as orações.  

Havia sempre o medo de que a oração, suas palavras mágicas, pudessem            

ser totalmente compreendidas por mim, uma mulher, e isso viesse a enfraquecer            

suas forças. Não havia problemas em me ensinar técnicas que eram de domínio             

do cuidar e da maternidade, o que eu não poderia era tomar conhecimento de sua               

oração na totalidade, um risco que para ela aumentava na medida em que eu ia,               

ano após ano, frequentando sua casa. De suas rezas, só se tornavam audíveis             

sílabas saltadas, balbuciadas e partes finais do pai nosso e da ave Maria que ela               

recitava para ver quem teria colocado o quebranto. Isso porque Dona Toinha é             

uma benzedeira que aprendeu a benzer por transmissão de alguém do sexo            

oposto, e nesse caso, curiosamente, não era uma pessoa que possuísse laços            

sanguíneos, mas de proximidade do convívio de sua família. Hoje ela segue            

rigorosamente o que lhe foi ensinado. De acordo com ela: 
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Se eu ensinar a reza à uma mulher, eu perco minhas forças. No             

fim, não vai servir nem pra mim nem pra ela. Eu já ensinei à              

uma pessoa, um sobrinho meu que mora em Caicó e é           

enfermeiro. Ele diz que vive cheio de gente atrás dele quando           

ele chega do trabalho. Mas ele é homem, se eu ensinar o            

segredo à você ele não serve mais nem pra mim nem pra você.  

 

 

Então, perguntei como vai continuar existindo benzedeiras se não há mais           

homens em exercício que possam transferir esse saber para as mulheres. Ou            

seja, esse preceito cria um problema na transição do conhecimento de uma            

geração para outra já que os homens que benzem hoje em dia são poucos e               

raros. Quem vai transmitir esse conhecimento para as mulheres? Dona Toinha           

achou uma resposta, mas sem fugir do seu preceito: “eu ensino à um homem e               

ele passa pra você”.  

Preceitos como este não é algo exclusivo da região nordeste, pois como            

mostra Laplantine e Rabeyron (1989), em relatos antigos na França também havia            

essa pena de perda do poder daquele que transmitisse o segredo do benzimento             

à alguém que não fosse de confiança ou mesmo se essa pessoa não estivesse              

perto da morte. Mas como pode um segredo ser guardado na oralidade senão             

pela memória? Em seu trabalho sobre a benzeção em Minas Gerais, Gomes e             

Pereira informa: 

 

Já ouvimos referência a pessoas que perderam o poder ou          

trabalham para as trevas, porque recebem dinheiro: “aquela        

num é benzedeira não. É mandingueira: ela cobra e trabalha é           

pro demônio”. Faz-se necessária uma referência ao segredo da         

benzeção: há uma confiança na magia das palavras        

desconhecidas e muitas vezes o benzedor se recusa à         

ensiná-las, já que lhe foram transmitidas sob essa condição de          

não revelação. Além disso, acredita-se que o conhecimento da         

palavra sagrada pelos não iniciados pode esvaziar-lhe o poder:         
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daí, alguns devotos se recusaram a explicar a benzeção;         

outros, após uma negativa inicial, se dispuseram a informar, no          

desenvolvimento natural da entrevista, alegando que além do        

conhecimento da fórmula é preciso ter o “poder”, sem o qual as            

palavras nada valem (2004, p. 12). 

 

 

Se o poder está no dom e no segredo da palavra que é transmitida, como               

Dona Clinária reza até com o pai nosso, uma oração de domínio público, Dona              

Moça usa orações de livros, Dona Toinha reza com um texto formalmente            

construído e que lhe foi ensinado por um homem, ao passo que Dona Maria              

improvisa suas próprias orações. A poesia está no exercício fônico que extrapola            

o código linguístico, ou melhor, “a voz ultrapassa a palavra (...) a voz não traz a                

linguagem: a linguagem nela transita sem deixar traço (...) a voz se diz enquanto              

diz (ZUMTHOR: 2010, p. 13)."  

Assim, podemos defini-las como “Cientista popular e médica popular que          

possui uma maneira muito peculiar de curar: combina os poderes místicos da            

religião e os truques da magia aos conhecimentos da medicina popular.”           

(OLIVEIRA: 1985). E seu preciosismo por tais palavras e os motivos que as levam              

à guardar o segredo ou reificá-lo no dom e na performance se dá na função do                

mistério que envolve as palavras e pela confiança que nela se deposita, isenta de              

questionamentos. O benzedor é assim alguém que acredita e faz acreditar nas            

benzeções que anuncia. O cuidado com as palavras também demonstrava-se, no           

seu dizer, na máxima de que “é a língua a maior causadora de mal no mundo”,                

tanto no sentido de termos que tomar cuidado com as palavras que saem da              

nossa boca, para não adoecermos, como também o fato de que a maioria dos              

problemas entre as pessoas se deve ao fato dos que falam demais. Por isso, para               

ela, qualquer oração de poder tem que guardar o segredo das palavras, sua força              

de só serem pronunciadas com cuidado por quem sabe benzer e possui dom para              

isso. Do contrário, como ela mesmo afirma, “pra quê ia servir essas palavras             

antigas pra uma pessoa que não sabe o que fazer com elas? Melhor ficar              

guardado mesmo”.  
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Somam-se à esses cuidados com a palavra, instrumentos de uso cotidiano,           

passam a ser ressignificados a partir do ritual. Assim tesoura, linha e agulha,             

embora estejam ali constantemente enquanto ela tece à mão um retalho ao outro,             

se revestem de um significado sagrado quando dentro do ritual associado às            

palavras sagradas. É aí que sua caixa de costura, sempre guardada do seu lado              

esquerdo como uma caixinha de ferramentas de onde ela tira retalhos e afins,             

ganha de uma hora para outra, um significado extraordinário. A tesoura corta o             

mal e acompanha as palavras. A linha costura com agulha o tecido numa             

representação do músculo machucado, sempre embalados pelas palavras de         

poder em seu uso restrito aos ritos. Por fim, a colcha de retalhos de palavras vai,                

entrecortadas por bocejos e balbucias, ganhando forma enquanto ritual de          

benzeção e devagarinho vai aparecendo, dando forma aos retalhos e palavras           

antes sem nexo,. 

O desafio é buscar construir representações que comportem o meu lugar e            

o do outro, com este problematizando-se, reconstruindo e avaliando o exercício           

do pesquisador, partindo de uma base comutativa de olhares em que           

acompanha-se a voz do outro e deixa-se que ele teça sua própria história             

(CARVALHO: 1989). Aliás, é esse o exercício que Dona Toinha faz ao lidar com o               

tempo, esse elemento tão significante para a cura das doenças, que é em si um               

elemento fluído, passível de releituras. Em muitas pesquisas sobre as          

benzedeiras, como em Oliveira (1983) bem como na pesquisa de Gomes e            

Pereira (2004), as doenças que as benzedeiras curam possuem uma duração           

muito específica, além de distúrbios que não possuem uma classificação clínica.           

Assim, a repetição, parte do processo ritualizado de cura, ligaria-se por sua            

periodicidade ao próprio tempo de desaparecimento dos sintomas, pelo menos          

assim o seriam as doenças de pele, processos inflamatórios e distúrbios de causa             

efeito. No entanto, Dona Toinha, atualiza sua prática levando em consideração o            

fato de que, em suas palavras, “rezo logo as três vezes em seguida porque sei               

que nos dias de hoje, se a pessoa tiver alguma melhora ela não volta para fechar                

a reza. Então eu faço logo as três curas, uma em cima da outra”. Parece ser essa                 

uma prática das benzedeiras de regiões metropolitanas, em que a distância e            

ritmo de vida são maiores e mais frenética, pois Dona Maria, seguindo o ritmo e               
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fluxo do Alecrim, também atualiza a prática porque sabe que poucos são os que              

voltarão para fechar a cura. Essa preocupação não apareceu entre as           

benzedeiras de Mossoró que embora seja uma cidade média, possui uma           

proximidade maior entre os que procuram as benzedeiras, quase sempre oriundos           

de seu próprio bairro ou adjacências. 

Não podemos esquecer que a linguagem se reproduz dentro do universo           

da cultura, trazendo em si algo que vai além da palavra: a voz. A vocalidade é                

oralizada e vai além do som, pois inclui o corpo. Assim, a palavra, o som e o                 

corpo irão compor a vocalidade. É neste sentido que a poesia oral é fala que               

comunica e transmite a existência do mundo da cultura, sinônimo da existência e             

do mundo que comunico. A oralidade será aqui entendida como comunicação           

poética que passa pela voz e ouvido. Interessa-nos não apenas os instrumentos            

linguísticos, mas os elementos da cultura. São esses mesmos elementos          

presentes na poesia de seu cotidiano que permitem que por mais tradicional que             

uma benzedeira possa ser, ela sempre atualiza seu saber e o ressignifica de             

acordo com as transformações de seu tempo.  

A benzeção é uma fala ao inconsciente coletivo, de onde se retira a doença              

e onde se coloca, pela palavra, a saúde e o equilíbrio. Durante a permanência da               

doença, qualquer que seja o mal, a benzedeira mantém a esperança e a calma,              

detendo com a palavra e a performance do que lhe é segredo, o prolongamento              

ou crescimento do mal. Isso porque, diferentemente de outros agentes de cura do             

universo religioso, as benzedeiras, a partir da experiência e do dom, só benzem o              

que pode ser curado. Portanto, seu ofício cerca-se de prestígio e eficiência do rito              

exercido por ela exercido, pois em seu fazer cotidiano, encanta a cura, afasta o              

mal, administra o tempo.  

Sabemos, no entanto, que a poesia oral não é bem vista pela academia,             

sendo tratada sempre como folclore ou cultura popular e quando é produzida por             

populações tradicionais, ainda interessa aos etnólogos e folcloristas. No entanto,          

a poesia oral não é sobrevivência ou reminiscência, mas é encontrada em todo o              

mundo e em todas as épocas, ultrapassando a forma e tendo na voz, o universo               

da cultura como fundo. A poesia oral está em constante transposição entre o oral              

e o escrito, e não há o puro. Tanto que muitas orações, apesar da necessidade de                
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serem proferidas nos rituais de cura, são guardadas pelas benzedeiras transcritas           

em cadernos ou mesmo em santinhos, que foram herdados ou aprendidos com o             

tempo e que são cuidadosamente guardados em segredo. A poesia reside não na             

expressão oral de um poema, mas sim o conteúdo que produz a cultura do              

sujeito, que está em sua vida. E é sobre essa poesia que transborda em              

performances que iremos nos deter no capítulo seguinte, mais especificamente,          

concentrando-nos em Dona Maria e Dona Toinha, como foco principal da segunda            

e terceira etapa do trabalho de campo. 
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CAPÍTULO 3 Um saber vocalizado em performance de cura: o texto poético            

em ritual de benzeção 

 

 

Como um saber que é ritualizado e ao mesmo tempo performatizado, longe            

de ser imóvel, herdado e preservado em contextos bem definidos, o saber das             

benzedeiras é um conhecimento vivo em que participantes e formas          

aparentemente fixas, são na verdade constantemente transformadas na prática         

dessas mulheres. Assim, os sentidos da fala em performance devem ser           

procurados nos contextos sociais e históricos pertinentes, bem como respeitando          

a individualidade e apropriação de cada narrador, aproximando-nos do círculo de           

performance e solicitando seu testemunho. A poesia que expressa a “voz ruído” e             

constitui a “voz discurso”, marca a identidade e configura-se pela voz que faz             

circular uma linguagem codificada, composta por voz, gestos, entonação,         

expressões faciais, bocejos, silêncios e outros ruídos. Assim, qualquer análise da           

voz poética parte inicialmente de uma “reconstituição” da performance entre o           

ouvir e o escrever. A reza é uma poesia nômade e assim procura apresentar-se. É               

o que veremos nesse capítulo através das rezas de Dona Toinha e Dona Maria,              

que mesmo usando técnicas diferentes, carregam em si o movimento do texto            

performatizado no instante. 

Por serem produtos de uma atividade comunicativa que ocorre em um           

contexto determinado, as benzeções são representações do grupo social que as           

engendra de acordo com a situação em que essa produção se processa.            

Enquanto texto, a reza ganha uma existência autônoma, sendo apenas um dos            

componentes da comunicação que se dá entre benzedeira e quem está sendo            

benzido e por isso perde o sentido quando destacado do contexto ou da situação              
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em que é narrado. Ao considerar a reza apenas como texto, além de se perder o                

caráter determinante desse processo, ignora-se a existência de um autor que a            

produz ou recria como um  bricoleur. Em uma benzeção, várias peças de um             

conjunto de rezas são reunidas e recompostas de acordo com as combinações            

possíveis e a oportunidade do instante. Cada rezadeira atualiza sua própria reza,            

cujas variações as diferenciam das de outros curadores a partir de uma complexa             

rede de elementos que envolvem a maneira como aprenderam o saber e como foi              

transmitido, sua experiência e influências religiosas e a performaticidade que lhe é            

própria e ímpar.  

Por isso, ao registramos as benzeções, não podemos incorrer no erro de            

nos preocuparmos excessivamente apenas com o registro do texto narrativo,          

concentrando-se nas palavras e excluindo-se todo o aspecto essencial da          

realização. Se uma mesma reza tem a contribuição individual da pessoa que            

narra, ela não existe como peça única para ser memorizada, mas sim para ser              

recriada e atualizada em cada situação particular, podendo variar quanto às           

palavras empregadas, quanto à sequência dos episódios, quanto à introdução de           

elementos e quanto ao próprio conteúdo, existindo certo grau de criatividade e            

originalidade do autor. 

Além do que, adentramos no território do visível e invisível, como nomeia            

Godelier em seus estudos sobre os Baruya da Nova Guiné, explicando que esse             

aspecto da cura como prática mágica acaba por obedecer à esquemas que            

combinam vários elementos, sendo eles, um discurso ritual, que “consiste em           

fórmulas encantatórias compostas da invocação do nome secreto do ser a que se             

dirige e da expressão de uma ordem ou de um desejo” (1981: p. 164), o uso de                 

material ritual (utensílios, plantas, pedras) um conjunto de gestos que necessitam           

ser cumpridos (performance) e por fim, um conjunto de regras para com os outros              

e para consigo. O elemento essencial dessas fórmulas de poder encantatório são            

essencialmente a invocação de um nome secreto do ser ao qual se dirige dentro              

do ritual. Assim como para com as benzedeiras, ao evocar tais palavras secretas,  

 

tem-se a certeza assim de ser ouvido, de ter um meio de agir             

sobre ele, e o conhecimento desses nomes secretos constitui o          
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elemento mais importante das práticas mágicas e dos        

conhecimentos rituais transmitidos de geração em geração.       

Portanto, o uso dos nomes secretos e das encantações implica          

que o ser ao qual se dirige seja duplo, ao mesmo tempo uma             

realidade material visível (...) e uma realidade invisível, capaz de          

ouvir os apelos que lhe são dirigidos e obrigada de alguma           

maneira a responder, porque se dirigiu a ela em termos que           

“ouve”, já que designam sua essência real. Portanto, conhecer o          

nome secreto das coisas é ter acesso à sua essência invisível e,            

assim, ter um meio de agir sobre elas (1981: p.165). 

 

 

Usar palavras secretas, encantatórias, seria, segundo Godelier, um modo         

de explicar um mundo com dois níveis, visível e invisível, ligados entre si por              

conexões escondidas em palavras. Estas reestabelecem uma comunicação        

interrompida e possibilita ser ouvido e poder agir sobre essa realidade que não se              

pode pronunciar. Não é qualquer pessoa que possui o domínio sobre esse saber,             

mas são conhecimentos que só se adquirem no decorrer da vida ou os herda do               

passado, quase sempre fruto de revelações em sonhos ou experiências de           

transmissão do dom do saber. E é justamente essa desigualdade no acesso aos             

poderes mágicos que faz aumentar a responsabilidade “cósmica”, no seu          

entender, dos indivíduos que possuem posse das magias mais poderosas. 

Assim, muito ainda deverá ser dito sobre as coisas que não conseguem ser             

pronunciadas a esmo, sobre o “dizível” e o “indizível” nas palavras de Maria Isaura              

Pereira de Queiroz. Sobre os sentimentos, impressões, terrenos íntimos que          

parecemos incapazes de expressar, para os quais as palavras fracassam, as           

frases se revelam ineficazes e, por maior que seja nosso repertório e esforço,             

somos levados a crer que podemos tão somente tangenciar, sem talvez ter            

alcançado nenhum deles. O indizível tem prestígio. Alimenta versos, desorienta          

escritores, atormenta filósofos da linguagem e estetas do sublime. Tenta agarrar           

uma intensidade pelo pé ou descrever um estado de coisas, sem sucesso. Como             

procurar em vão a palavra que faltava? Difícil desprezar esse mistério e assim,             

desconsiderar a sincera possibilidade de que algumas situações e sensações          

120 



121 

sejam mesmo impronunciáveis, indescritíveis. Se tal ideia não é descabida, é o            

caso de saber se algo não pode ser enunciado porque não há como fazê-lo – a                

linguagem não nos daria ferramenta para tanto; ou se, em verdade, pode, sim, e              

nós é que não sabemos como – e haveria o inalcançável pelo pensamento. Ou,              

ainda, se outra alternativa se avizinha. A escolha de uma possibilidade, de saída,             

pode dizer algo sobre o ponto de observação no qual encaramos os nossos             

próprios sentimentos. A fé na existência do indizível marca, em geral, a posição             

de que acreditamos dizer sempre menos do que queremos, na medida inversa de             

que somos provavelmente mais do que expressamos. Prevalece, com isso, a           

hipótese do fracasso da linguagem. O indizível, o não-abordável, a não-palavra,           

denuncia que o mundo é, mais que tudo, não-verbal – transborda cada tentativa             

de enunciá-lo, contém sempre alguma coisa que não conseguimos abordar ou           

dizer. Porque nem sempre haverá palavra adequada para dar conta de uma            

experiência, porque nem tudo é passível de ser expresso, há interstícios que não             

alcançamos por meio da linguagem, entrelinhas que se sobrepõem às linhas.           

Seriam esses interstícios que escondem mistérios e, com sorte, alguns dos           

melhores achados da poesia oral. 

Assim, como garantir à narração uma vivacidade que um simples registro           

no papel as despojava, já que o simples registro no papel empobrece a             

performance uma vez que a voz do entrevistado, suas pausas, entonações e vai             

véns naquilo que contam e sua importância para o todo. Mesmo diante das             

limitações é o relato oral o veículo mais enriquecedor em pesquisas que atentam             

para atividades performáticas, visto que, a palavra esteve em todas as bases de             

saber. Por isso,  

 

A transmissão tanto diz respeito ao mais longínquo, que pode          

mesmo ser mitológico, quanto ao passado muito recente, à         

experiência do dia a dia. Ela se refere ao legado dos           

antepassados e também à ocorrência próxima no tempo; tanto         

veicula noções adquiridas pelo narrador, que pode inclusive ser         

o agente daquilo que está relatando, quanto transmite noções         

adquiridas por outros meios que não a experiência direta, e          
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também antigas tradições do grupo ou da coletividade. O relato          

oral está, pois, na base da obtenção de toda a sorte de            

informações e antecede a outras técnicas de obtenção e         

conservação do saber; a palavra parece ter sido senão a          

primeira, pelo menos uma das técnicas mais antigas usadas         

para tal. (QUEIROZ: 1988, p.15).  

 

 

Entender o conteúdo das benzeções possui importância enquanto        

elemento de uma esfera de produção que envolve, quem benze, a quem benze,             

de que maneira e quais objetivos. Esses vão influenciar os gestos, a entonação             

da voz, as pausas ou bocejos e a participação de quem é rezado, elementos que               

só o texto escrito não tem como reproduzir. Neste capítulo irei deter-me às rezas              

de benzedeiras como um processo de comunicação constituído por esses          

elementos e produto de relações sociais muito específicas em que a performance            

atualiza o texto, atribuindo-lhe o caráter movente. 
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3.1 “Corto-lhe a cabeça e o rabo”: a performance atualizando o texto 

 

 

 
Foto 8 - Dona Toinha e sua faca ritualística com a qual corta o Pinhão. 

