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RESUMO 

Este trabalho monográfico tem como principal objetivo compreender como se dão as práticas 

de benzimento realizadas por algumas mulheres benzedeiras no contexto amplamente 

urbanizado de Belo Horizonte (MG). Através de entrevistas, vivências, experiências e 

observação do contexto, trago à luz questionamentos e reflexões pessoais e teóricas a respeito 

da prática do benzimento, elucidando as noções de corpo, doença e cura vigentes. Analiso 

ainda o macro contexto urbano e o benzimento frente às diferentes vertentes religiosas e os 

novos movimentos terapêuticos e espirituais intitulados como “Nova Era” ou movimentos 

“neo-esotéricos” que têm ganhado força na cena dos grandes centros urbanos nas útimas 

décadas. 

Palavras chave: Benzimento; Cura; Espiritualidade; Metrópole. 

 

ABSTRACT 

This monograph work has as main objective to comprehend how the blessing practices of 

some women in the highly urbanized context of Belo Horizonte (MG). Through interviews, 

experiences and observation of the context, I bring to light questionings and personal and 

theoretical reflections about the practice of blessing and the notions of body, illness and 

healting present in these practices. Further, I analyze the urban macro context and the blessing 

in front to the different religious strands and the new therapeutic and spiritual movements 

called “New Age” or “neo-esoteric” movements, which over the last few decades have gained 

strength in the scene of large urban centers.  

KEY WORDS: Blessing; Cure; Spirituality; Metropolis.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de monografia do Curso de Graduação em Antropologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais é um esforço de sistematizar, através de reflexões 

pessoais/experimentais e teóricas, determinadas concepções sobre práticas específicas de 

Benzimento na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trato aqui, sobretudo, de mulheres 

de diferentes faixas etárias, escolaridades, localidades (da cidade e região metropolitana), auto 

identificações raciais e de classes socioeconômicas, mas com uma prática em comum: o 

Benzimento.  

Mais especificamente, o que pretendo trazer com este trabalho são reflexões sobre 

como o Benzimento persiste e resiste nos dias de hoje em um local amplamente urbanizado e 

ainda extremamente colonial, sobretudo no que tange às posturas da Ciência e ao Estado, com 

suas tentativas de instaurar uma Modernidade forçada, positivista e progressista, posturas que 

como afirma Walter Mingnolo (2003) são decorrentes de conjunturas históricas presentes na 

formação desse campo1. Contudo, não considero a colonização do saber, do ser e do existir no 

lugar subalterno como um movimento homogêneo que tenha se instaurado em todos lugares e 

“cantos” da cidade de Belo Horizonte. Quando menciono colonialismo, refiro-me a um 

movimento hegemônico que não é de mão única, muito pelo contrário, as reações, resistências 

e lutas no sentido inverso sempre existiram e existirão em todos os lugares.  

A prática do Benzimento, nesse contexto, é de forma evidente um movimento na 

direção contrária, de resistência. Tendo isso em mente, os principais questionamentos que me 

guiaram na produção deste trabalho foram: Porque existem pessoas que ainda buscam 

aprender a benzer? Porque há pessoas que ainda querem ser benzidas? Porque o sistema de 

cura hegemônico, com toda sua força e expansão, não suplantou outros sistemas de cura como 

o benzimento? Como a prática do benzimento se adapta a esse cenário urbano, tendo em vista 

que não é estática? 

                                                             
1 “O totalitarismo teológico do século XVI foi traduzido, entre o início do século XVII e o século XVIII, para 

um totalitarismo científico e, no plano filosófico, secular. Esta tradução ocorreu paralelamente a uma mudança 

de hegemonia entre os países ocidentais imperiais: a Holanda (onde Descartes escreveu o seu discurso do 

método) e a Inglaterra (onde Bacon escreveu o seu Novum Organum cerca de 15 anos antes do livro pioneiro de 

Descartes) estavam a substituir a Espanha (onde Sepulveda, Las Casas e Vitoria debatiam a humanidade dos 

índios) e Portugal na liderança comercial e ideológica do ocidente (Arrighi, 1994, Arrighi and Silve4 19991. (...) 

tratou-se de uma mudança subparadigmática no âmbito da história da Europa e da construção da diferença 

epistémica colonial em relação a outras genealogias, histórias e práticas epistémicas.” (MIGNOLO, 2003, p. 