 

 

Benzer requer domínio de uma linguagem que o benzedor compartilha no           

desenrolar do ritual, juntamente com quem está sendo benzido. Desde o           

diagnóstico até o tom de voz, a maneira como se monta o ritual e as respostas de                 

quem está sendo curado juntamente com a expressividade e espontaneidade que           

se fazem presentes, tornam a benzeção um ritual único e singular, mesmo que             

seu enredo básico seja repetido. Ao benzer, as rezas cheias de pausas e             
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cadência, fazem o jeito, o gesto. Uma pessoa leiga, mesmo que tente reproduzir o              

texto oral que elas executam, o faria inteiriço, como um leitor e não como um               

agente da cura, mesmo que tenha intenção firme de curar. Do jeito que se              

começa, termina, como uma leitura mesmo. Ao passo que a benzedeira, que se             

apropria do texto, como Dona Toinha, nunca o usa da mesma forma. Já Dona              

Maria, mesmo que sua reza seja espontânea, de acordo com o mal que cura e               

sua inspiração, tem sempre uma forma fixa, vinda de longe, das orações que via              

sua tia rezar naqueles que a procuravam. É no “corto-lhe a cabeça e o rabo” que                

reside a base de sua improvisação. Há elementos próprios que se repetem, como             

a frase “o que é que eu corto” ou “que tenha um feliz final de tarde” e ainda “pra                   

ganhar seu pão de cada dia”. Ou seja, há elementos da tradição conservados             

pela memória e há o ouvinte e o modo como a benzedeira recombina esses              

elementos que ele próprio talvez conheça, mas que foram ressignificados pelo           

instante. Dá-se assim, a atualização de um repertório pré-existente.  

Tanto a construção como a atribuição de um significado ao texto oral são             

dados a partir de circunstâncias muito específicas que influenciam o modo como            

está sendo dito e recebido. Por isso, algumas variações de acordo com o mal que               

aflige o consulente vão determinar que rol de evocativas serão elencadas e            

ressignificadas. Assim, uma usa um texto formatado e encontra sua liberdade na            

performance executada enquanto a outra busca na espontaneidade e         

improvisação a base para criar e atrelar palavras chaves que enchem de            

significado e tradição o improviso do instante.  

Nas duas benzedeiras observadas aqui, embora possuam diferenças        

quanto a religiosidade, sendo uma católica e a outra de influências Kardecista, a             

maneira como apreenderam e praticam o ofício, as técnicas de medição,           

constatação se é mau olhado, se há espinhela caída ou ventre caído ou qualquer              

outra mazela, são bastante semelhantes. A diferença reside mais do que nas            

técnicas de aferição, na performance e no texto que executam. Ainda assim, essa             

diferenciação, serve para mostrar que como híbrido, é a ressignificação do texto            

poético dado dentro do ritual de cura que caracteriza o saber que as mesmas              

detêm sobre o ofício.  
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Em diversas fases da pesquisa, encontrei no facebook pessoas que          

rezavam pela internet e mulheres que se intitulam benzedeiras e até mesmo            

cursos à distância em que são ensinados os segredos desse saber, como na             

propaganda à seguir: 

 

 
Imagem 1 – Curso à distância de benzimento. 

 

 

Muito comumente, eventos pagos são divulgados nas redes sociais com o            

nome de Primeiro Rezo, segundo, terceiro, etc. Não cabe nesta pesquisa afirmar            

quem é ou não benzedeira, mas a distinção dentro do ritual dessa apropriação da              

reza e sua consequente performance é visível nas mulheres com mais de 70             

anos, ao passo que nas mais jovens estão muito mais atreladas ao texto da reza               

(CUNHA:2012). Isso porque, assim como o sentido da palavra é dado pelo seu             

uso na linguagem, o sentido de uma reza é o seu uso e sua produção e fruição                 

numa determinada situação social. A benzeção se estende para além do instante            

do rito, seja por uma conversa, uma pausa para melhor explicar quem colocou o              

mau olhado, se homem ou mulher ou como parece a pessoa, se já é um mal                

antigo ou mesmo se usado elementos da memória como histórias de outras            

pessoas com o mesmo mal para reforçar o poder e a legitimidade da reza sobre               

este.  

O mau olhado e o quebranto são os problemas mais comuns curados pelas             

benzedeiras, e embora a benzeção seja quase sempre a mesma, pode existir            
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diferenças, de acordo com a localidade, a respeito de como o mal se dá e a quem                 

ele atinge. Assim, em alguns lugares (GOMES E PEREIRA: 2004, p. 153), o             

primeiro acomete tanto adultos quanto crianças enquanto o segundo atingiria          

exclusivamente crianças. Para Câmara Cascudo, a diferença residiria muito mais          

entre causa e efeito do que sobre a quem poderia ser atingido, conforme             

podemos ver à seguir: 

 

Os velhos dicionários portugueses registraram como      

desfalecimento, prostração, quebramento de corpo, mas no       

Brasil implica sempre a influência exterior maléfica do feitiço,         

do mau olhado. É o feitiço por fascinação, à distância, sem a            

coisa feita, o ebó intermediário, a muamba ou mandinga (...) o           

mau olhado é quando os olhos exercem essa fascinação,         

registrada nos livros clássicos, de tal modo que as pessoas da           

Ilíria, podiam matar, estando irritadas, olhando fixamente. É o         

mau-olhado, o olho de secar pimenteira. Mau olhado,        

malocchio, evil eye, bose Blick, mal de ojo, fascínio, olho          

grande, etc., são outros tantos sinônimos.(1984, p. 486). 

 

Durante o campo, percebemos que ambos os termos eram aqui usados           

como sinônimos, e as benzedeiras tanto usavam como a causa quanto para            

nomear o efeito causado. Para Dona Toinha, “o olho mau é uma doença chamada              

magnetismo que a pessoa já traz de nascença, às vezes sem saber. É um olho               

perverso, pesado, negativo. Em tudo pode botar: casa, carro, criança, adulto,           

bicho e planta”. E comumente se referia ao quebranto ora como ação,            

independente se com adultos ou com crianças, mas também como sintomática,           

são os efeitos que um mal olhado causariam no sujeito, “deixando o olhar da              

criança e o corpo todo quebrado”. Para tal mal, não há outro remédio além de sua                

reza, do contrário, sentirá sintomas que vão desde a “perda de apetite e apatia,              

que a gente vê pelo olhar quebrado, caído, como no adulto faz desde a falta de                

sorte como a vida da pessoa que só anda para trás”. Para Dona Toinha, esse mal                

é tão comum que, de acordo com ela, “as benzedeiras vão se acabar no mundo               

mas todo dia nasce quem bote quebranto”. Daí também a amplitude das palavras             
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contra o mau olhado, que são orações bastante amplas, abertas, designando e            

contendo o agente do mal, como nas palavras de Dona Maria para curar             

quebranto: 

 

Fulano, dois olhos excomungados 

te botou oiado ou quebranto 

eu te tiro com os poderes  

de Deus e do Espírito Santo. 

Fulano, O que eu corto? (Olhado) 

Olhado, quebranto, inveja e cobiça 

Corto-lhe a cabeça e o rabo 

Para que fulano fique bom e  

possa voltar para casa e  

ter um feliz final de dia. 

 

 

Assim, esse fenômeno muito comum na sociedade demonstra uma ordem          

social que as curas milagrosas tentam restaurar no mundo, como explica Delma            

Pessanha Neves (1984), e daí sua importância para compreendermos esse como           

elemento característico de uma sociedade tão desigual e competitiva que ter ou            

ser algo que salte aos olhos, já é passível de ser objeto e vítima de um “mau                 

olhado”. Curiosamente, ao perguntar à Dona Toinha se ele é fruto da inveja de              

uma pessoas sobre a outra ela esclarece: “inveja sim, mas também de qualquer             

coisa. Não precisa ser rico não. Basta você está aqui e aquela pessoa olhar pra               

você cobiçando qualquer coisa e desejando que você não tenha”. Ainda segundo            

ela, o olho mal independe de posses, pois “lá no interior, as casinhas de taipa não                

tinham quase nada, nem um transporte pra pessoa invejar mas todo mundo            

botava na frente um pé de pinhão roxo ou comigo ninguém pode, porque o olho               

mau é bater e valer”. Para Gomes e Pereira,  

 

Como vimos, é o olhar responsável pela deflagração das forças          

negativas: nele reside a fascinação que debilita aquele que o          

recebe. De outro modo, apanhar quebranto é ser envolvido         
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pela força do olhar - ou pela simples presença - de uma            

pessoas que assim “quebra” nossas defesas naturais. É uma         

força estranha que em alguns indivíduos mantém vibrações        

capazes de afetar os seres vivos, independentes da vontade da          

pessoa que possui o “mau olhado” (2004, p. 153).  

 

 

A maneira como elas descobrem o autor do mau olhado também é            

diferente e só durante a performance é que elas conseguem acessar a            

informação, pois enquanto dona Toinha descobre o sexo do causador ao rezar a             

Ave Maria (se for mulher) e o Pai Nosso (se for homem), Dona Maria afirma que                

vê, “dentro de sua cabeça” quando reza no nome da pessoa, no claro             

desenvolvimento mediúnico da vidência, em que o médium possui e aperfeiçoa o            

dom da visão, como ela diz, não com os olhos, mas “dentro da minha cabeça”.               

Sendo esse mais um traço de sua proximidade e influência com o kardecismo que              

ela reconhece inspirar sua prática religiosa por questões atreladas à sua história            

de vida. Ao voltar no dia seguinte para a reza, é dado ainda a possibilidade de                

que a sensação de quem foi rezado seja comentada, se melhorou, o que sentiu,              

enfim, possam ter suas impressões também ressignificadas. Esses comentários         

também ajudam a reatualizar o texto que, sem isso, estaria cristalizado no tempo             

e espaço longínquos. O que não acontece quando explicamos a benzeção           

apenas por uma herança católica, portuguesa, ou vivencia-se apenas pelas redes           

sociais, sem no entanto levar em consideração a multiplicidade de práticas que            

envolvem a religiosidade e a experiência das mesmas. Como um processo   

tão comum e tamanha a crença e evidências da existência de tal fenômeno, é              

comum as benzedeiras ensinarem formas de se proteger do mau olhado, seja            

carregando um dente de alho no bolso (Dona Clinária), seja se benzendo todos as              

vezes que sair de casa (Dona Toinha), ou, como nos ensinou Dona Maria,             

proferindo palavras que “cortem” o mal antes que ele nos atinja. Assim, ao passar              

perto de alguém de quem se desconfia ou que já se sabe ser ela portadora de                

olho mau, deve-se pronunciar baixinho ou em suas costas, se possível, “tu sois             

ferro e eu sou aço, tu és demônio e eu embaraço”. Da mesma forma, Dona Maria                
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explica que se a própria pessoa desconfiar que está se admirando muito de uma              

coisa, sobretudo quanto a beleza de crianças que são criaturas mais indefesas,            

deve-se evocar as palavras “benza-te Deus 3 vezes” após o elogio ou admiração,             

para evitar que passe alguma energia negativa para a criança. Por ser portanto             

algo tão comum e passível de se espalhar com tamanha facilidade no dia a dia, o                

rol de benzeções contra quebranto e mau olhado são numerosos tanto no campo             

de pesquisa quanto na literatura sobre o tema, embora cada benzedeira tenha            

sua reza habitual já estabelecida e testada pela prática. 

Na segunda etapa da pesquisa, Dona Toinha encontrava-se extremamente         

doente. Por algum tempo ficou sem benzer pois sua saúde debilitada não permitia             

que ficasse em contato com as pessoas que vinham com as mais diversas             

viroses. Como já mencionei anteriormente, foi um período em que o Rio Grande             

do Norte enfrentou várias epidemias como a Zyca, Chicungunya, Rotavírus,          

Dengue e Influenza. Das quatro benzedeiras, três mais idosas foram acometidas           

por uma ou outra virose. Nessa época, Dona Toinha dizia que apesar de parecer              

que o mundo está mais cheio de doenças, para ela, desde que o mundo é mundo                

que sempre circulou muita doença, prova disso é que ela nunca parou de benzer.              

Afirmou que muitas vezes as pessoas chegam mesmo é com quebranto, mas            

quem leva a culpa é a tal da virose. E continuou: “as benzedeiras benzem todo               

mundo mas quando a gente adoece não tem quem reze na gente”. Isso             

demonstra que não há um contato entre elas, que quase sempre estão distantes             

geograficamente uma da outra e sequer teem o conhecimento de que alguém            

também pratica o ofício na cidade, sendo por isso tão múltiplas quanto            

independentes entre si, não necessitando reivindicar para si títulos atrelados à           

tradição religiosa, pois não disputam espaço com outros agentes populares de           

cura.  

Além disso, segundo ela, tem a questão de “poder benzer”. Não é qualquer             

pessoa que pode benzê-las, pois correm o risco de adquirir a doença também.             

Para elas que já são bastante idosas, além das questões do mau olhado ou              

quebranto, temas viroses, principalmente a Chicungunya, que é bastante         

debilitante, acometendo as articulações e impossibilitando que elas consigam         

segurar crianças ou mesmo levantar os ramos na gestualística típica da           
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benzeção. Em vários momentos da pesquisa me foi pedido que participasse           

segurando a criança já que as mesmas não podiam fazê-lo. Além dos problemas             

motores, ainda há visivelmente uma piora no quadro geral, como no caso de Dona              

Clinária, que teve também um crescimento considerável nos lapsos de memória           

que não verificávamos antes da doença. 

Nesse sentido, assim como as doenças, a benzeção é um elemento           

compartilhado tanto por quem benze quanto por quem é benzido, transmitido por            

um processo de reelaboração e recriação que as integra no momento presente.            

São recursos explicativos de sua própria realidade, de saúde, doença e bem estar             

não só das benzedeiras, mas da comunidade, caracterizando situações em que           

as mesmas e ouvintes se reconhecem nas dinâmicas do cotidiano. A memória,            

essa habilidade intelectual semelhante à escrita, é o instrumento privilegiado para           

registro da saúde, doença, valores e conhecimento da comunidade, quer sejam           

das coisas práticas ou até mesmo das doenças e suas mazelas, dentro de uma              

concepção holística, religiosa ou não. É assim que ao invocar as lembranças das             

doenças que andavam pelo mundo, Dona Toinha está usando em suas           

afirmações,  

 

o sentido popular da palavra memória, que é poder criador,          

imaginação e talento poético. É sinônimo de sabedoria, pois         

dela depende a continuidade da existência de vários elementos         

culturais característicos do grupo (RONDELLI, pág. 33). 

 

 

Assim, benzer também é exibição pública e performática do seu poder de             

memória. Isso porque em seu aprendizado, além de captar e registrar o texto             

poético da benzeção, inclui um rol de histórias que conhece e foram apreendidas             

ou por ouvir contar ou vivenciar. Sua riqueza está na maneira de contá-los,             

reificando seu poder de cura e reconhecimento pela comunidade, bem como os            

gestos, a entonação da voz, a construção dos diálogos e todos os outros             

elementos expressivos e que não podem ser apreendidos a partir tão somente da             

leitura de um texto escrito. Assim, quando a benzedeira diz “Deus te fez, Deus te               
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gerou, Deus tira esse mal que nesse corpo entrou” (Dona Toinha), segue junto a              

performance longa conversa em que se segue uma recomendação, seja de           

banhos, chás, ou mesmo, no caso de bebês, orientação para que o pai use sua               

camisa suada do trabalho para espantar ou banir o olho mau sobre a criança,              

conforme foi ensinado ao meu companheiro por ocasião da benzeção em minha            

filha. Enfim, unem-se a performance todo um rol de conhecimentos que vão muito             

além do texto que podemos captar e esses estendem-se até a família e o grupo               

como unidade passível de atenção e cuidados. 

É o que dona Toinha diz: “o povo chega aqui com os meninos doentes, não               

sabem fazer um chá pros meninos”. Não que não se saiba como se faz um chá,                

mas perdeu-se o hábito de recorrer à determinados elementos como recursos           

para a cura. Qualquer problema estomacal usa-se um antiácido, febre com           

dipirona, diclofenaco, ibuprofeno e por aí vai de modo que as ferramentas de uma              

farmácia básica passa muito mais pelo uso dos alopáticos que tornaram-se de            

domínio público pela constante indicação genérica destes no SUS do que por            

uma fitoterapia tradicional, no sentido de que passada de mãe para filha.  

Isso aponta o fato de que o ofício das benzedeiras é uma arte tão antiga               

quanto profunda, aparentemente simples mas de difícil descrição. Como toda arte,           

há uma técnica que é preciso aprender e dominar. O aspecto de arte só aparece               

depois, mesmo estando ali o tempo todo, pois ela está além da existência. Mas              

vamos à técnica, que é de grande precisão. Nesses tempos de posse desses             

saberes, sua transmissão gira em torno de segredos e regras para serem            

acessados. Muitos desses foram em algum momento transformados em livros e           

receitas, santinhos, mas que possuem como fonte a oralidade.  

A benzeção é um ritual em que a performance das benzedeiras           

concentram-se nos gestos das mãos e na voz, compondo um ritual performático e             

sutil. Mas não nos enganemos com esses gestos e a voz cansada do tempo,              

nessas mãos há grande força embora disfarçada por vezes por uma lentidão            

extrema. Através dessa, medimos sua compreensão e sua habilidade, pois quanto           

mais lento e contínuo for o seu movimento e a rítmica de sua voz, tanto mais                

performático será o seu efeito. Reza-se oração decorada ou mesmo improvisada,           

mas nunca sem a voz que se faz soar performatizada, merecendo por isso, uma              
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escuta sensível e a observação atenta da performance no ritual de benzedeiras,            

como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Performance e sua atuação em contexto ritual 

 

 
Foto 9 – Dona Moça benzendo. 
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Discussões em torno dos estudos da performance entraram no campo da           

antropologia no Brasil na última década do século 20, fruto das preocupações de             

Victor Turner sobre dramas sociais e a experiência e ritos na passagem das             

sociedades tribais para as sociedades complexas. Isso porque para Turner, o           

papel do mito na sociedade simples é substituído pela performance nas           

sociedades complexas. Se por um lado o rito seria o centro da vida tribal tratando               

de tudo o que é sagrado, o tradicional estaria associado com a periferia do social.  

Para além dessa compreensão, a noção de performance abrange diversas          

linhas de análises que vão ultrapassar as áreas dos conhecimentos englobando           

diversas disciplinas. Assim, o ato performativo, como outros atos de fala, são            

situados em contextos e como tais, construídos pelos que participam deste           

evento. Há sempre papéis, maneiras de falar e agir, portanto, a performance é um              

ato comunicativo, mas como categoria ela distingue-se dos outros atos de fala,            

principalmente por sua função expressiva ou poética em que são ressaltados o            

modo de expressar a mensagem e não tanto o seu conteúdo. Não importa por              

exemplo como a reza da benzedeira se dá, mas sim o interesse de como a               

performance é construída não só por ela mas pelos participantes, que envolve o             

ato artístico em si. Por isso neste trabalho, procurei utilizar a performance como             

modo de capturar os momentos, as qualidades dramáticas da voz e corpo que o              

narrador emprega para sua performance e os estilos poéticos entendendo aqui           

poesia como a linguagem em uso da voz e do corpo e nas respostas dos               

participantes em meio a sua vida cotidiana que vão transformar um relato num             

contar dramático e participativo.  

Assim, uma reza, muito mais do que uma tradução literal linguística de um             

texto fixo, não estando preocupada em produzir um texto literário, reforça os            

mecanismos poéticos da performance. Diante do desafio de se apresentar as           

experiências multissensoriais das performances orais, o estudo da narração do          

ritual da benzedeira faz com que tenhamos que invocar as experiências           

multissensoriais, a naturalidade e facilidade com que as benzedeiras fazem          

compreender e os aspectos qualitativos e externos e sensoriais das experiências           
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em torno do momento de cura. Assim, a riqueza das performances nos            

proporcionam compreender uma forma cultural e dinâmica da literatura oral que           

são as rezas de benzedeiras e assim captar as estratégias e dinâmicas estéticas             

que elas utilizam para se expressar em formas dramáticas e contemporâneas.  

 

 

Foto 10 – Dona Toinha benzendo espinhela caída. 

As performances das benzedeiras refletem a constituição do sujeito e a           

memória corporificada de narrativas e interação com atuação que acompanha e           

determina a competência de quem faz a reza. É nesse sentido que quando Dona              

Toinha reza para curar espinhela caída, além das palavras, ela executa o            

procedimento de medir com um cordão do extremo do dedo mínimo ao extremo             

do cotovelo e de um ombro a outro para verificar e mostrar a diferença de               

tamanho. Assim nomeia-se e visualiza-se o mal, enquanto no momento seguinte           

ela coloca e orienta que a pessoa segure a pedra que ela utiliza especificamente              

para esse ritual, e na medida em que a pessoa a põe no alto da cabeça,                

segurando-a com as duas mãos, ela dá pequenas pancadas com os nós dos             
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dedos por toda a extensão da coluna, como que em um exercício de  shiatsu  ,              4

proferindo uma variação de palavras que circulam em torno do seguinte eixo ao             

qual ela alterna ou complementa: 

 

Todo mal Deus abrandou,  

subindo pro trono tudo no mundo deixou,  

arca, espinhela, fraqueza, agonia 

tudo ficou bom, tudo se levantou 

Segue fulano de tal com as graças de Deus para que           

fiques bom. 

 

 

As variações do seu texto poético seguem sempre em torno de uma            

fonética semelhante, mas variando entre a frase final e um “tenhas um bom final              

de tarde” ou “Possa fulano ficar bom para ganhar teu pão de cada dia” ou “segue                

fulano para casa e junto da família possa estar feliz e ganhar esse dia ou               

melhoras as vendas no comércio para que fulano possa ganhar seu pão de cada              

dia" enfim, na nítida influencia da clientela de uma benzedeira num bairro de             

grande área comercial. Assim, vemos que a reza vai variar de acordo com o              

instante e sua inspiração em que embora se altera o texto procura inserir-se             

sempre num mesmo contexto performático. Segundo Dona Maria, a espinhela          

caída é um mal muito comum, sendo a entrada de um ossinho (uma cartilagem,              

ou apêndice xifóide), chamado de espinhela, que produz desde falta de ar e             

cansaço à apatia, desânimo, enjoos, falta de ar. Segundo ela, “tem muita gente             

que vai pro médico com espinhela caída e volta dizendo que é depressão, porque              

num é brincadeira não, a pessoa se sente mal mesmo, cansada de tudo”. Por isso               

que para curar tal mal deve ser feito o ritual em nove sessões de cura. Caso a                 

pessoa não possa vir esses todos os dias seguidos, que busque ir o máximo de               

vezes que puder, para poder fechar a cura. Esse é um dos rituais mais longos,               

que exige mais dias e na terceira etapa do trabalho de campo, pude acompanhar              

um caso de cura de espinhela durante nove dias, saltando-se apenas os fins de              

4 Técnica milenar japonesa onde Shi significa dedos e atsu significa pressão, ou seja, pressão com 
os dedos. 
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semana, até completar a nona sessão do ritual e ser medido novamente os             

braços e verificado que realmente não havia mais diferença na medida do cordão. 

Muito semelhante é também a benzeção de ventre caído, sendo no entanto            

essa uma doença típica de bebês, causada por susto ou mesmo efeito secundário             

de ficarmos jogando a criança para o alto, brincadeira tão comum em todas as              

famílias com crianças nessa fase. O próprio susto de levantar para o alto, de              

acordo com Dona Maria, ou o “frio na barriga” que faz a criança sorrir em nossos                

braços, são suficientes para deixar-lhes com o ventre caído, acarretando uma           

grande gama de sintomas como diarréia, apatia, falta de apetite e desequilíbrio no             

tamanho dos membros inferiores. Assim, antes de iniciar-se a benzeção, deve-se           

também executar a medição das pernas da criança para verificar se existe            

diferença.  

Existe uma grande variedade de ritos de medição para espinhela caída e            

ventre caído, isso porque é nos ritos que podemos observar a densidade dos             

gestos e palavras emitidas pela benzedeira, tal o cuidado com que se trata o              

paciente e a fé com que se entrega ao ritual de cura. É possível perceber a                

importância da porta como local em que a cura se dá, como símbolo de ser por                

ela que o mal irá atravessar para ir embora, bem como ser o local de transição                

entre dois universos, o de dentro e o de fora, através do que todo mal pode ser                 

neutralizado. O cordão e a medição, além de tornar nítido a presença do             

desequilíbrio, possibilita a visualização não só do doente mas por todos os            

presentes, ampliando a integração e crença no ritual de cura. Da mesma forma,             

ao término, volta-se à verificar para demonstrar a veracidade do mal que foi             

curado, na medida em que não se constata mais diferenças entre um membro e              

outro. 

Esse é um ritual que havia presenciado por diversas vezes, tanto na casa             

de oração de Dona Maria como na residência de Dona Toinha, em Parnamirim. As              

técnicas de medição de ambas, embora diferentes, pois uma media com o cordão             

e a outra posicionava a criança em seu colo usando seu próprio corpo como              

instrumento de medida, assemelhavam-se nessa busca de verificar qual a          

extensão de diferença nas pernas. Nesse momento, era comum eu ser chamada            

para segurar a criança de cabeça para baixo, para uma, perto do portão de saída               
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e para outra, na soleira da porta de casa. Mas foi depois de precisar rezar minha                

filha desse mesmo mal que meu companheiro passou a fazer parte do ritual com              

fins de garantir a proteção da criança. A ele também eram ensinados modos de              

prevenir o problema. Dona Maria, embora não pronunciando toda a reza de forma             

audível, diante de tantos bocejos e sussurros, era possível ouvir trechos em que             

afirmava “como este ventre virou ele há de desvirar” e começava a rezar a ave               

Maria, repetindo o rito três vezes seguida. Já Dona Maria, usava a evocatória em              

que dizia o nome da criança e repetia “vento volte para onde veio” ou “vento, volte                

pras ondas do mar sagrado”. 

De acordo com o simbolismo empregado e o uso da força da palavra             

dentro do ritual, somavam-se técnicas que variavam entre a transferência do mal            

invocando-se santos e entes extraordinários, invocação à barca-arca, ressurreição         

e consagração com movimentos para o alto, virar e revirar, vestir e desvestir,             

enquanto as palavras detinham-se em afastar o mal e deter o processo. Assim, as              

palavras ali performatizadas tinham a força de libertar junto com os movimentos a             

estrutura que havia se deslocado. Se fosse um procedimento apenas do domínio            

da técnica, bastava a aferição e os movimentos, mas é na palavra que a força               

geradora se transforma em potência para deter o mal que acomete os indivíduos.             

A palavra aí contém o poder vital e regenerador em performance de cura. 

Luciana Hartmann chama atenção para o termo “performance” a partir da           

etimologia da palavra  par former , De origem francesa e que estaria ligada à ideia              

de dar forma, seja um conhecimento, a uma experiência ou a imaginação (2011,             

p. 231). Trabalhar com a performance de cura das benzedeiras está           

inevitavelmente ligado às experiências práticas e cotidianas das mesmas,         

principal maneira que o ser humano tem de manifestar, comunicar e até mesmo             

compreender as experiências quase sempre narradas em forma de textos          

construídos através de palavras, em estruturas inteligíveis de significado, bem          

como quanto à organização de uma série de códigos e dispositivos culturais que             

permitem que uma narrativa seja compreendida. De acordo com Hartmann,  

 

ao contrário do que ocorre nas narrativas escritas, nas         

performances narrativas, o tempo e o espaço do narrador         
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encontram-se com o tempo e o espaço da audiência,         

propiciando uma interação, um diálogo e uma troca de         

experiências que estão, no aqui e agora compartilhado,        

mostrando a própria cultura em emergência (2011, p.. 229). 

 

 

A partir da revisão das teorias sobre a natureza da performance, podemos            

enumerar reivindicações comuns que são: procedimento ordenado de ações;         

senso de representação coletiva e o reconhecimento de que os atos performativos            

são diferentes dos eventos ordinários do cotidiano. Prova disso é o fato de, nos              

dias em que não está benzendo, Dona Maria não se paramenta com seus colares              

e anéis e Dona Toinha sequer desce sua caixinha de costura do quarto para a               

área. Questões tão simples podem dizer muito sobre como elas se preparam para             

atender as pessoas e como colocam-se à disposição para tal. Em uma            

performance cultural, as expressões simbólicas concorrem para uma unidade dos          

sentidos que habilitam a cultura com a ideia da unidade de significado. Assim, a              

performance tanto dá forma como é formada pela experiência e será vista em             

relação aos hábitos receptivos. Situa-se portanto, no contexto ao mesmo tempo           

cultural e situacional, aparecendo como uma emergência e também como uma           

conduta na qual o sujeito assume aberta e funcionalmente a responsabilidade, um            

comportamento que pode ser repetitivo sem ser redundante. Da mesma forma, a            

performance modifica o conhecimento já que não é simplesmente um meio de            

comunicação pois ao comunicar ela marca os sujeitos envolvidos. Por isso a            

performance vai estar ligada a prática da linguagem poética, ligados intimamente           

ao corpo. Com isso, vai ser sempre compreendida em termos da poética. Sua             

maneira própria de existir no tempo em que ouve, vê e respira. Por isso,  

 

para que um texto seja reconhecido por poético (literário) ou          

não depende do sentimento que o nosso corpo tem.         

Necessidade para produzir seus efeitos, isto é, para nos dar          

prazer. É este a meu ver, um critério absoluto. Quando não há            

prazer - ou ele cessa- o texto muda de natureza. (Zumthor,           

2000, p. 41) 
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Nesse processo o próprio pesquisador deve se incluir, fazendo uma          

contextualização em que os textos e contextos são observados. Só assim,           

torna-se possível movimento de análise do micro para o macro, de um evento             

particular de performance para o que dela é medido de um contexto político,             

econômico e sociocultural mais amplo. Assim,  

 

a performance é um modo de comunicação verbal que consiste          

na tomada de responsabilidade de um performer para uma         

audiência, através da manifestação de sua competência       

comunicativa. Essa competência apoia-se no conhecimento e       

na habilidade que possui para falar nas vias socialmente         

apropriada do ponto de vista da audiência. O ato de expressão           

da performance é sujeita a avaliação de acordo com sua          

eficiência. Quanto mais hábil, mais intensifica a experiência,        

através do prazer proporcionado pelas qualidades intrínsecas       

ao ato de expressão (HARTTMAN: 2011, p. 233). 

 

 

Nessas abordagens contemporâneas o texto oral é visto a partir de uma            

perspectiva dramática performática em que as suas qualidades estéticas são          

especialmente valorizadas. A performance está enraizada na prática e é          

fundamentalmente interdisciplinar e intercultural, envolvendo diversas artes,       

atividades e comportamentos. Os gêneros performativos são, portanto, exemplos         

vivos do ritual em ação, de cada benzeção. Mesmo quando é abertamente            

ritualística, como na reza de Dona Maria contra o mau olhado em que primeiro              

pergunta o nome da pessoa e depois começa:  

 

Fulano, se foi mulher ou se foi homem que te botou           

olhado no teu cabelo, na tua cor, na tua boniteza, nas           

tuas carnes, nas tuas pernas, na tua esperteza, para que          

não me dissesse que eu te curaria com os poderes de           
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Deus pai e da Virgem Maria, fulano, Deus te fez, Deus te            

criou, Deus acanhe quem te acanhou. o quê eu corto          

Fulano? (Fulano responde)  

- Olhado.  

-Olhado vivo, olhado morto, olhado excomungado vai-te       

para as ondas do mar sagrado porque Deus pode, Deus tudo,           

Deus faz tudo quanto ele quer para que fulano tenha saúde e            

um bom fim de tarde para ele e sua família. Amém. 

 

 

Terá sempre seu cerne de ação ritual um comportamento que é restaurado.            

Sua pronuncia espontânea agregando elementos da reza com um pouco de rima            

e a espontaneidade com que se dá e brinca com as formas, a aproxima de um                

repente, no sentido de em meio há tantos elementos usados e sua combinação,             

busca nas rimas que veem da memória a construção do texto de cura. Esse              

mesmo texto altera-se de acordo com o que a própria vê na pessoa à sua frente,                

se for gorda ou magra, se for alto ou baixo, bonito ou bem sucedido, feliz ou                

desanimado, enfim, as características externas usadas como elemento para         

caracterizar cada pessoas dentro do rito, incluindo o outro e tornando-o parte.            

Assim, é necessário a análise dos fenômenos expressivos como um todo,           

considerando a forma e o sentido dos eventos a partir dos elementos que             

constituem o performer, audiência, as técnicas corporais, vocais e a interação de            

ambos, uso de objetos, adereços indumentários, localização temporal espacial,         

todos contextualizados na cultura em que foram gerados. Por isso, através da            

performance permite-se que 

 

essa forma de expressão faça uso da linguagem poética em          

que o corpo é o veículo que dá forma ao que se quer             

comunicar, pois todo ato de performance reflexivo cria uma         

experiência ao mesmo tempo em que reflete sobre ela         

(HARTTMAN: 2011, p.236). 
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A partir da fala de Dona Toinha e Dona Maria, pude observar como as              

repetições são elementos que além de cadenciar a narrativa, estabelecem          

sintonia entre a narradora e o ouvinte. A poeticidade, depõe-se na energia            

narrativa, na inflexão da voz, no manejo do corpo e, sobretudo, no fecho da              

performance. A pulsão do ser na linguagem faz sobreviver ao tempo e ao espaço              

palavras que foram ditas e ouvidas mas que também determinam o futuro. Os             

tempos do verbo misturam-se aos tempos da cura. Assim, ao ser procurada por             

uma senhora para curar Erisipela, doença de pele que causa uma infecção tão             

temida, sobretudo em idosos e pessoas com baixa imunidade, que nos tempos            

em que ela era criança, sua tia nem falava o nome, chamando muitas vezes por               

outros nomes, como mal, vermelhidão, isipa, irisa. Dona Maria precisou assim           

usar as poucas palavras que ouvia a tia rezar quando ela ainda era menina, e que                

com o tempo ela mesma foi alterando de acordo com o que ela lembrava e o que                 

ela via sentia necessário no instante, perguntando primeiro o nome da pessoa e             

repetindo-o: 

 

Fulano, 

assim como todas as flores murcham,  

murchai a enfermidade dela 

Espia, erisipela 

deu no tutano, do tutano deu no osso, 

do osso deu no nervo, no nervo deu na carne, 

da carne deu na veia, da veia deu no sangue 

do sangue deu na pele, da pele saiu te  

para as ondas do mar sagrado 

para nunca mais voltar.  

 

 

Através do tratamento narrativo pode-se buscar a memória da experiência          

humana disposta no tempo. Assim, precisamos observar que vozes cotidianas e           

poesia unem-se na medida em que “a voz poética as reúne num instante único –               

o da performance –, tão cedo desvanecido que se cala; ao menos, produz-se             
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essa maravilha de uma presença fugidia mas total. [...] A voz poética é, ao mesmo               

tempo, profecia e memória” (ZUMTHOR: 2010, p.210). 

É na energia narrativa que a poeticidade reside, seja na inflexão da voz, no              

manejo do corpo e, sobretudo, no fecho da performance. Daí a utilização do             

etnotexto, no sentido de que a memória assenta valores no âmbito comunitário de             

um tempo vivido, sendo a palavra/voz veículo de fomentação desses saberes e            

tendo como função primordial fundar o homem em si mesmo, seu nome, sua             

individualidade. É na enunciação que se aloja o código de sobrevivência, registra            

a identidade e o pertencimento ao ritual ao mesmo tempo em que define a cura.  

Na oralidade fundem-se poesia, memória e performance. Uma palma         

rápida, elevar o tom da voz ou acenar com a cabeça, são elementos que ao dirigir                

a palavra, a linguagem produzida torna-se poesia. Por isso que na reza acima,             

quando Dona Toinha determina no fim da performance que o mal “vá para as              

ondas do mar sagrado” sua varredura com o galho de pinhão desenha o que              

determina e aponta sempre em direção ao mar. No seu dizer, o movimento             

determina o ritmo e materializa aquilo que as palavras estão à determinar,            

independente da forma como ela viu fazer, mas sim na forma como ela executa,              

em sua apropriação e na atualização da poesia do instante. Neste sentido,            

devemos entender “por poesia esta pulsão do ser na linguagem, que aspira a             

fazer brotar séries de palavras que escapam misteriosamente tanto ao desgaste           

do tempo, como à dispersão no espaço: Toda palavra poética aspira a dizer-se, a              

ser ouvida” (ZUMTHOR apud BARROS, p. 194). 

Culturas fundamentadas na tradição oral revelam sua crença no poder que           

a palavra pronunciada possui. Segundo ONG (1998, p. 42-43), “O som sempre            

exerce um poder”. Nesse sentido, todo som – especialmente a enunciação oral,            

que vem de dentro dos organismos vivos – é ‘dinâmico’. A palavra falada não              

representa uma mera correspondência ao objeto nomeado, como um rótulo; o           

som equivale à presença e ao dinamismo da existência do que é nomeado. A              

palavra articulada representa, assim, ação ou evento, por evocar algo, isto é,            

segundo Houaiss e Villar (2003, p. 225) “fazer aparecer chamando” e “trazer à             

lembrança”: ao fazer que algo apareça ou tome forma, a palavra demonstra seu             

potencial mágico e, ao trazer à lembrança, exerce papel de manutenção da            
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memória individual ou coletiva. O processo narrativo de tradição oral é construído            

com base na repetição, que assegura a continuidade do que é relatado; contudo,             

repetição não está aqui associada à imutabilidade, mas sim à reinvenção e            

atualização textual constantes.  Como afirma Borges,  

 

A narrativa não precisa ser completa nem a descrição         

exaustiva, pois é na forma dialogada e na retransmissão que o           

argumento se constrói e toma sentido. Depende, portanto, da         

continuidade da transmissão dos símbolos próprios a cada        

cultura, em que as imagens reiteradas por uns são ouvidas e           

realimentadas por outros (2003, p. 8). 

 

 

Culturas de tradição oral são culturas do falar, pois privilegiam o papel            

exercido pelos rapsodos, contadores de histórias, mas também são culturas do           

ouvir, devido ao papel dos seus receptores e companheiros no discurso. Como as             

narrativas orais são ouvidas para serem retransmitidas, o papel do ouvinte é tão             

importante quanto o do narrador, pois ambos são agentes de construção textual;            

tanto a fala quanto a audição são ativas e o ouvinte auxilia com a realimentação               

da narrativa. Nas narrativas de tradição oral, o elo entre o narrador e a audiência               

é essencial; no entanto, o elo fundamental é estabelecido com a palavra narrada             

e, para que seja efetivada, uma série de estratégias discursivas são utilizadas.            

Segundo ONG (1998, p. 47-58), alguns dos elementos que caracterizam o           

pensamento e a expressão fundados na oralidade são:  

● Utilização de estruturas aditivas, como a possibilidade de incluir as          

características que ela mesma vê na pessoa à sua frente e que            

proporcionam fluxo narrativo dentro do texto poético;  

● Uso de agregativos, como por exemplo perguntar sempre o nome; 

● Epítetos padronizados como o “corto-lhe a cabeça e o rabo”; 

● Expressões formulares como “o quê que eu corto” ou “vai para as            

águas do mar sagrado-profundo”;  
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● Redundância, como nos trechos “do tutano deu no osso, do osso           

deu no nervo, do nervo (...)” e assim sucessivamente, repetição do           

já dito por um número simbólico, quase sempre três, sete ou nove            

vezes, com fins místicos relacionados ao próprio número bem como          

a fim de garantir a recuperação do já narrado e uma linha de             

continuidade textual;  

● Interação com a audiência e sua época, mediante construção de          

uma situação singular que conduza o público a reagir;  

● Referência ao cotidiano da vida humana em “assim como todas as           

flores murcham”;  

● Tom agonístico, que envolva as pessoas em combate verbal ou          

intelectual;  

● Identificação empática, comunal, entre narrador, audiência e       

personagem;  

● Vinculação com o passado da memória, o presente e o futuro;  

● Uso de conceitos dentro de quadros de referência situacionais de          

acordo com a aparência que a pessoa chega. 

 

O Pai Nosso e a Ave Maria encerra a sessão juntamente com uma benção,              

que para Dona Maria é sempre um “que te dê força e saúde para ganhar teu pão                 

de cada dia e que tenha um feliz fim de tarde”. Como moradora do Alecrim, sua                

casa é sempre muito bem visitada por comerciantes e comerciários, sendo essa            

rogativa algo que não poderia faltar, dada essa característica da comunidade de            

ouvintes. Precisa dizer, com isso, que reúnem muito tato, sensibilidade e ciência,            

além de reunir delicadeza e vigor ao ritual cotidiano. Partem sempre de uma             

compreensão, do sentido do curar. A energia passa por elas, mas não as             

pertencem, pois são dela apenas o performer. Então, elas não somente imprimem            

força naquilo que estão fazendo como também o reveste de uma doçura e calma              

que de maneira alguma significa descuido ou apatia, mas sim, nas palavras de D.              

Toinha “nem de carícia, nem de surra”. Elas a guiam e quem está lá para ser                

curado deve estar aberto e atencioso. Precisa descruzar as pernas e braços,            

retirar os óculos e relaxar, deixar-se envolver pelo benzer. São instrumentos de            
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sua prática que auxiliam no “destravar” de quem está ali na cadeira em sua frente               

pois sua força se comunica melhor tanto mais distensos estejam os envolvidos,            

numa performance livre. 