675) 
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Para buscar as repostas é imprescindível analisar os atores/agentes desse ritual, suas 

formas de aprendizagem e práticas. O contexto é um ponto primordial de análise, é preciso 

entende-lo, tanto no nível “intra” quanto no nível “inter” cultural, isto é, os contextos mais 

específicos nos quais as benzedeiras estão inseridas e também o contexto mais amplo em face 

ao Benzimento como, por exemplo, o sistema de cura predominante na sociedade ocidental na 

atualidade, pautado na biomedicina. 

O recorte temático se deu pela forma como tive contato inicialmente com benzedeiras 

de Belo Horizonte, através de um grupo da rede social Facebook intitulado “Escambo das 

Minas”, grupo de mulheres voltado para trocas não monetárias, onde pedi em uma postagem 

por contatos de benzedeiras da cidade, por razões pessoais. Logo apareceram comentários de 

moças que conheciam benzedeiras nos subúrbios da cidade, mas que não tinham o contato de 

imediato, afinal, grande parte dessas senhoras não estão inseridas no meio digital. Até aí, nada 

que confrontasse minha visão sobre a categoria de mulheres2 que exercem esse ofício.  

Câmara Cascudo (2001) define o termo benzedeira em seu Dicionário do Folclore 

Brasileiro por: “Mulher, geralmente idosa, quem tem ‘poderes de cura’ por meio de 

Benzimento” (CASCUDO, 2001, p. 587). Tal visão folclorista a respeito dessas mulheres 

converge um pouco, mas não totalmente, com a definição que entende o Benzimento como 

ofício tradicional, como a trazida na 24º edição da Revista do Prêmio Rodrigo Melo Franco 

de Andrade do Iphan, a respeito do “Mapeamento Social das Benzedeiras dos Municípios de 

São João do Triunfo e Rebouças do Estado do Paraná”:  

Os ofícios tradicionais de saúde popular são práticas e saberes seculares, passados 

de geração a geração. São simpatias, orações, defumação e benzimentos realizados 

pelos benzedores, benzedeiras, rezadeiras, remedieiros, curadores, curandeiras, 

costureiras de machucadura e rendidura, além das parteiras e romeiros. (LEWITZK 

In IPHAN, 2011) 

O que eu esperava encontrar eram mulheres idosas, moradoras do subúrbio da grande 

Belo Horizonte, ou região metropolitana, que exerciam um ofício que, ao meu ver, poderia ser 

entendido como reflexo de um campesinato passado, considerando que o benzimento é uma 

prática mais comuns nas regiões interioranas e rurais. Era mais ou menos desta forma que eu 

estava acostuma a ver esse fenômeno na pequena cidade interiorana de onde vim, chamada 

Orizânia, situada na região da Zona da Mata do interior do estado de Minas Gerais. O 

Benzimento, por mim entendido, seria um conhecimento passado de geração em geração, por 

                                                             
2 Apesar de ser um saber também detento por alguns homens, a figura feminina é mais recorrente, é sobre elas, 

juntamente com outras questões, que este trabalho visa se ocupar e problematizar. 
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um longo período de tempo, caracterizando-se como um saber tradicional, como pode ser 

notado nas diversas regiões do Brasil.  

Todavia, dois comentários no Facebook chamaram minha atenção, duas moças, que a 

julgar pelas informações de seus respectivos perfis da rede social, não passavam da casa dos 

30 anos de idade, se manifestaram dizendo que benziam. E foi a partir desses comentários que 

comecei a rever meus conceitos e pensar questões que, juntamente com trabalhos de campo 

realizados posteriormente, guiaram-me no presente estudo. 

Embora eu não saiba dizer ao certo porque tais questões foram importantes para mim e 

nem uma resposta exata do porquê escolhi este tema para a elaboração do meu trabalho de 

monografia, gostaria de fazer algumas ponderações sobre possíveis motivações que nortearam 

a minha decisão e talvez até apresentar alguns ensaios, para vislumbrar alguma forma que 

traduza o sentido dessa trajetória.  

Escolher um tema para o trabalho de monografia não é uma tarefa fácil; em medidas e 

pesos diferentes, trata-se de uma daquelas grandes escolhas da vida, pois é preciso se dedicar 

bastante aos trabalhos de campo, à produção do texto, muitas leituras; é preciso “mergulhar” 

de cabeça no assunto para tentar produzir algo o mais próximo possível de nosso melhor, 

afinal, é o que se espera de um trabalho de conclusão de curso. Não que essa escolha seja a 

mais determinante de todas na vida acadêmica, não que não se possa mudar de tema com 

tempo, perceber novas afinidades, novos interesses, engajamentos, mas, de uma forma geral, 

eu sempre quis encontrar um tema que me cativasse, me envolvesse, que desse um “frio na 

barriga”, para que o “mergulho” fosse algo envolvente, prazeroso e construtivo.  

Essa escolha foi sempre algo complicado para mim, desde o terceiro período do curso 

de graduação em Antropologia, quando somos estimulados a escolher um tema e elaborar um 

projeto de pesquisa, a ser trabalhado nos semestres seguintes. Por mais que houvesse um 

amplo (quase infindável) panorama de temas à escolha, era muito difícil achar “o tema”. Ao 

longo de quatro períodos trabalhei com um tema relativo à mediunidade na Umbanda que, 

embora achasse interessante, lá no fundo sabia não ser o ideal, mas como mudar? Mudar para 

qual assunto? 

Um dia, já no sétimo período regular do curso, tive o primeiro contato com as 

benzedeiras, como mencionei acima, e tive o insight de tentar entender essa prática e trabalhar 

com e sobre elas. Desde então, não sei o porquê ou como, mas sinto que estou no caminho 

certo. Sinto a cada vez que converso com essas pessoas fascinantes que os caminhos se abrem 
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e as coisas se encaixam; desenvolvi ao longo desse tempo grande empatia e afinidades para 

com elas. Além disso, essa parte do fazer, do processo de construção deste trabalho, me fez 

começar a entender questões minhas, pessoais e espirituais. Como ao meu ver o mundo não é 

cartesiano e logo tudo se emaranha, as experiências se fundem e tecem cada parte da vida da 

gente, minha vida acadêmica também “sofreu tais impactos”. 

Como aponta Donna Haraway (1995), os dados que nós, cientistas, produzimos não 

são nem nunca foram objetivos, nem mesmo nas ciências exatas quanto menos na 

antropologia, que em geral sequer tem tal pretensão. Entretanto, em muitos campos da 

ciência, ao longo da história esses “dados” de pesquisa sempre foram tidos como impessoais, 

como verdades objetivas. Para sanar pelo menos em alguma medida este problema das 

ciências em geral, ela propõe que tracemos nosso lugar de fala: afinal, o conteúdo que 

produzimos está sempre condicionado à forma como enxergamos o mundo, e essa forma está 

intrinsecamente relacionada ao lugar que ocupamos no mundo.  

Dessa forma, o que pretendo deixar claro é que não acredito que possamos, 

literalmente, mergulhar no mundo dos “nativos” (“à la Malinowski”) e transcrever em um 

texto etnográfico toda a complexidade e essência do contexto ou situação social. Sempre 

olharemos o mundo por trás de nossas lentes; sempre seremos o/a pesquisador/pesquisadora. 

Tendo isso em vista, considero de suma importância descrever, em alguma medida, meu lugar 

no mundo, para que o leitor possa identificar de alguma forma as lentes que me 

condicionaram a olhar para o contexto escolhido e interpretá-lo.  

Portanto, eu, Thaila, gostaria de me identificar como mulher, branca, cisgênero, 

heterossexual, com 22 anos de idade, estudante universitária, “aprendiz” de antropóloga, 

proveniente de família de baixa renda, de origem da zona rural de uma pequena cidade na 

Zona da Mata do interior de Minas Gerais chamada Orizânia, de “criação” católica. Considero 

que todas essas características podem, e provavelmente vão, em algum momento (ou em 

todos), influenciar nos resultados de minha análise. 

O que pretendo com este trabalho não é objetividade, mesmo porque Benzimento não 

tem nada a ver com isso, e nem eu. O que busco elucidar são as resistências, os fazeres, os 

sentidos e conexões entre as mulheres benzedeiras e saberes ancestrais que, mesmo 

suprimidos e oprimidos, insistem em (re)aparecer, se reinventar e perdurar. 

Apresento também, de forma introdutória, algumas questões metodológicas a fim de 

demonstrar como este trabalho foi construído. As benzedeiras não são uma comunidade, mas 
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um ofício; não há um lugar ou bairro em que se encontre todas elas, quanto menos uma rede 

onde todas se (re)conheçam; na verdade, há sempre uma aqui outra acolá, elas estão 

“escondidas” por aí. Por isso, por mais que elas existam, encontra-las não é uma tarefa fácil. 

Por assim ser, este trabalho tem em sua base um contexto multi-situado (MARCUS, 2001) e 

minha metodologia precisou se adaptar a essas circunstâncias ao longo do tempo. Um 

contexto multisituado é caracterizado pela “(...) circulación de significados, objetos e 

identidades culturales em un tempo-espacio difuso. Esta classe de investigación define para sí 

un objeto de estúdio que no puede ser abordado etnográficamente si permanece concentrado 

em uma sola localidade intensamente investigada.” (MARCUS, 2001, p. 111)3.  