Percebam quanta força, inteligência e cuidado há nestas vozes, ritmando          

mãos que agitam galhos, cruzes, tesouras, agulhas, pedras. E quanto tempo é            

envolvido na cura. São necessárias minimamente três sessões e caso não se            

possa voltar, Dona Toinha, conhecendo o estilo de gente sem tempo que costuma             

procurá-la, já faz as três rezas de uma vez só, pois a prática já lhe mostrou que                 

quem tem alguma melhora não volta mais. Embora a sessão dure apenas alguns             

minutos, o tempo, esse nosso velho companheiro, vai aumentando à medida que            

se conversa sobre a história de vida da benzedeira, se conhece a família e passa               

a discorrer sobre o mal estar que aflige.  

A conversa ganha maior importância e tempo. Como se elas fossem           

ficando mais familiarizadas e hábeis, mas, sem exatidão. Nada aqui remete à            

exatidão. Traria alegria para muitos pacientes se elas, assim como científicos,           

determinassem em mg as doses de seu remédio. Mesmo que você queira            

conhecer o tempo exato, será preciso esquecer por completo o relógio e            

permanecer, observar, inebriar-se ora pelo sons de suas pulseiras que mais           

parecem maracás, ora pelo barulho do ramo e suas folhas marcando o ritmo e a               

performance. Como se encontrassem um ritmo que faz bem à mão e que             

corresponde ao coração, nem rápido nem devagar. Há nisso qualquer coisa que            

as palavras não saberiam expressar ou que nos ajudassem a compreender e            

aprender sem que necessário fosse se embrenhar no universo da performance.           

Assim, quando Dona Maria diz as palavras, a rima e a métrica enriquecem a              

performance, como no trecho à seguir 

 

Deus salve a lua nova 

de nova para crescente 

peço a Deus pra me livrar 

da dor de goela, 

dor de dente 

e língua de má gente 
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Praticam a cura ritualisticamente impondo-lhe um movimento na voz, até          

que um dia, finalmente, a cura emana da fonte. Virá um dia em que a benzedeira                

iniciante e iniciada de modo natural, simples e necessário, parecerá nascer do            

tempo precedente e como passos de uma só dança, então, atingida tal perfeição             

na cura, fará com que nos perguntemos sobre quem cura, quem será curado,             

quem se deixa curar e como nos passos de uma dança, quem conduzirá o balé! E                

aí se fará compreender qualquer coisa do interior, que está ali e que se professa               

pela voz, qualquer coisa adormecida que sempre esteve presente e que sabe e se              

faz presente no rito e no dom a partir de suas iniciações. 

Há nisso qualquer coisa que as palavras não conseguem expressar e que            

infelizmente as pessoas não conseguem compreender. O que as benzedeiras não           

conseguiram transmitir está parcialmente morto. Ao presenciar a cura de Dona           

Maria nessa senhora idosa atingida por erisipela, eu fiquei muda, só podia            

observar o ritual tão grave e investido de extraordinária dignidade, parecendo um            

balé, devido à harmonia e o ritmo exato, embora também fosse cercado por             

alguma lentidão. E como qualquer dom de cura possui um tanto de amor,             

abandono e ternura, só nos resta ficar impressionados, confusos. Cegamos para           

as coisas simples e extraordinárias do cotidiano. Extraordinário se faz não apenas            

o rito, a dança, a cura, mas sim que em meio a um mundo tão corrido e frenético                  

ainda se tenha tempo para o outro, para ouvir suas queixas e trazer alívio em               

meio à confusão. Embora nem tudo se perca e algo sempre continue na ciranda              

dos saberes mágicos de cura, é nessa predisposição em estar para o outro que              

os saberes vão perdendo-se. No fim da tarde, o sol explode em cores de alegria e                

eu vi o alecrim pulsar. A mim resta pedir explicações. Nos lugares que             

preservaram o profundo sentido das coisas, as mulheres ainda se recordam disso            

tudo, aprenderam com as mais antigas e ensinarão à suas filhas essa arte tão              

antiga quanto profunda e simples, que ajudam os seres a aceitar o mundo e suas               

doença as ensinam a serem felizes. 

Longe de ser simplesmente um cuidado com quem precisa da benzeção,           

isso é uma arte. E como tal, precisa-se de um mestre, já que é dessas coisas que                 
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não se aprendem em um livro. As benzedeiras um dia o tiveram e isso transborda               

em suas histórias de vida. O fato é que um dia, simplesmente, o dom de cura                

emanou da fonte, de modo natural, simples e necessário como só o cotidiano             

pode proporcionar. Como os passos de uma dança, a cura performatiza-se           

através do som que ultrapassa a palavra, e quando atingida tal perfeição, a             

própria benzedeira tornou-se mestra. Para quem ensinará esse ofício? E aqueles           

que querem aprender, onde encontrarão uma mestra? É o que será discutido no             

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 Um saber que sobrevive, transforma-se e continua 

 

 

O saber das benzedeiras e sua transmissão a partir de um sistema de             

trocas sociais é sempre determinado socialmente, posto que são alicerçadas          

sobre a tradição e ao mesmo tempo recriadas individualmente e coletivamente           

enquanto reconhecimento do ofício, são internamente particularizada através de         

segredos e propriedades desse saber, em que cada benzedeira é uma produtora            

individual, artesanal, em que sua iniciação no dom, marco de sua trajetória de             

iniciação particularizada, pressupõe sempre uma continuidade, de um processo         

de construção em aberto condicionado por sua entrega ao ofício e à produção de              

práticas que atendam as necessidades sociais heterogêneas dentro de seu          

próprio grupo e tempo. Sua autonomia liga-se à natureza de seu conhecimento            

bem como alimenta e nutre-se da solvência desse saber. 

Se observarmos além da benzeção, por exemplo a arte de partejar como            

um das possibilidades de desenvolvimento de seus conhecimentos, mesmo que a           

função de parteira não tenha sido desempenhada exclusivamente, mas         

incorporada ao rol de cuidados que as benzedeiras executavam, teremos um           

conjunto de conhecimentos que mesmo não sendo transmitidos no ato de sua            

iniciações, foram no entanto adquiridos no decorrer de sua atividade como           

benzedeira. A reza, como para apressar o parto, como nos mostrou Dona Toinha,             

enche-se de atos rítmicos de desemaranhar e tecer os fios que podem ser vistos              

como expressões de unidade e esperança diante da realidade da mudança,           

destruição e morte que envolvem o momento. Como cada objeto ligado a essas             

atividades é considerado feminino na maioria das culturas, os utensílios para tecer            

e coser tornaram-se símbolos de honra feminina e sinais de autoridade da mulher             

(TEDLOCK: p. 225). Curiosamente, são também usados pelas benzedeiras, para          

cortar o mau, costurar carne triada e trabalhar o parto com rezas, adquirindo um              

caráter ritualístico na performance de cura. 

A partir de discussões sobre o reavivamento do xamanismo em diversos           

lugares do mundo, a maioria dos movimentos dedicados tanto a reacender           

práticas ancestrais ligadas aos cultos da terra quanto a criar novas abordagens            

148 



149 

xamanistas, colocando sob o mesmo guarda-chuva práticas de etnomedicina,         

sagrado feminino, esoterismo em geral, pode-se discutir situações de opressão a           

que as mulheres ao longo da história foram submetidas, potencializadas ao se            

eclipsar as expressões religiosas de cura e auto cura em função de etnia e classe               

social, fazendo com que esses movimentos adquiram um caráter de resistência.           

Mesmo achados arqueológicos e relatos de antropólogos passaram à ser revistos           

já que “por muito tempo, as avaliações das crenças religiosas e práticas de cura              

das mulheres basearam-se em opiniões refletidas na visão masculina explicadas          

por conceitos extraídos de tradições religiosas e acadêmicas com tendência          

machista” (p. 281). Porque a fisiologia e a biologia química das mulheres as             

“capacitam de um modo tão particular para exercer o papel das xamãs, atuando             

em seus papéis como parteiras e na cura”. Em muitas tradições xamânicas existe             

um caminho traçado por mulheres que une artesanato à espiritualidade, cuja           

disciplina da espiritualidade feminina foca o aprendizado da tecelagem         

propiciando o acesso ao mundo espiritual para criar novos desenhos (p. 77). Isso             

coincide com a atividade de Dona Toinha, que enquanto espera as pessoas para             

benzerem tece lençóis de retalhos, esperando e criando um tecido novo enquanto            

espera pelos que procuram suas reza.  

Na literatura clássica sobre magia em Mauss (2003) e Malinowski (1976),           

há referências à exclusividade de profissionais femininos nesses saberes, quando          

destaca a existência de mágicas relativas à experiência do casamento,          

menstruação, gravidez, parto, menopausa, crises nervosas e relações com         

espíritos e do prestígio que desfrutam em forma de uma posição social bem             

específica.  

É nesse ponto que parteiras e benzedeiras se encontram. Ambas          

contaram-me a quantidade de crianças que já haviam trazido ao mundo, com            

seus detalhes e saberes apreendidos na prática, pois como as mulheres pariam            

em casa, esse espaço do feminino era partilhado e vivido por quem possuía             

afinidade. Dona Maria, disse-me que só parou de fazer parto porque as mulheres             

pararam de dar à luz em casa. Hoje, nas palavras dela, “quando a mulher começa               

a sentir qualquer dorzinha já vai pro hospital e ali eles já fazem cesárea, senão eu                

ainda estava pegando menino”. Pergunto se elas rezam também, enquanto fazem           
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um parto e ambas afirmaram e descreveram seus procedimentos, como podemos           

ver nas palavras de Dona Maria: 

 

Rezo pra nossa senhora das dores, para aumentar as dores e           

elas ficarem mais rápidas para ajudar a mulher a ganhar o           

bebê. “Nossa senhora dos desterro, para afastar qualquer        

complicação do parto, mas caso haja sangramento, eu        

pronuncio “tomar sangue em palavra”, que estanca o sangue”.  

 

Perguntei que reza era essa e ela pronunciou, como que declamando           

versos, descrevendo as palavras de poder para estancar o sangue. Contou-me           

que já fez essa reza para um médico que ficou impressionado com os versos.              

Agradece à Deus por nunca ter perdido uma criança ou alguma mulher ter tido              

hemorragia. explicou-me como com aquelas palavras, o sangue vai lentamente          

estancando e a mulher não terá nenhum problema com a placenta.           

Coincidentemente, ela veio falar-me dessa oração justamente na semana em que           

tive um sangramento e corri risco de sofrer um aborto. Repetiu-me várias vezes             

para que eu também pudesse usá-la, caso precisasse. 

Diante de sua experiência como parteira, perguntei se existia alguma          

diferença entre elas e as parteiras que não rezavam, que não eram em si              

benzedeiras. Ela me disse que tem parteira que não sabe rezar, que conhece             

todos os procedimentos mas não sabe rezar, e o parto com a reza é sempre mais                

forte. Lembrou que mesmo hoje em dia a mulher estudando para ser parteira             

(enfermeira obstetriz ou médica), elas não sabem, não aprendem ou não           

acreditam nas rezas e isso enfraquece na hora da precisão. É o momento em              

que a fé e a prática se unem na parteira e rezadeira Dona Maria: “imagine um                

parto sem rezar para Nossa Senhora das Dores, a gente pede pra aumentar a              

dor, pra criança vir logo. Sem isso o parto demora demais. Tem que pedir as               

contrações e a mulher sentir a dor e poder parir”.  

Mais que contar-me sobre as experiências como parteiras e os cuidados no            

puerpério, com Dona Toinha, ouvi nesses dias em que eu mesma estive gestante             

e doente, suas histórias de vida. Claro que também fui rezada por seus ramos e               
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palavras performatizadas, mas adentrei no universo feminino da partilha com a           

maternidade, dos tempos em que viviam a plena força do feminino arquetípico de             

curar, cuidar, rezar, parir e acompanhar o momento da maternidade. Contaram-me           

sobre seus partos, quantos e porque tiveram o número de filhos que cada uma              

escolheu e observei o prazer de rememorar as lembranças de momentos tão            

especiais na vida da mulher, o instante em Deméter vibra em nosso dia a dia.  

Dona Toinha, com sua voz doce, resumiu:  

 

ah como é bom o cheiro de bebê pela casa…E quando a gente             

terminar de fazer aquele defumador com alfazema pra passar         

na roupinha do bebê, que fica aquele cheiro pela casa...ah, é           

bom demais...tudo é cheiroso! As fraldinhas no cordão, tudo,         

tudo, com cheiro de vida nova. 

 

 

Perguntei se ela só quis ter mesmo apenas um filho e ela me confidenciou              

que em 1953, já casou grávida, de três meses. Em suas palavras,  

 

Ave Maria, naquela época foi aquele rebuliço. Como ele não          

continuou morando junto à mim (o marido), eu também não          

quis sair tendo filho com um e outro não e fiquei só com um              

filho. Ah, mas eu sou doida por criança. Eu era louca pra minha             

nora ter uma menina, mas só vieram meninos. Eu também          

queria que meus netos me dessem logo uma menininha pra          

gente arrumar e enfeitar mas até agora ninguém quis ter filho.           

Assim, a filha que eu tive foi minha nora, que sempre foi como             

uma filha pra mim. 

 

 

Cercada por um pequeno grupo familiar, Dona Toinha expressa muito bem           

as dificuldades na continuidade do ofício e de transferência desse saber.           

Possuidora de um único filho, homem, militar, e de dois netos com idades entre 25               

e 30 anos, que já são hoje funcionários públicos municipais, nenhum dos dois             
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casados ou com filhos, embora noivos. Como transferir esse saber? Por mais que             

ela possa ensinar aos homens de sua família, como ela poderia transmitir todos             

seus conhecimentos sobre os cuidados da mulher restritos à intimidade, como           

doenças, parto e cuidados com a vida reprodutiva. Nesse rol de conhecimentos            

que vão além das rezas e bençãos e que fazem parte do repertório de cuidados               

de parteiras, está o cuidado com a mulher. Contou-me minuciosamente como           

examinava as mulheres antes de parir, como cortar o cordão umbilical. E            

ressaltou: “tem que enterrar aos pés de uma árvore de alguém importante,            

influente, rico. Engraçado, do meu filho eu enterrei na árvore do Dr. prefeito de              

Caicó na época e meu filho cresceu foi com abuso da política (risos).” Falou-me              

que quando a mulher grávida dorme muito, a criança cresce muito, assim como a              

barriga, ampliando seus cuidados comigo e denunciando o estado em que eu            

mesma estava. Ambas avaliaram a barriga e disseram que eu estava esperando            

uma menina e me acolheram em meu estado de sonolência e enjoos típicos do              

primeiro trimestre, assim como a ameaça de aborto que experienciei nesse           

período. Disseram que eu estava com quebranto e que tinha sido um homem que              

botou olho mau em mim, pois, como disse Dona Toinha, “tem gente que tem o               

olho tão mau que bota quebranto até em barriga”.  

Adentrar na experiência da gravidez e vivenciar isso no campo, fez           

despertar nelas assuntos que não havíamos tocado, histórias de vida e           

expressões do olhar de um tempo vivido distante e que elas guardam com             

tamanha vivacidade. A vivência da maternidade aproxima as mulheres e nos une            

num emaranhado de experiências do feminino e aproxima o passado, o presente            

e o futuro em uma espera de nove meses. Mais que isso, ao adentrar em suas                

histórias de vida sobre a maternidade, pude observar como a vida de uma e outra               

seguiu caminhos, classes sociais e dificuldades tão diferentes.  

Enquanto Dona Toinha me confessa em entrevista que tem medo de rezar            

todo mundo que bate à sua porta, por medo dos assaltos ou de voltar à adoecer,                

Dona Maria reza tanta gente que quase todos somos para ela conhecidos. Não             

importa a origem, seu portão é sempre aberto no já aberto bairro do alecrim. Sua               

casa é humilde, sua vida também. Já dona Toinha, classe média, filho militar,             
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teme por sua segurança e de seu filho e netos. Me confessa que a única pessoa                

que chega de moto que ela atende sou eu, pois já nos conhece. 

Da mesma forma, a maneira como os familiares se comportam quando elas            

são procuradas para serem rezadas, podem ser explicadas por essas histórias           

vividas no cotidiano. Enquanto o filho de Dona Toinha parece por vezes            

envergonhado, ou receoso de que a mãe já idosa continue rezando gente doente,             

a família de Dona Maria é totalmente receptiva ao grande número de pessoas             

estranhas e apressadas que abrem seu portão todas as tardes e entram em sua              

casa sem precisar pedir licença. Para um filho único, militar, que deu de tudo à               

mãe, pode parecer estranho que à essa altura a mãe ainda queira rezar, ou              

costurar retalhos. Afinal, ela não precisa disso para viver. Mas ainda assim ela faz              

disso a vida dela. 

Já a família de Dona Maria não só acha perfeitamente natural o            

movimento, como sua neta, que mora com ela, expõe artesanatos na área onde             

as pessoas esperam para serem rezadas, pois algumas pessoas podem gostar do            

trabalho e, ao invés de doar na urna, veem o trabalho dela e sentem que estão                

ajudando ou retribuindo a reza de Dona Maria. Tamanho movimento não passa            

despercebido, mesmo num bairro já movimentado como o Alecrim, de maneira           

que todos sabem que Dona Maria é rezadeira e conhecem seu horário de             

atendimento. Já Dona Toinha, que reza na área de sua casa mas já com um               

cadeado no portão, acaba sendo muito procurada por vizinhos ou indicados por            

pessoas que já foram rezadas por ela. 

Diante da semelhança na organização e pela presença de um grande           

centro espírita kardecista no Alecrim, perguntei à Dona Maria se ela frequentava o             

centro. Ela falou-me que morava na mesma rua do centro e que uma de suas               

filhas, médium de nascença, quando tinha doze anos, precisou procurar o centro.            

Falou que desde então tornou-se conhecida dos mais antigos da casa e que             

quando alguém do interior ou mesmo conhecido precisava, ela mesma conseguia           

fichas e vaga para que as pessoas passam então pela cura no centro espírita.              

Perguntei se a reza dela era a mesma coisa do passe e ela disse:  
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Não, não é a mesma coisa porque eles só curam quando estão            

irradiando as energias dos irmãos que eles incorporam. A cura          

deles é sempre com algum irmão recebido. É diferente da          

minha reza. Tô cansada de vez em quando eles virem aqui           

pedir para eu rezar eles ou então eu mesmo vou lá pra rezar             

eles quando ficam ruim. 

 

 

Isso não é muito diferente dos relatos de casas de umbanda e candomblé             

em que é grande embora discreta a procura pelos serviços espirituais de cura dos              

irmãos kardecistas que embora ofereçam o passe e desenvolvam sua          

mediunidade, recorrem à outros mestres curadores em outras linhas para terem           

suas energias restabelecidas. Mais que isso, mostra o trânsito frequente desses           

atores de curas espirituais e o reconhecimento do saber de cura por membros de              

filiados institucionalmente mas que no aperto, procuram qualquer mestre que          

possa aliviar seu sofrimento, independente da filiação institucional. 

Engraçado que em todas as vezes que as procurei, tenho visto muito mais             

adultos sendo rezados do que crianças. Essas, não que sejam poucas, mas não             

chegam a um terço do total de pessoas rezadas. Talvez o horário, entre as 9:00               

da manhã e após as 14:00, não seja o melhor horário para andar com as crianças,                

mas o fato é que mesmo assim, impressiona a quantidade de adultos que             

procuram, pelos mais diversos motivos. 

Sempre entrevisto Dona Maria nesses intervalos, entre uma reza e outra.           

Conta-me que recebe pessoas até mesmo no sábado e no domingo e que só              

estabeleceu o horário da tarde porque ela já está velha e cansada e sempre              

acontecia dela acordar às 6 da manhã e já ter gente na porta esperando. 

Novamente tocou no ponto de sua religiosidade e na proximidade com o            

kardecismo. Falou-me de uma devoção em Deus e São Pedro, que “é quem abre              

as portas do céu”, do Dr. Bezerra de Menezes que foi um médico muito bom em                

vida e da mediunidade de sua filha que a levou a visitar o centro na rua dos                 

Tororós, para ser desenvolvida. 
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Dentre tantas pessoas adultas, homens, mulheres, o grupo que menos vejo           

por faixa etária são os homens idosos. Já entre as mulheres, desde as jovens de               

16 aos 50 anos, quanto às idosas (inclusive algumas com idade bastante            

avançada e com dificuldade de locomoção) aparecem na mesma proporção. Com           

os homens, aparecem desde jovens, aparentando os 20 anos, até homens na            

faixa dos 50 anos. Neste dia, foi a chegada de um desses homens que encerrou a                

nossa entrevista. eles chegam envergonhados, silenciosos, pedem licença e         

muitas vezes ficam constrangidos com a nossa presença. Parecia que Dona           

Maria já conhecia seus problemas e a necessidade de rezá-lo mais reservado,            

encerrando a entrevista e dizendo que eu poderia voltar a qualquer hora, qualquer             

dia e sempre. Antes disso, fez questão que eu anotasse a oração “tomar palavra              

em sangue” pediu que escrevesse e fez questão de me ensinar a reza.             

Contou-me novamente a história do médico a quem ela ensinou a oração e             

perguntei se ela não tinha medo de que ao escrever isso pudesse enfraquecer o              

seu poder e ela respondeu com um enfático: “eu não! Agora falei pro doutor: você               

tem que andar com esse papel no bolso do jaleco para que toda vez que alguém                

precisar estancar uma hemorragia você tem que pronunciar 3x essas palavras”:  

 

Sangue tem-te em ti,  

Como nosso Senhor Jesus Cristo 

teve em si 

Sangue tem-te na veia,  

como nosso Senhor Jesus Cristo 

teve na ceia. 

Sangue tem-te no corpo,  

como Nosso Senhor Jesus Cristo,  

teve no horto. 

Sangue tem-te firme e forte,  

como o teve Jesus Cristo  

na hora da morte. 
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Tomar pela palavra pronunciada o sangue que jorra. Simbolicamente se          

estanca o sangue com as palavras de poder, como que coloca um chumaço de              

algodão e absorve o sangue e reza-se três vezes fazendo o sinal da cruz. A voz                

performatizada capaz de criar uma realidade, da cura sobre os líquidos do corpo e              

de seus mistérios. 

Explicou-me das posições do bebê na barriga e rezou, e bocejou, muito,            

como sempre, assim como eu. Mostrou-me uma roupa de uma pessoa que            

mandou rezar de fogo selvagem, e falou que a mulher era meio sujinha, que até a                

roupa dela fedia. perguntei o q os médicos diziam da doença e ela disse, não sei,                

eu nem perguntei à ela. Mas ela vai e volta mesmo com os remédios. Elogiou               

minha sandália e perguntou quanto era, onde havia comprado. Eu entendi e            

disse-lhe que levaria uma na próxima visita. 

Impressionante a familiaridade de dona Toinha com sua rua, sua casa. Lá,            

como sempre, ela costurando a mão os retalhos. As conversas informais foram            

sobre o seu cotidiano, sua casa, sua rotina. Falou-me que as pessoas ainda a              

procuram nas horas mais inconvenientes do dia para serem rezadas, mas ela já             

não atende não. contou-me que esses dias uma mulher chegou meio dia,            

perguntando se ela rezava a filha dela e ela falou,  

 

rezo, mas agora eu vou tomar banho, depois eu vou almoçar           

e depois eu vou descansar porque eu já Tô velha. Se você            

quiser voltar de tarde, eu rezo. Ela não voltou mais, porque           

certamente não estava doente, porque quem tá doente        

sempre volta. Ora, eu com essa idade vou no médico com           

hora marcada e as vezes ainda espero até três horas chega           

durmo, e nem reclamo porque eu tô precisando né, e mesmo           

pagando eu tenho que esperar. aí o povo quer vir na hora da             

conveniência deles e eu digo, eu já tô velha, não rezo de noite             

não porque eu também preciso do meu descanso. 

 

 

Sua fala me chamou atenção para duas coisas: primeiro a          

profissionalização. Elas também tem horário, no sentido de expediente. Dentro          
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daquele horário ela benze todo mundo, mas fora, aí já tenha paciência. Segundo             

elas, quando é uma criança, que já vem chorando, ela abre exceção, mas pra              

adulto não. Segundo, mostra o descaso das pessoas com tal, sempre permeando            

um imaginário de que elas devem atender a qualquer hora, ou que não possuem              

vida pessoal ou mereçam qualquer agrado ou remuneração. Veja, os médicos,           

pagando, as pessoas esperam, elas, de graça, ninguém quer esperar porque elas            

deveriam estar sempre disponíveis. Em terceiro lugar, a valorização e a própria            

comparação de seu ofício com os médicos, seu prestígio e profissionalismo           

enquanto para elas é sempre um princípio de profissão de fé. Realmente, só com              

muita disciplina e compreensão de seu ofício. 

O que Dona Toinha chama de olho mau é qualquer energia que            

desestabiliza a pessoa. O próprio paciente se não for muito desavisado, sabe qual             

sua origem. No caso da cura de espinhela caída que acompanhámos as nove             

sessões, ele mesmo sentiu que precisava procurá-la, porque estava muito mal e            

abatido por uma tragédia que acometeu sua família. Dona Toinha, sem saber do             

que se tratava, rezou primeiro ele e disse que havia sido um homem muito mal a                

fazer isso. Em suas palavras “o homem do olho mau lhe viu”, que homem do olho                

mau. Mesmo rezando a mim, disse-me que eu não estava com quebranto não, só              

Alex. Isso vai além da noção convencional de que um “olhado” possa lhe abater,              

mas que elas identificam sim um aspecto energético, nomeiam o mal que a             

pessoa sente, e dão uma benção, uma reza, uma limpeza. Lembrei do rapaz que              

chegou lá em Dona Maria pedindo pra ela rezar ele pra ver se ele ficava com o                 

coração mais aliviado. 

Nesse sentido, seu amplo espaço de ação ultrapassa mesmo as doenças           

que compõem o rol tradicionalmente como descritos por doenças de benzedeiras.           

Vão além, mesmo que sob uma mesma denominação possam agrupar infinitos           

males que afligem o corpo e o espírito dos que as procuram. Exemplo disso é a                

própria erisa, fogo selvagem, que possuem mil denominações, mas que possuem           

como plano de fundo um mal estar bem maior que o que elas rezam, muito mais                

do que vemos queimar na pele. 

Ao mesmo tempo, percebi que a etapa do campo estava se encerrando,            

pois tudo parecia ter se tornado muito repetitivo, só surgindo algum novo fato ou              
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informação muito esporadicamente. Ao mesmo tempo, percebo que nessa         

repetição reside a chave da observação. Já não me concentro tanto na benzeção,             

no ramo, em sua voz, mas sim no espaço, nas pessoas, em sua história de vida e                 

no que as pessoas que estão à sua procura dizem ou comentam. Além disso, no               

dia-a-dia, seja em casa ou nas orientações, suas falas e pontos interessantes            

ainda não abordados passam a vir à mente muito mais facilmente, mostrando que             

a imersão é a chave da pesquisa, é nesse tédio da repetição do cotidiano que nos                

libertamos para observar o novo, aquilo que escondia-se por sob uma camada de             

banalidade. Ao contrário do olhar do turista, que vê em gestos clássicos e batidos              

o grande elemento da observação, é no simples e aparentemente trivial que se             

esconde os fenômenos. 

Como por exemplo, chegar à sua casa no finalzinho da tarde, quando o sol              

já está mais frio. Já começaram a cruzar com as pessoas desde a calçada. Na               

rua, carros de luxo e mulheres carregando crianças pela mão e no colo mostram              

que o horário mais movimentado é mesmo entre as 4:30 e 5:30 e que seus               

saberes nunca caíram em desuso, do contrário, sobrevive na medida em que se .              

Talvez por estar mais frio, ou porque as pessoas vão saindo de suas atividades              

cotidianas e aproveitam para passar em sua casa. Como eu sempre ia mais cedo,              

para aproveitar mais tempo com ela e poder conversar, não havia percebido como             

é grande a movimentação nesses horários. Pessoas de todas as classes e idades             

a procuram, com problemas mais diversos possíveis. 

Sempre que falo que estou grávida ela me relata sua vida, seus partos,             

seus filhos e ressalta “a minha filha, a gente que tem esse dom é fogo!”,               

referindo-se ao fato de ter tido treze filhos de parto normal, sem maiores             

sofrimentos. Conta do tempo em que trabalhava de parteira, e de como passou a              

vida lavando roupa para sustentar sua família e de que apanhava água para             

ganho, nas fontes, no tempo em que não havia água encanada. E disse, “ainda              

dava tempo de benzer. A casa era cheinha de gente”, sorrindo. Seu marido,             

cortava carnaúba até que um filho que entrou para a marinha arrumou serviço             

para ele limpar quintais, fazer faxina e pinturas. esse mesmo filho, foi o que              

faleceu há um ano, e foi também quem lhe e deu essa casinha em que reside                

hoje. Desses, seis morreram na primeira infância e dona Maria conta que mesmo             
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mantendo as mesmas relações com o marido, depois dos gêmeos, sua última            

gestação, não teve mais filhos. Antes disso era um filho todo ano (risos). 

Falei que estava vindo do Centro (maneira de dizer que vinha das lojas do              

alecrim, e ela logo me perguntou se estava vindo do Centro Bezerra de Menezes).              

Contou-me que nunca desenvolveu lá, mas que teve que ir lá por um tempo por               

causa dessa filha mais nova, que desde cedo apresentou mediunidade e tinha            

que ir sempre lá receber os passes. 

Pela quantidade de galhos, muita gente já havia passado por lá nesta            

tarde. Aliás, teve que pedir à meu companheiro para improvisar galhos de uma             

árvore do seu quintal pois os de pinhão já haviam se acabado. Pela quantidade,              

fiquei imaginando quanto não ganharia Dona Maria se cada pessoas rezada           

contribuísse com 5 ou 10 reais. Teve uma pessoa que ficou horas defronte à ela,               

recebendo reza porque levou roupas de mais quatro pessoas de sua casa, e a              

cada nova roupa tirada da sacola Dona Maria procedia o de sempre: perguntava o              

nome e rezava peça por peça no colo da moça. Sua neta, até sugeriu que ela                

juntasse todas as roupas em uma só monte e rezasse só uma vez, ao que ela não                 

deu ouvidos.  

Os adultos, procurando reza para que no ano novo apareça um emprego,            

ou mesmo para combater ansiedade e depressão. As crianças levadas pelas           

mães para tratar dos mais difíceis males, inclusive abandono pela mãe, como me             

foi relatado por uma senhora que estava na espera com seu filho e netos, pois a                

esposa havia deixado as duas crianças com o seu filho e sob os cuidados dela.               

As crianças precisaram ir ao psicólogo e ela voltar ao médico, pois já não tinha               

energia nas pernas para correr atrás das duas crianças de 1 e 5 anos. O pai,                

ouvia tudo, sem comentar nada que a mãe dizia, enquanto esperava sua vez de              

ser rezado também. 
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4.1 Saberes oficiosos, partilhas do feminino 

 

 

Há um fascínio pela figura da anciã que cura e benze nos dias de hoje.               

Esse saudosismo muito mais do que revelar o sumiço dessas mulheres em muitas             

cidades apontam algo mais crítico: a vida da mulher contemporânea é solitária,            

estressante e muitas vezes vazias de seus ritos e ciclos. A necessidade da mulher              
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pela vivência com outras mulheres remonta aos primórdios de nossa vida em            

sociedade e vai muito além dos ciclos sociais, chegando a interferir nos ciclos             

hormonais e na liberação de serotonina. No entanto, na correria de nossos dias, já              

não mais convivemos com nossas anciãs, não aprendemos o que estas           

aprenderam com as suas e, apesar de isso ser algo bastante conhecido, não             

sabemos mesmo em que ponto e profundidade temos interferido em elementos           

tão necessários para nossas experiências cotidianas.  

Paralelo a esse esvaziamento da experiência de vivência e partilha da vida            

em comunidade pelas mulheres, pipocam ativismos pelas redes sociais, que          

adentram nosso cotidiano e levam boa parte das horas de nossos dias.            

Formam-se comunidades invisíveis, proximidades impensáveis no plano concreto        

e assim, é no espaço do virtual que constroem-se as relações de compadrio e              

amizade e transmissão de conhecimento entre as mulheres. Cresce a busca por            

experiências que nos conectem ao feminino e empoderem sem nos fragmentar,           

sem no entanto essa busca permeada por um ideal quase idílico, utópico,            

idealizado, tamanha a solidão que as mulheres se encontram. Assim, pipocam           

cursos, workshops, vivências, dinâmicas, em que essa mulher contemporânea         

possa se reconectar com sua essência, perdoar o masculino em si e ligar-se há              

saberes que não nos foram transmitidos porque não mais nos conectamos. 

O que vemos, embora haja esse crescimento por saberes e vivências na            

internet ou grupos de whatsapp, é que eles são fragmentados e como por uma              

busca por status e afirmação, já que carecem da tinta do cotidiano, reforçam             

preconceitos e estigmas, aprisionam onde supõe libertar. Não conseguem fugir da           

ditadura de um padrão do feminino, de estereotipização dos saberes de cura que             

milenarmente foram acessíveis às mulheres e famílias nas mais diversas culturas.           

Plastificam o feminino e o vendem como algo tópico, mera perfumaria dos            

prazeres do ego. Não se chega ao fundo da questão. No máximo, põe um              

bálsamo na ferida mas quem se importa, ninguém tem tempo mesmo para ir além              

de sua  timeline . 
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Imagem 2: Propaganda de curso a preço popular pelo whatsapp. 

 

 

Se esse movimento tem por um lado propiciado esse encontro, sua           

construção distante da vivência e do cotidiano de cada mulher tem favorecido,            

contrariamente, uma nova caça às bruxas, uma gourmetização de saberes e de            

seus usos, discriminando mais que integrando. Ao invés de se acessar esses            

saberes diretamente pela convivência, a experiência cotidiana, ele é primeiro          

fetichizado, idealizado, e faz justamente o caminho inverso ao que fizeram nossas            

antepassadas, que ao se unirem em roda para aprender com as mais velhas,             

exercitando o que Clarice Estés (1998) chama de “ser jovem enquanto velha e             

sábia enquanto jovem”, na medida em que qualquer saber, seja de cura ou             

sagrado referente ao feminino, nunca era separado de seu cotidiano e da poesia             

que as envolviam em uma complexa trama que integrava as mulheres entre si e              
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faziam bricolagens com seu cotidiano. As rezas são reinventadas para os males            

de seu tempo, os remédios adaptados às plantas disponíveis, e os saberes            

ensinados às que se interessassem em aprender e possuíssem o dom para a             

cura. 

Um exemplo disso é o próprio parto. Ambas as benzedeiras que trabalho            

foram também parteiras. Quando perguntei à Dona Maria porque ela parou de            

fazer parto ela responde: “porque as mulheres pararam de parir em casa. Quando             

começam a sentir dor correm logo pro hospital.” Mesmo assim, há um forte             

movimento no sentido de buscar outras modalidades de parto, bem como as leis             

teem buscado incentivar o parto normal em detrimento da cesariana          

desnecessária.  

Todo um rol de conhecimentos ligados às parteiras estão novamente sendo           

acessados, sob o título de parteiras da tradição, em que mais uma vez a palavra               

tradição vem para garantir o status sobre um saber. Se as mulheres convivem             

com mulheres de gerações mais velhas, saberiam parir. Mas as mulheres em            

idade fértil são hoje filhas de mulheres que pariram em hospitais, em partos             

traumáticos, tendo a cesariana como a única alternativa de atendimento com um            

pouco mais de dignidade, muito embora sejam essas em sua maioria, eletivas.            

Tantos elementos contribuem para que hoje, esse movimento pela busca do parto            

normal, não pelas mulheres pobres que buscam nos hospitais públicos a única            

forma de atendimento, mas por mulheres de uma determinada classe social que            

buscam no parto uma produção cinematográfica, com equipes que vão desde           

cenografistas à relações públicas. Claro que a mulher tem um parto mais humano             

em casa, e todas as outras estatísticas que circulam em torno do parto normal              

humanizado em suas diversas modalidades, No entanto, é sua fetichização e           

divulgação que o fazem parecer um novo modismo. As estatísticas entre hospitais            

públicos e privados e a constatação do número elevados de cesarianas no Brasil             

são, como não poderia deixar de ser, reflexo de nossa sociedade desigual e             

desumana com as mulheres negras e pobres. São essas que terão os partos             

normais na rede pública, sem assistência ou sequer direito a um acompanhante,            

muito longe do humanizado parto doméstico de blogueiras e atrizes brancas.  
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De maneira geral, ocorre com o parto o que tem acontecido com os             

saberes da tradição de uma maneira geral. Romantizam-se um passado ideal e            

apropriam-se desses saberes sobre um roupagem que a única coisa que lembra            

os antigos mestres de ofício, é o nome e o prestígio que carrega aquele saber. É                

assim que pipocam cursos de benzimento em fitoenergética sob o título de            

método exclusivo, ou mesmo curso de benzedor por EAD em que a propaganda             

afirma: “torne-se um bento”. Apropriam-se de saberes tradicionais e vendem          

miscelânea de jargões de domínio público cometendo um triplo equívoco: primeiro           

fazem uso da tradição como marketing ao passo que oferecem conteúdos           

superficiais sobre os ofícios em cursos de finais de semana ou à distância e por               

fim, anunciam-nos com exclusivos desse ou daquele indivíduo, faltando muito          

pouco para nomeá-los como patenteadores desse saber, através de sinônimos          

como sintonizadores, criadores do método, possuidores do verdadeiro saber e          

únicos capazes de oferecê-los em cursos pagos. 
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Imagem 3: Propaganda de curso de benzimento holístico. 

Ora, nem as benzedeiras ou parteiras fazem uso dessa construção de           

pureza e tradição, sendo as mesmas fruto de uma vida de práticas e exercício de               

saberes híbridos moventes. No entanto, a crescente busca por profissionalização          

de pessoas que buscam viver desses conhecimentos os fazem, nos dias de hoje             

um duplo movimento, de buscar o resgate e ao mesmo tempo esvaziá-lo de             

significado ao mistificá-lo sem no entanto aprofundar-se no mesmo e ao requerer            

para si o controle desses conhecimentos sem no entanto fazer referência às            

benzedeiras e parteiras que ainda sobrevivem. Se as benzedeiras existem hoje é            

porque se adaptaram, se reinventaram num complexo sistema de exercício do           

saber de cura que vai além da mera percepção simplista do chacoalhar dos             

165 



166 

ramos. Descrever as formas de transmissão desse saber a partir de suas próprias             

palavras é a melhor forma de constatar que essa saber persiste dentro dos grupos              

e sobrevive nos dias de hoje à medida que as próprias benzedeiras os atualizam.              

Isso não é o mesmo no entanto, que dizer que os saberes tradicionais vão existir               

de qualquer forma difusa, efêmera, usados apenas como penduricalhos para          

garantir espaço no mercado de bens religiosos por pessoas que evocam para si, e              

somente para si, o domínio da técnica, como se as benzedeiras não existissem             

mais e só estes pudessem formá-las em seus cursos.  

 
Imagem 4: Explicação sobre o curso. 

Da mesma forma, o aspecto do ofício atribuído pelas mesmas ao exercício            

do dom de cura em nada assemelha-se à essa profissionalização e busca            

contemporânea por exercer a atividade de terapeutas holísticos. Se tomarmos          

como exemplo as formas de atenção ao parto e à parturiente conforme            

desempenhado pelas benzedeiras que também exerciam o ofício como parteiras,          

vemos grande diferença tanto na forma como nos métodos utilizados. Não           

estamos negando aqui a importância desses profissionais nos dias de hoje, mas            
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embora possam lembrar e mesmo referenciar-se nesses saberes, o são, no           

entanto, muito diferentes.  

Uma grande quantidade de mulheres preparam-se em cursos de Doulas          

para acompanharem trabalhos de parto, e são elas que militam diuturnamente em            

nome do parto normal. No entanto, esquecem, em muitos casos, de ouvir os             

desejos e necessidades das mulheres, e criam amarras onde antes pretendia           

libertar. Não importa quão difícil seja aquele parto ou quais os medos e angústias,              

preconiza-se o parto normal. Instituem uma idealização de parto em que mulheres            

discriminam mulheres, em nome de um padrão do que seria normal ou natural,             

muito embora esse natural não seja assim como descrevem, pois muito longe da             

maneira como nossas avós ganhavam bebês em seu tempo, o parto hoje torna-se             

uma grande produção, com fotógrafos, banheiras, velas, incenso, cenários,         

Doulas e Obstetrizes. Enfim, de normal resta apenas a nomenclatura médica.  