Como afirma George Marcus (2001), a ideia ao tratar deste tipo de contexto não é 

propor uma etnografia que retrate um sistema mundo no qual o contexto se insere em sua 

totalidade, mas entender que a etnografia de uma formação de sistema cultural no sistema 

mundo também é uma etnografia do mesmo, pois os aspectos desse macro contexto também 

impactam e produzem os micro-contextos que nele se inserem. Neste caso, para compreender 

o benzimento no contexto urbano como me proponho, preciso também levar em conta a 

dinâmica presente neste contexto, como a grande circulação de pessoas relacionadas a 

diferentes religiosidades e culturas e a emergência do meio virtual e redes sociais como 

importantes formas de sociabilidade, fatores presentes nos grandes centros urbanos do mundo 

e que, neste caso, impactam diretamente o contexto de pesquisa.  

Como já citei, meu contato com as primeiras benzedeiras foi por meio digital e depois 

as encontrei e houveram conversas, trocas de experiências. Mas as coisas não podiam parar 

por aí, como fui aconselhada por meu orientador, era preciso de mais pessoas com quem eu 

pudesse conversar. A busca por outras benzedeiras não foi um trabalho fácil, não se encontra 

uma a cada esquina, portanto, eis minha “metodologia para encontrar benzedeiras”: perguntar 

para todo mundo, para quem conheço, para quem acabei de conhecer, para as benzedeiras que 

entrevistei. A tarefa se torna ainda mais complicada, levando-se em conta que não sou da 

cidade e não conheço tantos belo-horizontinos assim, pois isso já facilitaria muito, uma vez 

que quem sempre viveu na cidade possui uma rede de contatos maior e é possível descobrir se 

há ou se houve uma benzedeira no seu bairro, ao menos. Mas sim, encontrei mais algumas por 

indicação das próprias benzedeiras com quem conversei de início e também por indicação de 

colegas de curso, porém, as apresentarei mais tarde. 

                                                             
3 Tradução livre: “(...) circulação de significados, objetos e identidades culturais em um espaço-tempo difuso.  

Esta classe de investigação define para si um objeto de estudo que não pode ser abordado etnograficamente se 

permanece concentrado em uma só localidade intensamente investigada.” (MARCUS, 2001, p.111) 
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A forma através da qual decidi conduzir as conversas com as benzedeiras foi por meio 

de entrevistas semi-estruturadas, isto é, deixei as perguntas já prontas, mas à medida em que 

as conversas prosseguiam, deixava que o diálogo fluísse mais naturalmente, fazendo com o 

que as pessoas entrevistadas se sentissem mais à vontade ou confortáveis em falar. Nas 

primeiras entrevistas, optei por não utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico para gravar, 

pois pensei que tal interferência pudesse causar algum desconforto ou constrangimento. Mas 

como as coisas fluíram tanto e as conversas foram muito longas, a tarefa de lembrar-me de 

tudo e também de descrever tudo somente pela minha memória e ótica, sem ter as palavras 

das próprias pessoas entrevistadas para citar, não foi algo que eu achei tão interessante ou 

proveitoso. Dessa forma, passei a gravar as entrevistas, naturalmente pedindo permissão 

previamente.  

Todas as entrevistas foram realizadas nas residências de algumas Benzedeiras, em 

diferentes bairros de Belo Horizonte, alguns mais centrais, outros menos, mas tais 

características aprofundarei melhor no decorrer do trabalho. Ao total foram realizadas mais de 

20 entrevistas, sendo estas com: 9 benzedeiras; 2 pessoas que não necessariamente benzem 

mas auxiliam algumas benzedeiras, como será explicado posteriormente, e também pessoas 

que buscavam por serem benzidas. No total foram realizadas 8 incursões a campo, durante as 

quais foram conduzidas as entrevistas; uma experiência de observação e participação do ritual 

de benzimento no primeiro trabalho de campo, aonde houve um encontro - que explicarei 

melhor mais a frente-  na casa de uma daquelas moças que comentaram no grupo do facebook, 

a fim de transmitir saberes e técnicas de benzimento, e outras observações de benzimentos nas 

duas últimas incursões. 