Também não é para qualquer mulher não. Esse acompanhamento todo          

custa mais caro que uma cesariana, sim, a mesma cesariana que viralizou porque             

para um médico era mais lucrativa e cômoda. Investe-se na beleza do momento,             

no rito de passagem, num resgate de um feminino estereotipado, em que a             

mulher não pode desistir, tem que enfrentar a dor e não pode parir de outra forma                

senão assim. No entanto, as mulheres das classes mais pobres continuam           

parindo em maternidades despreparadas e o parto normal para elas continua sem            

ter nenhum do glamour que elas veem nos blogs e comunidades de mulheres que              

buscam “resgatar” o feminino. 

Poderia dar exemplos também com relação aos remédios que as          

benzedeiras, raizeiras indicam. Saberes que foram apreendidos pelo convívio com          

os mais antigos e que agora vêm revestidos sob o título de naturopatas,             

terapeutas e uma infinidade de nomes que vão compor o rol dos agentes de cura               

que apreendem os conhecimentos tradicionais mas buscam uma apresentação         

compatível com a ciência ocidental, dos consultórios médicos, embora trabalhem          

com práticas que só muito recentemente foram admitidas como saberes de cura            

em espaços de saúde da medicina ocidental. 

O mesmo ocorre com a religiosidade. Se nossas avós podiam praticar sua            

religiosidade cotidianamente, quem busca o sagrado precisa hoje ligar-se a uma           
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sintonizadora, participar de rodas de cura com alguém que foi treinado por outro             

alguém, e que vai cobrar por essa experiência religiosa. Não estou aqui entrando             

na discussão do que pode ou não ser cobrado, atento somente que o rol dos               

elementos que vão compor esse universo do feminino, embora pareçam crescer           

nos dias de hoje, são muito mais produtos e como tais, prontos para serem              

consumidos por essas mulheres que se desconectaram em algum momento dos           

saberes de cura e seus dons. 

Nesse sentido que as benzedeiras, enquanto possuidoras de um saber de           

cura vivenciado no cotidiano, estão muito mais livres e abertas do que essa             

mulher contemporânea que possui preconceito sobre como se deve curar, parir ou            

professar o feminino enquanto sagrado. Cria-se para libertar, ensina-se para          

emancipar e sobretudo, vivencia-se tudo isso no cotidiano e é ele que as fazem              

integrar aquilo que é importante e o que é desnecessário, mesmo que o ritual              

modifique-se. 

Assim, Dona Toinha e Dona Maria, embora sejam diferentes entre si, já que             

a primeira está nitidamente colocada no campo do sincretismo católico e a            

segunda possui fortes influências no kardecismo, encaram a cura através de suas            

benzeções como um ofício e portanto, nunca distantes da realidade que as            

cercam. Qualquer vivência desses saberes seria impossível se não houvesse o           

dom e a comunidade de destino, como chama Ecléia Bosi no seu “lembranças de              

velhos” (1994). Embora tradicionais, modificaram-se e modificam-se a partir de          

seus cotidianos e das demandas que recebem em suas portas, mas não            

generalizam quem só se benze assim ou assado. As próprias sabem que fogem             

do que poderia ser tido como convencional. Afinal, trabalham com saberes de            

cura que transitam entre os saberes populares e a religiosidade. Nesse campo,            

tudo foge um pouco à qualquer convenção. 

E é nesse sentido que abordei neste capítulo suas falas e experiências,            

aprofundando a descoberta sobre esses saberes de cura e o dom construídos            

como ofício bem como sua relação com a abordagem desses saberes nos dias de              

hoje. Quem sabe aos nos depararmos com tais histórias de vida e memórias,             

possamos nós, mulheres destes tempos cibernéticos, sintonizarmos de fato com o           
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que há de mais profundo no feminino e a partir disso nos conectarmos, seja virtual               

ou não, com os dons, a cura e a religiosidade sagrada e arquetípica do feminino. 

Compreender como se constitui o sujeito que benze e como essas           

experiências lhe atribuem legitimidade para benzer passa necessariamente por         

conhecer quais critérios somados ao ato de falar, de um encadeamento estético e             

performático vão compor as narrativas de cura. Claro que a utilização de códigos             

culturais comuns aos indivíduos que participam dão efeito nesse sentido, criando           

uma imagem repleta de critérios de legitimidade, como ser uma senhora muito            

antiga, ter aprendido com outra pessoa que sabia benzer, ter dedicado grande            

parte da sua vida a esse ofício, ter uma grande procura por seus serviços, etc.               

São essas narrativas e experiências que vão dar forma e referência ao que é ser               

benzedeira. 

Como um procedimento extremamente atualizado, encontra-se imbricado       

às vivências cotidianas fazendo com que o rito se misture as atividades do dia a               

dia. A cura não é estimulada por um momento específico ou por uma lógica              

imprescindível de ser quebrada, mas surge espontaneamente em seus trabalhos,          

nas conversas, nos utensílios utilizados, no ritual e a conversa do dia a dia. A               

utilização desses equipamentos e utensílios dentro do ritual de cura, algo já            

bastante estudado por outros trabalhos não são necessariamente o objeto central           

desse estudo, no entanto, tais reflexões quanto ao aspecto técnico nos possibilita            

observar os meandros que envolvem a construção da cura e os imprevistos e             

usos que são dados à esses utensílios dentro do ritual.  

Assim a benzeção enquanto prática não é totalmente um hábito ou um            

ritual de cura, ela também faz parte da manutenção das relações sociais e dos              

modos de vida dos grupos envolvidos. Por isso mesmo, independente de qual            

seja o mal que acomete a pessoa que procura benzedeira, quase sempre há uma              

indicação de algum outro curador, ou mestre, ou pai de santo, terreiro, centro             

espírita, que possa trabalhar aquele mal que não é da alçada da benzedeira.             

Como podemos presenciar várias vezes durante a pesquisa, principalmente os          

males que dizem respeito ao desenvolvimento mediúnico mal conduzido ou          

ineficientes que acabam acarretando diversos males ao portador daquele Dom e           

que às vezes as benzedeiras embora o identifique, sabe que não é da sua alçada.               
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Os interstícios da benzeção são reproduzidos e reafirma os laços que fortalecem            

as relações sociais dentro do grupo. Prova disso é que Dona Maria menciona que              

por diversas vezes durante o desenvolvimento mediúnico de sua filha precisou           

procurar o Centro Espírita Bezerra de Menezes, bem como ela própria era            

procurada por diversas vezes para benzer os passistas do próprio centro. Assim,            

ao construir relações deste campo de fronteiras fluidas é que a benzedeira passa             

a se construir como híbrido, muita embora possa se atribuir a sua origem na              

herança ibérica ou na mistura da cultura afro indígena no Brasil, seus trânsitos             

são muito mais amplos e constituem a benzedeira como um ator híbrido. 

Assim, podemos observar como se constitui o sujeito que narra suas           

experiências e como esse se constitui de legitimidade. Quais critérios somados ao            

ato de falar ordenam o encadeamento estético, religioso e moral das benzedeiras            

nesse sentido e que amarração as histórias de vida e suas experiências do ponto              

de vista do que foi realmente vivido, tanto quanto do que foi ouvido, interpretado e               

situado nas suas trajetórias vão trazer de legitimidade necessária para ser esse            

elemento tanto de cura. Assim a tradição dentro dessa abordagem é performance            

e é fundamentalmente a experiência do ato narrativo dos sujeitos no momento em             

que interpretam as suas trajetórias e seu ofício e os grupos aos quais se              

vinculam. Vão além do que é primeiramente perceptível, residindo nas manchas           

entre as palavras corpos, gestos e sons. Esse elementos não se ensinam ou             

apreendem em cursos pela internet. 

Impossível traduzir por intermédio de palavras escritas, sons, vozes,         

interjeições, emoções dos instantes que envolvem a benzeção. Como reproduzir a           

melodia, a voz que acompanha cada bênção, cada som, como descrever a            

energia da troca que envolve cura e quem está envolvido. É no contato com o               

outro que a benzeção celebra a persistência de uma tradição oral que convive             

cotidianamente com formas de sociabilidades construídas na busca de uma reza,           

de uma oração. É por meio da voz da benzedeira e da troca das energias com                

quem participa do ritual que a bênção é passada a frente, assim como ritual que               

ela representa. A performance da benzedeira realiza-se sobre seus gestos e           

atribuir sentidos do envolver-se na magia que emana da palavra falada, retomada            

ao som do ramo que é ritmicamente sacudido ao vento. A palavra enche-se de              
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musicalidade e de performance e sendo assim, carregada de memória.          

Compõem-se com a melodia dando aos que participam da benzeção a sensação            

de estar participando de um encontro com o divino. Os instrumentos, seja o ramo,              

a tesoura ou o cordão, são como o extensões do próprio braço, do próprio punho               

da benzedeira. Como suporte do corpo da memória. O são por ela produzidos e              

confundem-se por vezes com a sua própria voz, difundida pela força de sua fé e               

da fé que é depositada na reza, que está sempre lá, companheira inseparável da              

benzedeira.  

A força da benzeção está na voz e na palavra da mulher ligando à melodia,               

um improviso, uma rima. A métrica do som muitas vezes passa despercebido            

diante da voz fraca por vezes em termos de decibéis, mas rica de poder enquanto               

cura para o ritual, deixando essa musicalidade penetrar no corpo, na memória e             

reacender a chama que desperta as lembranças mais longínquas do tempo em            

que todos nós, quando criança, éramos levados a ser benzidos. A poesia escrita             

no corpo atende uma série de informações com o ritmo articulado ao movimento             

do corpo bem como as mãos e braços que sustentam esse ritmo e fazem parte do                

corpo.  

Brincando-se com a palavra que é falada, com aquela agilidade com que            

elas rezam e no modo como articulam as orações em performance no ar, até              

mesmo os bebês, que ainda não possuem domínio de um código linguístico,            

passam a prestar atenção no que aquela mulher está fazendo a sua frente ou              

mesmo por vezes relaxando até o ponto de cochilar em seus braços. tornando-se             

assim, um só corpo entre quem benze e quem está benzido. Por isso, em              

momentos em que ela pede para você repetir determinadas palavras, as pessoas            

prontamente as repetem, muito embora não nutram anteriormente uma crença por           

aqueles mesmos valores, mas se é pedido que se repita no fim, o que se               

responde dentro do ritual, as pessoas o fazem e é essa relação que faz do               

encontro da benzedeira com quem está sendo benzido um momento único, ímpar,            

a voz da benzedeira vai passando por diversas gradações de altura e algumas             

frases são ditas num tom muito sutil, quase imperceptíveis. Por vezes também            

são usados os altos, no sentido de chamar atenção ou de dar mais ênfase ao               

objetivo do que se quer alcançar na reza. 
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Podemos falar então da mão da benzedeira e da benção com uma            

extensão da primeira com o suporte do corpo e da memória que é transmitida pela               

voz como são produzidos, tornando-se um elemento aglutinador do passado e do            

presente no momento da performance, quer seja improvisada ou memorizada,          

parece não ter consciência da música que produz nesse instante. É que mente e              

corpo voltam-se para a preparação do improviso e da performance, conseguindo           

em tempo  recorde, rima, métrica, ritmo e poesia. A performance, enquanto parte            

do ritual, coloca as benzedeiras totalmente envolvidas pelo som que a memória            

rimada das palavras trás e a sua mente precisa ir ao mesmo tempo no passado e                

presente, aliando fé, religiosidade e saúde. 
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4.2 Benzedeiras e a comunidade de ouvintes 

 

Na memória das benzedeiras, o processo de sua formação e socialização           

revelam como a produção de seu saber se dá em meio a regras que norteiam as                

trocas de conhecimento a partir de três momentos distintos de suas vidas: o dom              

e a vocação pelo ofício, o aprendizado e o exercício em si e por fim sua trajetória                 

de autonomia em que a mesma passa a construir sua trajetória e a ressignificar              

seu saber enquanto movência. 

A percepção que a benzedeira possui sobre o dom é o marco em sua              

trajetória iniciática, quando ela se descobre vocacionada para o exercício do ofício            

de benzer, através da descoberta pessoal da existência de um dom, aliados a um              

sentimento de vocação e decisão pelo exercício do ofício. Em um determinado            

momento da vida, quase sempre na infância ou adolescência, há a percepção do             

dom, quase sempre visto por outro membro da família ou pelo próprio sujeito.             

Esse despertar inicial para o dom, do que Oliveira denomina de “chamamento”            

(1983, p. 178), é a percepção íntima de ser vocacionada para praticar a cura.              

Essa percepção surge em seus depoimentos quando ao buscar nas memórias,           

são narrados esses instantes como marcos divisores de um antes e um depois.  

O trabalho, a vida dura e as inúmeras dificuldades perpassadas desde a            

infância apontam a sua condição social desvalida e os infortúnios que a fizeram             

ser a mulher que benze e cura, tendo iniciado esse ofício desde o dia em que                

algumas pessoas procuraram ela para que curasse, seja uma criança doente,           
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algum animal da casa ou alguém que procurou por sua ajuda. Assim, Dona Toinha              

relata o instante em que um índio que trabalhava nas terras de seu pai percebeu               

que ela possuía o dom ao vê-la, e deu início a transmissão do ofício, iniciando-se               

o segundo marco de seu aprendizado. Já Dona Maria, de tanto ver sua tia              

rezando as pessoas, passou a imitá-la em suas brincadeiras, rezando as galinhas            

do quintal, até ser flagrada pela própria tia, que identificou seu dom e proferiu para               

a família que dali em diante, qualquer pessoa que a procurasse para benzer e a               

mesma não estivesse, poderia ser rezada por Dona Maria. 

Inúmeras outras experiências são encontradas na literatura acerca desse         

primeiro instante de descoberta do dom, que pode ser por sonhos, visão, vidência             

ou revelação, dom inato, expresso numa fé inicial, assim como também por            

momentos de sofrimento e necessidade. Aliados à essa percepção, é comum a            

afirmação “eu já nasci com o dom” ou “eu tinha o dom desde pequena”,              

depoimentos que variam compondo o misto do dom que é transmissão mas            

também reconhecimento.  

Nesse percurso, a Obra de Ecleia Bosi Memória de Velhos (1995), nos            

lembra da necessidade de apontar o caráter memorialístico enquanto trabalho, já           

que lembrar é antes de tudo refazer, repensar com ideias de hoje, experiências             

distantes do passado. É nas histórias de vida que estão assentados os elementos             

que a memória irá lidar. A partir disso pode ser analisada a junção do som e corpo                 

como criação poética, porque há na voz humana uma representação do vivido,            

assim como perceber na pluralidade de vozes narradas, como estão contidos o            

individual e o coletivo.  

Ao observarmos a relação entre tradição e esquecimento é preciso sempre           

compreender a cultura como processo e relação em que a tradição se dá como              

um acúmulo de memória. Esta por sua vez está sempre ligada à lembrança, o              

caminho do processo histórico, de como o passado se faz no presente lembrança             

de um processo de vida. Fala-se sempre do presente sendo a memória essa             

relação. Para Hawlbachs (1990), a ênfase da memória está na lembrança e não             

no esquecimento. Memória é cultura e passado um segundo esse momento já            

não existe mais, a não ser pela memória.  
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Para Zumthor (1997), por outro lado, o esquecimento é essencial para a            

memória e o movimento de seleção e rejeição são movimentos que estabelecem            

a ordem. A memória buscada a partir das referências do presente podem reforçar             

a ideia de um saudosismo ou romantismo dos fenômenos culturais e uma forma             

de fugir desse equívoco é pensar a cultura na perspectiva da memória sem perder              

a importância do contexto, do presente. É o interesse do presente que seleciona a              

partir do atual, do grupo que lembra o presente. Nossas culturas mantém se             

esquecendo. Seleção e rejeição constituem uma das dimensões da         

rememoração. Lembrança e esquecimento andam juntos, já que um sujeito nunca           

irá contar de uma maneira linear e cabe a nós, pesquisadores, descobrir o que              

está sendo rejeitado. A permanência se faz pela mudança e a sobrevivência do             

ofício está em saber dedicar-se à ele e transformar-se, num fluxo contínuo do             

exercício do dom. 

Observar o saber da benzedeira ao longo de toda uma trajetória de vida em              

que o exercício do dom e da cura é encarado como ofício, é ouvir das mesmas                

suas experiências, o tecer do saber, o trabalho. As dificuldades que enfrentaram,            

preconceitos, o tratamento desigual dado à seus conhecimentos, a luta cotidiana           

entre o ofício em que não se pode cobrar e o desafio de criar os filhos e família                  

tendo que ser resolvido em meio às urgências cotidianas e as exigências feitas             

sobre a moral e a conduta das mesmas não aparecem em seu relato vitorioso de               

quem exerce o ofício há muitas décadas e já venceu as fases mais difíceis do dia                

a dia. Trabalhar com memória é refletir o que o sujeito lembra. Somos o que               

somos por aquilo que aprendemos, portanto, as benzedeiras são conhecedoras          

desse ofício que executam ao longo de toda a vida, apesar das diversidades de              

serem mulheres, donas de casa, analfabetas ou sem formação alguma, ou seja,            

sem qualquer valor para o mercado de trabalho, sistema econômico ou meios            

oficiais de cura.  

Mesmo assim, elas preferem contar uma história vitoriosa, de como, a           

partir da fala, há uma seleção, a partir do passado do sujeito. A memória              

possibilita a construção do eu. Suas narrativas procedem da tradição oral e as             

alimenta, num fluxo constante de atualizações e reformulações a luz de seu            

tempo. Narram-se a partir da existência social, em um contexto coletivo, num            
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pulsar pungente da fala do sujeito, na relação com sua família e comunidade e na               

intuição sensível. Através do ritual transmitem para o coletivo, já que as memórias             

fragmentam-se quando afastam-se dos grupos, só fazendo sentido em sua          

presença. São lembranças individuais que se constroem na memória coletiva e           

esquecer-se da memória é afastar-se do grupo social. 

Se por um lado não são todos os casos que possuem uma herança             

vocacional de seus parentes consanguíneos, como no caso de Dona Toinha, mas            

há, por outro lado, sempre o instante em que o dom é deflagrado ou reconhecido,               

despertando-as para a existência misteriosa do dom em suas vidas. Despertam           

então para uma prática firmada através de um código particular em que lhes é              

possibilitado um acesso ao sobrenatural e sua manipulação. Descobrem-se         

vocacionadas para exercerem uma dupla articulação entre os poderes religiosos          

no plano sobrenatural e com os homens no plano social, criando relações, pactos             

e laços de reciprocidade entre ambas as categorias de sujeitos, tudo isso trazido             

para o seu dia a dia, seu cotidiano. Assim,  

 

A descoberta do dom da benzeção é a consciência da          

identidade do diferente. A benzedeira é outra, uma rara, uma          

nova pessoa: alguém que possui um dom. Isso não a torna um            

alguém acima ou à margem, mas um alguém com coisa          

própria, socialmente própria: o dom que impõe a missão, que é           

prática da benzeção (OLIVEIRA: 1983, p. 184). 

 

 

Por se conceber eleitas, escolhidas, possuidoras de um dom e assim           

serem reconhecidas na família ou por alguém próximo, as benzedeiras          

interpretam essa experiência como sendo um chamado para o exercício do ofício,            

concebido por elas como sendo uma caridade, uma graça, e ao seu modo, uma              

dádiva, expressa genericamente em uma ajuda no bem. Nas palavras de Dona            

Toinha, “dar de graça aquilo que de graça recebi”. Essa concepção e percepção             

de surgimento de um novo é o que a levará à um nível individual de               

desenvolvimento bem como coletivamente, com relação à seu grupo. 
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É nesse aspecto que o surgimento, nos dias de hoje, de benzedeiras            

formadas por cursos na internet, embora possam num primeiro momento parecer           

a continuidade desse saber de cura e exercício do ofício, não são            

necessariamente o mesmo processo de construção e transmissão desse saber.          

Não há aí o conjunto complexo de elementos iniciáticos que pressupõem o            

reconhecimento natural ou social do dom, que é sempre desenvolvido e dirigido            

aos outros, numa relação de alteridade. A percepção do dom é um acontecimento             

único, que não se repetirá, ele produz uma mudança de estado naquele que o              

vive e o é pressentido pela comunidade. Do mesmo modo que a benzedeira a              

partir da descoberta do dom, acredita que sua vida passada se extinguiu e sua              

personalidade alterada a ponto disso ser reconhecido por outros, há também o            

reconhecimento pelas pessoas da comunidade em que vivem, que também a           

elegem para essa nova condição. Assim, o seu poder será concedido através da             

relação específica com o dom e seu exercício como ofício bem como através de              

pactos e alianças submetidos ao consenso de seu grupo. Isso porque a reza,  

 

mesmo onde o uso a esvaziou de sentidos, exprime ainda, pelo           

menos, um mínimo de ideias e de sentimentos religiosos. No          

coração o fiel age e pensa. E ação e pensamento se encontram            

estreitamente unidos, acometidos em um mesmo momento       

religioso, a um só e mesmo tempo (Mauss: 1999, p 63). 

 

 

Não quero com isso dizer que não seja possível que as benzedeiras            

possam nos dias de hoje surgir a partir do acesso aos meios digitais que são nos                

dias de hoje muito mais que espaços virtuais, mas sim que não é a mera posse de                 

um diploma de curso pago que vai legitimar a benzedeira. Esse saber persistirá à              

medida que se transforma e se adapta ao seu tempo, mas não deixam de              

prescindir desse momento fundante da descoberta e reconhecimento do dom.          

Esses marcos constituídos a partir de um sentido definidor, servem para marcar            

uma linha divisória em relação às demais pessoas, possível porque impõe           

coletivamente. Nesse sentido, seu discurso também será também de acordo com           
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a classe social a que pertencem. Se por um lado o dom marca seu ingresso na                

nova realidade, é no grupo que encontra o reconhecimento social de seu ofício             

partindo desse marco para o aprendizado e exercício do ofício. 

Nesse segundo momento, como possuidoras do dom e imbuídas de          

exercer o ofício, deparam-se com a questão de como trilhar uma trajetória            

específica de ingresso e aprendizado sobre práticas e artifícios do ofício. Em            

nosso campo, esses momentos são quase sempre esquecidos, diferentemente do          

momento marcante da descoberta do dom, surgindo quase sempre depois de           

muito ouvirmos suas trajetórias e memórias de vida. Isso porque, ao rememorar            

suas lembranças, contadas por muitas décadas de exercício do ofício, elas           

apontam sempre o momento do chamamento e a estabilidade e reconhecimento           

do ofício nos tempos mais recentes.  

A forma como apreenderam continuamente esse saber e como         

ressignificam suas práticas no longo exercício de décadas, transformando elas          

próprias em mestras, encontra-se permeado por práticas envoltas na iniciação          

com familiares ou pessoas próximas, mas sempre cercado pelo ímpeto dela           

própria de seguir e alcançar esse aprendizado. Daí que muitas vezes, como no             

caso de Dona Moça, que afirma que embora tenha sido reconhecida por alguém             

da família como possuidora do dom, afirma em outro momento das entrevistas ter             

aprendido sozinha e graças às orações que juntou durante toda vida. É preciso             

ouvir atentamente o que a mesma quer dizer, pois muito mais que uma             

contradição no depoimento, aponta para um ofício em que a busca pelo            

aperfeiçoamento e exercício do dom se dá de maneira solitária e autodidata. Cabe             

a ela a busca pelo saber fundamental e complementar de sua prática, pois mesmo              

quando possuem alguém na família que também exercia o ofício, essa           

convivência cessou-se na infância ou adolescência ao passo que a mesma           

precisou desempenhar a cura solitariamente por toda a vida. Distancia-se          

temporalmente daqueles que as ensinaram e por isso, como um saber movente,            

reinventam-se, adaptam-se e apreendem o que há de significativo a cada           

diagnóstico executado no correr da vida. A prática é aliada dos saberes oficiosos,             

forjado nas experiências concretas da vida, normas de conduta e aplicação do            

conhecimento. É na percepção geral de seus depoimentos e histórias de vida que             
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a benzedeira declara um misto de sentimentos aparentemente ambíguos ou          

contraditórios, em que experimentam o orgulho de conhecer uma estratégia de           

cura transmitida, reconhecida por outros como momento fundante e a consciência           

de alguma coisa passada, acrescentada, através de sua própria prática. Ao           

atualizar-se, esse saber mantém sua sacralidade na medida em que instaura uma            

relação renovada com as regras e formas de benzer, no sentido de que ao              

produzir sua cultura elas também reproduzem as condições sociais de seu tempo,            

seja na execução das três rezas em uma única visita (Dona Toinha) ou na reza               

para vencer questões judiciais (Dona Moça), atrair um bom parceiro no trabalho            

(Dona Clinária) ou melhorar o fluxo no comércio (Dona Maria). 

Garantem assim, a sobrevivência das relações sociais de cura, de forma           

vívida, num espaço comunitário, criando e recriando contratos e trocas entre           

benzedeiras, pacientes e comunidade. Executam ao mesmo tempo a produção,          

reprodução, consumo e circularidade desse saber, através da relação entre o           

pensado e o vivido. É a presença de uma autonomia na busca do seu próprio               

conhecimento que a move em direção ao seu aprendizado e manutenção do dom             

e exercício do ofício, constituindo o terceiro movimento de construção do seu            

saber, momento em que caminha para a maturidade do exercício do dom através             

de sua autonomia intelectual e sua especialização no ofício. 

Esse é outro elemento muito marcante encontrado durante o trabalho de           

campo. Enquanto nas primeiras pesquisas com as benzedeiras na região de           

Mossoró, era muito comum encontrar relatos e apontamentos de pessoas que           

diziam ter ou conhecer alguém que benzia, mas esse fato nem sempre            

confirmava-se quando buscávamos informações nas comunidades das mesmas.        

Quase sempre, essas pessoas desempenhavam outras atividades profissionais        

em seu dia a dia e por mais que rezassem “amadoramente”, não chegavam a              

serem reconhecidas publicamente por seu dom e eficácia da oração. É muito            

comum nas histórias familiares ter pessoas que empunham o ramo e invocam a             

reza, mas o exercício esporádico não constrói nem legitima um mestre. Esse            

também é um dos desafios para a continuidade do ofício nos dias de hoje. 

Em sua trajetória de vida, a benzedeira vai mesclar autonomia na busca            

pelo conhecimento mas também uma relação íntima com sua religiosidade e sua            
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especialização profissional, organizando-se isoladamente em um contexto social        

muito específico. Daí a riqueza e singularidade desse agente híbrido, pois o seu             

saber funda-se em experiências pessoais, jamais ditadas em cursos ou apostilas           

como por vezes se faz crer nas redes sociais dos dias de hoje. Por outro lado,                

longe de serem estáticas, elas vão buscar sempre, por conta própria, enriquecer e             

ampliar o acervo de técnicas e conhecimentos quer seja da benzeção ou mesmo             

de simpatias, banhos, chás, aconselhamentos, prescrições, etc. Essa autonomia         

profissional constrói a identidade da benzedeira de tal forma que o aprendizado            

ocorre por sua própria conta bem como os riscos em sua execução. Embora os              

conhecimentos que utilizam nos processos de curam são amplamente partilhados,          

sobretudo os que dizem respeito ao rol de conhecimentos da medicina popular,            

aqueles que fazem parte do benzer propriamente dito, são individualizados,          

guardados e mantidos sob regras de controle comunitário. 

Qual a importância das benzedeiras nos dias de hoje? São sem dúvida            

pessoas ainda bastante procuradas para os mais diversos males. Aliás, contra           

elas, nenhum especialista poderia jamais suprir a quantidade de mazelas, males,           

doenças, sofrimentos, do corpo e psíquicos. Mas como as matriarcas que sempre            

possuem uma palavra quando quase nada pode ser dito, elas aliviam e trazem             

paz com a palavra, uma oração e um desejo de “bom fim de tarde para ganhar o                 

teu pão de cada dia”. Para ocupar esse lugar, vários especialistas surgirão, mas             

dificilmente agregarão tantas habilidades que lhe foram conferidas pelo tempo e           

por sua história de vida e persistência no ofício. Perguntei se ela benzia ainda              

aquela hora, pois já estava quase escurecendo e ela com seu sorriso disso:             

“benzo, eu benzo os atrasados que chegam aqui (risos). Às vezes a pessoa já sai               

tarde do trabalho ou do comércio e passando aqui eu não tenho besteira não,              

qualquer hora eu rezo”. Ao seu toque, no chacoalhar de suas pulseiras e anéis, o               

seu galhinho de peão faz décadas que “corto-lhe a cabeça e o rabo” dos              

problemas que afligem os que a procuram. Levei um presentinho de natal e ela              

nem deu a mínima, passou direto para a benzeção. 

Falou -me que às vezes o seu filho a leva à missa. Nesse sentido é que                

Dona Toinha mostrou-se bem conhecedora da rotina da paróquia perguntei          

também quais os santos de devoção e ela me falou que tinha por devoção              
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Santana, padroeira de Caicó e Nossa Senhora de Fátima, padroeira de           

Parnamirim. Interessei-me em saber se o padre sabia que ela rezava e ela me              

disse que tem uma prima freira, e que certa vez, em uma confraternização, essa              

sobrinha dela apresentou-lhe ao padre e disse-lhe que ela era benzedeira. Ele            

ficou muito curioso com seu conhecimento e assim como Dona Maria que ia no              

centro espírita rezar kardecistas, Dona Toinha também rezava muitos         

paroquianos, com o conhecimento da autoridade religiosa católica local. Falou          

bastante da paróquia, que o padre havia acabado com as freiras da paróquia, e              

que nem beata tinha mais.  

Sobre o seu casamento, explicou-me mais vez, em detalhes. seu ex-marido           

ainda é vivo, tendo depois constituído família e tido seis filhos em outro             

casamento. Contou-me que ele era bem mais moço que ela e ela havia se              

apaixonado por ele, que todo mundo dizia que não dava certo mas mesmo assim              

ela quis, e casou grávida, indo morar na casa da sogra. mas não deu certo e                

depois quando voltou atrás dela, ela tambem não quis mais. em suas palavras:             

quando eu voou em Caicó ele ainda vem onde eu tô, me dou muito bem com                

minha cunhadas, mas eu nunca quis mais nada com ele não.  

Perguntei como ela sobreviveu então, de que vivia, e ela me disse que             

lavou e passou roupa pra fora a vida toda. Mais uma vez o tom de lembranças e                 

reminiscências invade sua história ao dizer o quanto foi precioso o único filho que              

ela teve, pois graças à ele ela estava vivendo tão bem, porque do contrário,              

estaria em algum asilo, porque seus parentes quase todos já estavam mortos. 

Nesse dia, não estavam nem o filho nem a nora que sempre nos recebe,              

mas sim uma sobrinha e a noiva de um de seus netos. Percebi que as moças                

ficavam sempre por perto, como que para ouvir a conversa ou mesmo para não              

deixar a casa só. Classe média vive mesmo assombrada por violências mil, que             

fogem inclusive do clima que é vivenciado pela própria benzedeira. Conversei           

com a noiva de uma de seus netos (percebi pela conversa e perguntei se ela era                

enfermeira, o que ela me confirmou), expliquei-lhe meus interesses e ela revelou:            

como benzedeira a gente se preocupa com ela por duas coisas, ela sofre um              

duplo risco: de infecções por doenças, já que ela já é de um grupo de risco e                 

muita gente vem ser curada com doenças, e o medo que a gente tem de assalto,                
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porque muitas vezes não fica nenhum homem em casa e vem muita gente             

desconhecida procurá-la. 

Essa é a grande diferença entre essas mulheres que sempre curaram           

todos os tipos de pessoas e as mulheres de hoje que estudam a cura a partir da                 

formação da medicina e sistema oficial de ensino. Elas compreendiam a doença            

para além do mal do corpo e a ideia de ofício expõe uma obrigação para além dos                 

riscos. Hoje, as profissionais de saúde, são mais temerosas com as doenças do             

que acreditam nos poderes de cura. 

Curiosamente, esse receio não existe para Dona Maria, mesmo ela          

morando em um bairro muito mais populoso e recebendo mais gente de lugares             

ainda mais distantes. O fato da casa ser dela e por não possuir muitas posses               

muda muito a perspectiva. O próprio computador de sua neta fica bem na porta da               

sala, junto à área, lugar onde ficam os pacientes e onde as rezas acontecem.              

Dona Maria nunca é observada, tutorada. Perguntei se ela nunca teve medo de             

assalto e ela disse que não, logo todo mundo conhecia ela e as pessoas só               

procuravam ela pra pedir ajuda.  

A visão de que ela pode oferecer muito mais as pessoas com sua reza do               

que com algum bem que elas possam levar. o bem maior é estar doente e sair                

curado, como um rapaz com a farda do curso de medicina veterinária que chegou,              

entrou e pediu que dona Maria rezasse, pra ver se ele aliviava o seu coração. Ela                

rezou e ele agradeceu e foi embora, sem mais palavras ou detalhes, mas antes,              

foi até a urna e fez a sua contribuição. 

No mês seguinte, retornei à casa de Dona Toinha, em Parnamirim, dessa            

vez com minha filha novamente sem apetite algum. Outra reza e a constatação de              

um quebrante muito forte, posto por mulher. Tão forte que a fez suspirar             

ininterruptamente. Rezou as três vezes e, sempre bocejando, maldizia o quanto           

era forte esse quebranto, “armaria que mulher do olho mau. Tadinha da bichinha”.             

Mesmo sendo difícil supor um nome, quase sempre a suspeita do quebrante se             

confirmava, assim como o sexo da pessoa que supomos ter o olho mau. Dessa              

vez também coincidiu, já que antes de adoecer, a criança havia visitado uma             

mulher que já era conhecida por sua própria família como tendo olho mau. Dessa              

vez a reza, embora tenha aliviado momentaneamente o mal estar e feito a criança              
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comer, não conseguiu impedir a evolução para um quadro de desidratação e uma             

maratona de busca por tratamento hospitalar. Isso porque estava residindo na           

região metropolitana de um capital e mesmo dentro de Natal, busquei por            

atendimento pediátrico em cinco hospitais, só o recebendo parcialmente no          

último, quase 30 quilômetros distantes de minha casa. Isso me fez pensar quanto             

ingênuo são os inúmeros trabalhos superficiais sobre benzedeiras que atribuem          

sua existência à um universo rural de escassez no acesso aos recursos de saúde.              

Ora, esse acesso pleno nunca se deu no Brasil, nem no interior, nem na capital.               

Principalmente no que diz respeito à especialidade médica pediátrica. Minha filha           

foi atendida por quatro pediatras residentes, muito jovens que sequer perceberam           

sua desidratação e ordenaram seu atendimento. Nunca cuidaram de uma criança           

real, não aquela dos compêndios de medicina. Não que a benzedeira seja            

procurada em detrimento dos médicos, mas sem dúvida, aprendi mais sobre o            

cuidado e saúde das mesmas com essas mulheres do que pelo atendimento            

médico. Alguns conhecimentos precisam ser práticos. Nada os substituem. 

Voltei a visitar dona Toinha, em Parnamirim. Sempre receptiva, falou que           

por diversas vezes lembrou de nós e sentiu nossa falta. Perguntou por onde             

andávamos e como estava a vida com a criança, sempre ressaltando como é bom              

uma casa cheia de criança. Ao mesmo tempo, falou que Ayra estava magrinha e              

que o quebranto “secava” a criança. Contei-lhe de como no último mês ela             

começou a ter problemas e que realmente não tinha ganhado peso e que o pouco               

que comia tinha deixado de fazer. Ela pediu os raminhos de sua árvore e logo               

iniciou as três bençãos e a sequência de bocejos. Falou que tão logo começou a               

rezar, a mulher que botou o quebranto apareceu em imagem para ela. Disse-me             

também, após terminada a reza, que o quebranto era antigo, e me perguntou se              

não havia desconfiado que ela estava com quebranto, em como os olhos dela             

estavam fundos e roxeados e perguntou-me sobre as fezes também.          

Perguntou-me porque demorei tanto para levá-la, que com quebranto não se           

brincava. Eu respondi que sabia que era quebranto, ou melhor, desconfiava, mas            

na própria correria do dia-a-dia e na busca por entregar a tese havia me              

esquecido de levá-la ou de dar a urgência necessária. Ora vejam a ironia, na              

ânsia de escrever sobre benzedeiras esqueci-me de levar minha filha até elas.            
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Ironia da vida acadêmica ou melhor, como ela mesmo disse, “casa de ferreiro e              

espeto de pau”.  

Em seguida, desconfiou que ela estava também com o ventre caído, e            

examinou a verificação pedindo-me que retirasse as sandálias da menina. unindo           

os pés pelo calcanhar mostrou-me a grande diferença entre um lado e outro,             

mostrando como o corpo da criança estava desequilibrado. Em suas palavras,           

“ora, uma diferença de mais de um dedo e você não via que ela estava assim.                

Bora, se levante, vamos logo curar ela aqui no pé da porta que ela tá magrinha                

mas ainda assim é uma magrinha pesada pra eu poder levantar”. E nisso foi me               

orientando em como pegar a menina e pô-la de cabeça para baixo, no portal de               

sua casa, para assim fazer a reza específica para ventre caído. Eu mesma já              

havia participado em outro momento de uma cura assim em que ela também             

havia me pedido para suspender a criança, mas em sendo minha própria filha,             

fiquei surpresa por ela ter ficado naquela posição, suspensa de ponta cabeça e             

não haver reclamado em nenhum momento. Do contrário, tão logo posta no chão,             

já saiu caminhando.  

Uma das características da performance de Dona Toinha em seu ritual é a             

impossibilidade de não se ver envolvido por sua performance aliada à bocejos            

contagiantes e longos. uma sonolência geral envolve aquele espaço e como suas            

palavras são entremeadas e pausadas por esses bocejos e um relaxamento que            

acomete os participantes do ritual. Ora, é sabido que ao vermos uma pessoas             

bocejar o nosso corpo pode responder de maneira mimética aquele evento. Mas o             

que acontece são longas sequências de bocejos puxados por ela, entremeados           

por sílabas e frases das rezas que conduzem em ritmo e cadência, por vezes              

fazendo-nos bocejar até os olhos lacrimejar. Esse é um exemplo claro que em um              

ritual de benzeção a performance e os sons ultrapassam o léxico gramatical, pois             

as pausas possuem ritmos e os silêncios significados. Em casa, a noite, Ayra             

comeu no jantar, coisa que ela não fazia já há bastante tempo, assim como              

dormiu bem melhor, sem acordar tanto no meio da noite. 

Esse saber tão particularizado, fundamentado num entendimento de        

exercício do dom enquanto missão ainda assim não a tornam suficientemente           

apta para acumular todos os aspectos do poder religioso. Por outro lado, sua             
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especialização não a impede de benzer ou rezar, tudo quanto for mal que             

acomete os que as procuram. Nesse sentido, esse saber específico que parte da             

experiência acumulada durante décadas de ofício. Ela atualiza e assim amplia o            

rol de possibilidades do que são considerados como “doenças” passíveis de           

serem rezadas por ela.  

Durante o andamento da pesquisa, ainda voltei a visitar Dona Clinária, em            

Mossoró. Já bastante velhinha, demorou um bocado para que ela pudesse nos            

ouvir e se conectar conosco. Sua cunhada nos diz que ela tem estado assim essa               

semana, e que completa 100 anos na mesma semana, no dia 27 de Abril. Mesmo               

assim, foi só pegarmos o ramo verde, colocar em sua mão que ela começa o               

ritual. Sem titubear, sem esquecer ou saltar um sílaba, sem fraquejar no ritmo ou              

na performance. Como pode o cérebro envelhecer e o corpo, mas a força da cura               

só aumenta. A memória física fraqueja, mas a memória social da oração não se              

perde. Esquece-se de tudo, menos do ofício. Também não deixa de ser triste ver o               

modo como essas mestras são tratadas enquanto pessoas que dedicam uma vida            

ao receber as pessoas da comunidade, mas que são totalmente invisíveis ao            

poder público e aos órgãos de cultura local. Dona Clinária ali, centenária, sem             

esquecer a reza, mas não recebeu uma homenagem nem de órgãos públicos nem             

da imprensa local, nenhuma matéria sequer das emissoras universitárias ou de tv.            

A única coisa que continuam a receber a despeito da velhice são as pessoas em               

sua casa para serem curadas. 

Isto é a instantaneidade da experiência haja visto que é esta que torna o              

significado significativo, não residindo apenas em símbolos, conceitos,        

representações, mas também na maneira como nos portamos, como nos          

movemos, na nossa tensão corporal, no modo como empregamos os nossos           

sentidos no campo da percepção, em como aproveitamos e nos relacionamos           

com as condições materiais de nossa existência, como resistimos ou nos           

entregamos às forças externas que tentam dominar nossas vidas, como          

habitamos o espaço e o tornamos nosso, a maneira como tocamos uns aos             

outros.  
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Foto 11: Dona Clinária e sua reza. 

 

Ela é imediata no sentido de sua concretude, e o desafio do presente é, por               

consequência, não capturar a experiência em nosso trabalho, mas dar acesso à            

experiência em movimento. Por isso, Csordas ao relatar suas experiências de           

pesquisa em rituais de cura, ao observar os cantadores dentro do ritual vai             

apontar, assim como também o fazem as benzedeiras, que  

 

 

 Em primeiro lugar, o cantador não é um simples memorizador           

de liturgia, mas alguém que responde a contingências        

imprevisíveis e adapta sua prática às necessidades individuais        

de seu paciente. Ele faz essas coisas não como uma pessoa           

jeitosa brincando com elementos cerimoniais, mas como um        

curandeiro profundamente dedicado, um artesão altamente      

qualificado e um artista performático de grande sensibilidade.        

Em segundo lugar, o paciente não é um elemento passivo e           

incidental do processo cerimonial, mas está possuído por um         

desejo ativo de ser curado, respondendo à cerimônia, em         

diferentes momentos, com esperança, frustração, confusão,      

incerteza, compreensão, alívio. O paciente tem algo a dizer, e          

não pode haver nenhuma compreensão de cura como processo         

cultural e existencial sem ouvir aquela voz, atrair aquela voz.          

Não dar valor às posições deste sujeito em um relato de cura            
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ritual é abdicar de uma responsabilidade com o presente         

(CSORDAS: 2008 p.29). 

 

Da mesma forma, para Maus, o que mais lhe importa é o ato de rezar e                

não a reza sem vida, o ato de dizer e não o dito sem sentido. Ele põe em                  

destaque o aspecto “mágico” da religião. A magia é portadora de uma qualidade             

especial cuja eficácia simbólica possibilita a transformação da natureza das          

coisas. Em última instância, o que garante a eficácia simbólica da religião e o seu               

poder de significação social é o fato de carregar o embrião da magia (ROCHA:              

2008, p.35). Nesse sentido, a prece é 

 

Cheia de sentido como um mito; ela é frequentemente tão          

rica em idéias e imagens quanto uma narrativa religiosa.         

Ela é cheia de força e de eficácia como um rito; ela é com              

frequência tão poderosamente criadora quanto uma      

cerimônia simpática. Ao menos no princípio, quando é        

inventada, ela não tem nada de cega; jamais possui algo          

de inativo. Assim, um ritual de preces é um todo, onde           

estão dados os elementos míticos e rituais necessários        

para compreendê-lo. 

 

 

Assim, captar a voz dentro do ritual não é um elemento fácil pois como               

afirma Dona Toinha ao curar afirma: “a cura é sobrenatural”. Mas, e o paciente?              

Antes que os antropólogos e pesquisadores clínicos começassem a entender a           

importância dos relacionamentos paciente-médico e o vasto poder do efeito          

placebo era comum pensar que os tratamentos biomédicos eram eficazes          

independentemente daquilo que o paciente experienciasse, enquanto o        

tratamento religioso só era eficaz se o paciente experienciasse algo ou tivesse fé             

suficiente. Nós, agora, compreendemos que o significado é importante na cura           

médica e, inversamente, que a cura ritual pode ter efeitos em níveis que não              

podem ser articulados por um paciente. Em sua pesquisas com rituais, Csordas            

aborda um desses pacientes perguntando:  
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Qual tinha sido a coisa mais significativa para ele na noite           

anterior, ele disse que fora a cantoria, trazendo para cá os           

deuses do mundo do espírito. Ele disse que já se sentia mais            

relaxado e que a cura já tinha começado. Eu esperava um           

relato de alguma analogia física de alívio e liberação de          

tensão, ou talvez o desatamento de um nó interno – o que            

aprendi foi que o paciente aparentemente passivo tinha um         

papel no seu próprio tratamento, que era expelir o mal que           

os deuses estavam liberando através de suas ações        

(CSORDAS, p. 31). 

 

 

Nessas idas e vindas ao campo, tanto pude verificar isso em minhas            

conversas com as pessoas que seriam rezadas tanto como nas que saiam da             

benzeção e pude verificar esse papel do paciente nos momentos em que elas             

perguntam e a pessoa deve respondê-las dentro do ritual. Mais que isso, eu             

mesma, por diversas vezes fui rezada e pude constatar como os sujeitos            

participam do ritual. Numa dessas vezes, Dona Toinha perguntou por diversas           

vezes se eu estava melhor, e falou que eu até tinha um brilho na voz, que antes                 

estava “apagada” e realmente, eu chegava muito indisposta e ia melhorando à            

medida que a reza fluía, bem como as conversas iam acontecendo.  

Aproveitei para perguntar sobre sua “voz”, se era mesmo necessário que           

ela pronunciasse as orações ou se ela poderia rezar só de pensamento. Ela me              

disse: eu rezo com a voz e o pensamento. Agora às vezes eu pronuncio baixinho               

porque senão tem gente que aprende, decora e aí eu perco minhas forças. Mais              

uma vez essa questão veio à tona. Para ela, essa regra é intransponível.             

Expliquei-lhe que não estava interessada em aprender sua oração mas que pelo            

meu trabalho tinha que perguntar essas questões sobre a voz e o segredo.  

Assim, como Dona Clinária, que havia aprendido a reza com um homem,            

no exemplo de transmissão denominado por Francimário como transferência         

cruzada, em que um homem só pode passar seu saber para uma pessoa do sexo               

oposto. Em suas palavras,  
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a transmissão das rezas a partir das relações de gênero está           

intimamente relacionada com o poder de cura das rezas fortes.          

De acordo com algumas rezadeiras, as rezas de cura só podem           

ser repassadas entre pessoas de sexos opostos. Um rezados         

só pode ensinar suas rezas para uma mulher e uma rezadeira           

só poderia ensiná-las à um homem. Caso contrário, o         

transmissor das rezas perde o poder de curar para o receptor           

(SANTOS, 2009, p.18).  

 

 

O fato de seu estudo se concentrar na cidade de Cruzeta - RN, essa já é                

uma cidade distante da região Oeste, onde localiza-se Mossoró. Como o mesmo            

não aponta explicações mais amplas acerca dessa determinação e havendo          

encontrado em campo muito mais casos em que a transmissão se dá ou pela              

observação, ou pelo reconhecimento do dom ou quase sempre pelos dois           

simultaneamente e de forma não excludentes, nos debruçamos sobre essa          

questão mais sistematicamente. 

Além do fato da localidade e da disseminação dessa forma de transmissão,            

foi nos depoimentos de Dona Clinária e Dona Maria que pudemos elaborar            

afirmações sobre as possibilidades de forma de transmissão. Isso porque, em sua            

história de vida, Dona Clinária nos contou que seu pai e tio também rezavam e               

que assim como lidavam com a terra e o gado, profissão que os fizeram vir morar                

em Mossoró na primeira década do século passado, eles dedicavam-se mais às            

rezas para afastar cobras, benzendo propriedades, bicheiras dos animais e assim           

ensinaram à ela, pois ela não ia com eles nesses momentos, mas eles ensinavam              

quando estavam em casa, fim do dia. Claramente, a regra estabelece uma            

separação de gênero nos espaços e evita assim, concorrência e concomitância           

das especialidades do ofício, pois uma menina não poderia aprender apenas por            

observação o que estava para ser rezado nos espaços masculinos e momentos            

de trabalho mais distantes do ambiente doméstico, ao mesmo tempo em que nos             

instantes em que mulheres traziam crianças para serem rezadas, os homens           
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encontravam-se no campo. A obediência desse preceito garante que em um           

universo de saberes orais, a transmissão cruzada garante o ordenamento da vida            

e domínio dos saberes no cotidiano de uma mesma família. 

Assim, tanto Dona Clinária que é natural de Ielmo Marinho quanto Dona            

Toinha, natural de Caicó, seguem esse modelo de transmissão que apontam uma            

tradição específica dessas regiões do Estado e que, sobretudo em áreas rurais e             

a comunicação-trânsito desses saberes orais se deram obedecendo essa regra e           

seus preceitos. 

Curiosamente, nesses percursos que a pesquisa traz, embora tivesse         

ouvido por diversas vezes trechos da reza de Dona Clinária, nunca havia            

memorizado ela por inteiro, por mais que diversos trechos que saltavam da            

riqueza sonora de sua voz se fizessem permanecer em minha mente. Essas            

palavras soltas de sua benzeção não faziam para mim um todo coerente e             

ordenado e por obedecer o seu preceito, sequer as descrevi na etnografia sobre a              

mesma. Foi na última visita que a fiz no dia de Cosme e Damião desse ano, já                 

considerando que a tese e a pesquisa estavam enfim concluídas, que tornei à             

levar minha filha para ser rezada por ela. Continuava ali, sentada em sua cadeira              

no fim de tarde, acompanhada de sua cunhada. Ainda saudável, pediu que meu             

companheiro buscasse os galhos do pé de Neem do outro lado da rua para              

começar à rezar. Bastante consciente da reza, fui observando como ela embora            

esquecesse das coisas comuns, como quantas vezes havia rezado, não esquecia           

as palavras da reza. Até que em determinado instante, ali, ao ouvir e envolver-se              

por suas palavras, subitamente, aquelas palavras encaixaram-se como em uma          

letreiro luminoso em minha mente, e passaram à fazer sentido, como se fosse             

bastante óbvio que a ordem fosse aquela, e perfeitamente natural que aquelas            

palavras assim se fizessem e permanecessem em coro para decretar a expulsão            

do quebranto. Compreendi o sentido que as palavras de poder possuem e            

naquele instante também tive a certeza que por meu entendimento, jamais           

poderia esquecê-las, mesmo que nunca as use, pois ali havia um sentido            

compreendido que escapava à qualquer memorização da mente comum, mas sim           

à sonoridade que se apreende pelo espírito.  
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Menos de quarenta dias depois Dona Clinária viria à falecer. Parecia que            

seria uma nova gripe, mas ao ser levada à UPA próxima de sua casa, teve uma                

parada respiratória e embora os médicos tentassem reanimá-la, ela assim fez sua            

passagem. Nessa mesma visita, sua cunhada havia me relatado como havia           

corrido nos últimos meses para conseguir juntar os restos mortais do pai e tio de               

Clinária que estavam no outro cemitério da cidade, muito antigo e que já não              

havia mais espaço para sepultamentos. Contou-me que precisou ir diversas vezes           

na prefeitura, atrás até de Advogados, movimentando uma papelada sem fim,           

para assim transferir os restos mortais para esse novo cemitério, ao qual Clinária             

iria unir-se na manhã do dia nove de Novembro. Concluiu com os dizeres “que até               

para morrer se tem trabalho”.  

Dona Clinária foi diferente, teve uma morte tranquila, a boa morte presente            

em tantas orações para fechamento de corpo comuns no imaginário popular. Suas            

amigas do grupo da terceira idade assim como os funcionários do CRAS de sua              

rua, que a mesma ainda frequentava semanalmente, enviaram-lhe coroas de          

flores e renderam-lhes homenagens, num adeus dado solenemente pelos que a           

conheciam e sabiam que ela havia vivido plenamente sua vida humilde, até a hora              

da partida. A família não teve tempo de fazer divulgar nos veículos de             

comunicação da cidade o seu falecimento antes do velório, sendo a mesma feita             

por redes sociais, pelas pessoas do município que já haviam trabalhado com ela e              

alguns blogs e jornais que lhe renderam homenagens póstumas tanto por sua            

contribuição como benzedeira bem como pelo seu boi de reis com essa foto             

premiada em um concurso de fotografias da terceira idade: 
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Foto 12: Fotografia vencedora de prêmio, do fotógrafo Allan Pablo 

 

 

É comum restar aos idosos, no que chama Norbert Elias (2001) de solidão             

dos Moribundos, mas para essas mulheres, não ouvi em nenhum momento           

qualquer queixa sobre isso, mostrando como o exercício do ofício lhes enche de             

dignidade na velhice e faz valer a máxima de Dona Maria, de que “quem cuida               

dos outros uma hora os outros cuidam da gente também”. Isso porque, como nos              

lembra Sennett, quando falamos de ofício, nos referimos à “habilidade artesanal”           

que por vezes pode fazer crer que já não existe mais graças ao advento da               

sociedade industrial, o que é um grande engano, já que a motivação pelo ofício é               

mais importante que o próprio talento. Isso porque,  

 

A habilidade artesanal designa um impulso humano básico e         

permanente, o desejo de um trabalho bem feito por si mesmo.           

Abrange um espectro muito mais amplo que o trabalho         

derivado de habilidades manuais; (...) a habilidade artesanal        
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está centrada em padrões objetivos, na coisa em si mesma          

(SENNETT: 2013, p.19). 

 

 

Além do aspecto do ofício, é a religiosidade que enche de sociabilidade a             

vida dessas mulheres idosas. Sua vivência cercada de devoção as fazem viver            

cercadas por datas e festejos que animam e ditam os calendários do ano. 

Através de sua voz e de sua performance, a comunidade de ouvintes se             

faz e permanece à medida que a benzedeira interage com alguém que está na              

benção ou quem assiste, construindo uma relação de identidade que dá vida e             

sentido a poesia e improviso. Essa voz que emana do corpo e dele se alimenta               

transforma em oralidade, vocalidade contagiante, performática, envolvente,       

unindo benzedeiras e benzeduras e trocas de emoções, entrecruzando horizontes          

que se encontram no breve fazer existir do instante vocalizado. A voz e a              

performance da benzedeira parecem possuir o poder de agir, de remexer nas            

lembranças dos seus ouvintes, causando uma sensação de prazer e identificação,           

porque está sendo vivido e realizado e aqueles que escutam passam a nutrir             

emoção e identificação. Todo seu corpo empenhado na performance de sua           

narração parecem querer confirmar o que as palavras e seu saber dizem. É essa              

parceria que torna a benzeção um ritual compartilhado. Não podemos dessa           

forma abrir mão do outro, mesmo que ele só esteja presente através de uma              

roupa, uma foto e de alguém que veio representá-lo. E é por isso que esse saber                

persiste, por construir-se como cura, saber e performance no viver com o grupo e              

com os outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 



194 

CONCLUSÃO 

 

As benzedeiras vivem seu ofício e fazem sua história no pequeno espaço            

em que lhes é permitido criar, no universo do benzer em que elas são mestras               

desse ofício. Todavia, esse espaço vai sendo dinamicamente reinventado e          

recriado, através de perdas e ganhos para as relações de dominância do seu             

saber. Assim, sua identidade é vivida “desde dentro” e reafirmada politicamente           

“desde fora”. 

Nas relações entre os diferentes sujeitos que exercem a benção e a cura, a              

benzedeira sempre esteve ligada ao papel desses agentes, ora por relações           

desiguais, ora por uma hierarquia religiosa ou mesmo da medicina oficial. Assim,            

se há algumas décadas atrás essa relação se dava de um lado, pela             

relação/existência de outros agentes populares de cura com filiação religiosa          

(como padres, beatas, irmãs, pais de santo, etc.) e de outro lado a medicina              

oficial, hoje temos um outro cenário: supõe-se que as benzedeiras sumiram em            

seu saber passa à ser invocado aleatoriamente como moeda no crescente           

mercado das práticas terapêuticas contemporâneas. 

Curiosamente, essas relações conflitivas no estabelecimento da       

credibilidade desse saber não pode sequer, ao contrário das décadas anteriores,           

passar por um confronto, pois quem decreta o fim das benzedeiras não dialoga             

com elas. Também o fazem “desde fora”, nas redes sociais e cursos de fins de               

semana. Invocam esse saber como algo do passado e na mesma medida evocam             

para si o domínio desse conhecimento, sem no entanto ouvi-las. O conflito não se              

dá de forma direta, e nesse sentido, devemos fazer valer o que Ecleia Bosi chama               

em “Lembranças de velhos”: “o velho não tem armas. Nós é que temos que lutar               

por eles” (BOSI: 1995, p. 17). Isso porque é através deles que o passado se               

conserva e o presente se prepara, colhendo sua voz e através dela, sua vida e               

pensamento de um saber muito específico e constantemente menosprezado,         

mesmo debaixo das melhores intenções, qual seja, de invocar uma “antiga           

tradição” para si.  

Passado esse conflito indireto, perdas e ganhos passam à ser computados           

junto aos diversos sistemas de cura, novas identidades passam à ser delineadas            
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e novas formas de serem afirmadas vão se construindo na esteira do seu tempo.              

A legitimidade social é inversamente proporcional à legitimidade política nos dias           

de hoje. Isso porque na primeira, são considerados as relações de acesso ao seu              

saber, relações de alcance de seus trabalhos, relações que se passam no espaço             

social em onde ela produz sua prática, ou seja, nos limites do campo de atuação               

dessa com sua comunidade. Já a segunda, expressa o modo como é feito um              

recorte ideológico de suas práticas nas relações entre elas e sujeitos distintos.  

Quando se reinventam, as benzedeiras recrias a sua sobrevivência e se           

afirmam politicamente. O deslocamento de sentido entre sua condição de agente           

de cura para uma reminiscência condena o passado e elimina o futuro. Procurei             

interpretar os seus discursos e através deles emergir essa categoria de agente da             

cura, a partir de sua própria voz e entendendo como se articula o mundo da               

benzedeira e o sentido de existência que atribui ao seu saber conteúdos            

específicos dos princípios e fundamentos do seu poder. Sua sobrevivência surda           

se dá no próprio exercício da cura por sua voz performatizada no ritual de              

benzeção e vivenciada enquanto ofício. Defini-las por qualquer outro aspecto          

tomado isoladamente é simplificar a complexa teia em que sua voz poética é             

construída cotidianamente. As benzedeiras não ouvem o que nós pensamos          

sobre elas, apenas sobrevivem na medida em que reinventam-se. Nesse sentido,           

tornam mudos os que decretaram trinta ou quarenta anos atrás seu fim. Sua             

sobrevivência se dá pela própria manipulação de sua voz de cura em uma             

realidade em que os saberes da tradição apenas são convocados para figurar            

como mercadoria necessária, produto de uma prateleira, usados não para          

emancipar o sujeito como agente de sua própria cura, mas para fazer os homens              

suportarem a rotina doentia imposta pela sociedade capitalista. 

Como alguém do meu tempo, desejo muito que esses movimentos possam           

se reconectar com os saberes que tanto buscam e possam sim, assim como as              

benzedeiras o fazem, serem agentes autônomos de cura, assumindo         

politicamente sua identidade construída a partir de seu tempo e não apenas de             

uma retro-utopia. Nesse encontro, as representações sociais deverão se constituir          

na expressão libertadora que articula as condições de sua existência às           

contradições sociais de seus tempos. 
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Procurei com isso, situar o ofício das benzedeiras como reinvindicações          

formuladas a partir dos termos atuais e executar na medida do possível o desafio              

de contar essa História sem fugir só exercício do narrar, que também é em si               

sofrer, sobretudo quando aquele que registra a narrativa não opera a ruptura entre             

sujeito e objeto. Na verdade, a passagem da fala à escrita, em que o narrador,               

recusando a objetividade do romancista, integra os dados narrativos, confundindo          

as memórias de seus personagens com as suas próprias. 

Concluo assim com a certeza de ter vivenciado esse compromisso em           

todas as etapas de construção desse trabalho, ciente de que 

 

Uma pesquisa é um compromisso afetivo, um trabalho ombro a          

ombro com o sujeito da pesquisa. E ela será tanto mais válida            

se o observador não fizer excursões altuárias na situação do          

observado, mas participar de sua vida. A expressão        

"observador participante" pode dar origem a interpretações       

apressadas. Não basta a simpatia (sentimento fácil) pelo objeto         

da pesquisa, é preciso que nasça uma compreensão        

sedimentada no trabalho comum, na convivência, nas       

condições de vida muito semelhantes (BOSI: p.17). 

 

 

Ficam aqui ainda inúmeras questões que não tínhamos pretensão de          

esgotá-las, pois merecem trabalho à parte. Refiro-me, sobretudo, no que diz           

respeito às gerações mais novas em que a benzedeira vai atuar hibridizando-se            

com as práticas institucionais religiosas e suas práticas bem como no que diz aos              

trânsitos da voz das benzedeiras em tempos de redes sociais. Lançamos aqui a             

pretensão de poder realizar novos encontros com as benzedeiras num futuro           

muito próximo, ao mesmo tempo que marcamos um encontro essas mulheres no            

altar da memória em que inevitavelmente, iremos nos encontrar nos próximos           

anos diante de suas idades avançadas. Agradeço infinitamente por suas lutas           

diárias que trouxeram esse conhecimento até o momento presente e assim o            

lançam para o futuro, na medida em que o transferem no interior de seus próprios               

grupos.  
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