O conteúdo deste trabalho está dividido nesta introdução, em três capítulos e uma 

conclusão. Os assuntos foram divididos de forma a apresentar primeiro informações e dados 

do contexto da pesquisa; depois os produtos dessa experiência, somados às minhas 

interpretações e contribuições teóricas; e, por fim, uma síntese de todas informações e uma 

análise geral. Contudo, as informações não são fragmentadas, isto é, divididas de modo 

fechado, existem apontamentos teóricos e análises pontuais em todas as partes do texto. A 

escolha dessa estrutura se deu pela maior possibilidade da organização de ideias e clareza do 

texto. Todas as questões aqui introduzidas serão reapresentadas e aprofundadas no decorrer 

deste trabalho. Apresento na sequência uma pequena prévia dos capítulos. 
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No primeiro capítulo apresento, de forma clara e mais detalhada, o contexto, ou 

contextos, tidos como base. Primeiramente, delimitando os grupos específicos, possíveis redes 

de conexão e identificando os sujeitos abordados. Busco explicar quem são essas pessoas, 

situá-las no mundo e explicar em que medida suas histórias de vida se cruzam com o 

Benzimento. Além disso, viso desenvolver mais as questões metodológicas introduzidas aqui. 

No segundo capítulo apresento as noções de corpo, saúde e doença, existentes no 

Benzimento, pautadas, sobretudo, na religiosidade e espiritualidade, contrapondo-as com as 

da biomedicina e analiso de que maneira e como se dá a coexistência desses dois sistemas de 

cura tão distintos, se há complementariedade de ambos ou de algum, ou se há suplantação de 

um pelo outro4. Busco entender a prática do Benzimento dentro dos contextos pesquisados; 

apresento as noções existentes acerca dessa prática, sua constituição e reflexões sobre as 

“técnicas” utilizadas, isto é, a oralidade, a gestualidade, a materialidade e a construção dos 

lugares sagrados onde são realizados os rituais.  

No terceiro capítulo busco entender as particularidades do benzimento nos dias de 

hoje, especialmente numa grande metrópole como Belo Horizonte, que caracteriza-se como 

um contexto mais “globalizado”, considerando a grande circulação de informações, coisas e 

pessoas que ocorre no centro urbano. Para compreender melhor essa questão é indispensável 

falar das novas formas de religiosidade que têm surgido neste contexto e como isso afeta as 

práticas do benzimento analisadas neste trabalho. 

Finalmente, apresento de forma sintética todos os aspectos abordados nos capítulos 

anteriores, junto com algumas análises mais conclusivas a respeito da proposta deste trabalho. 

Procuro interligar o contexto multi-situado, as práticas e concepções acerca do benzimento 

existentes no contexto elencado para a análise, e o panorama mais geral da inserção de um 

ofício tido como “tradicional” como o benzimento num grande centro urbano, a fim de 

responder as questões postas no início desta introdução e até trazer mais questionamentos. 

Afinal, o que pretendo não é esgotar o assunto, mas esclarecer alguns pontos, trazer novas 

perspectivas e instigar novas questões a partir disso. 

                                                             
4 É necessário assinalar que as reflexões feitas a respeito das diferenças e convergências existentes concepções 

na biomedicina e no benzimento são mais gerais, não me aprofundo no mérito dessas questões por não ser o foco 

deste trabalho. Contudo, julguei pertinente ao menos mencionar alguns aspectos desta discussão afim de melhor 

situar no contexto que analiso no contexto mais amplo em que ele se insere. 
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1  CAPITULO I 
 

Neste capítulo pretendo apresentar de forma mais detalhada os contextos nos quais 

realizei a pesquisa e a metodologia empregada, tanto na pesquisa de campo quanto na 

construção do texto. Num primeiro momento retomo o contato inicial e as primeiras 

impressões relacionadas às particularidades desses contextos e de como eles se apresentam no 

tempo e espaço. Retomo e aprofundo questões de cunho mais metodológico em relação à 

pesquisa de campo, elucidando a maneira como as visitas a campo e entrevistas foram 

conduzidas de forma detalhada, bem como identificando e situando no mundo as pessoas das 

quais trato neste trabalho.  

Não obstante, mesmo definindo uma metodologia a fim de organizar as experiências e 

vivências de forma a facilitar a compreensão do contexto e a produção da etnografia (ou em 

outras palavras: tendo atendido à mania de ordenar e delimitar a realidade, condicionada pelos 

métodos científicos), os contextos reais quase sempre se apresentam de forma a “exceder” o 

que a metodologia inicial “comporta”. Isto, aliás, é algo bom e já esperado, afinal, denota que 

as relações que se constituem entre e intra grupos humanos são complexas, e que nossa 

Ciência precisa ser sempre repensada. Nos casos abordados neste texto não foi diferente: os 

trabalhos de campo se constituíram e foram se “adequando” à dinâmica do contexto ao longo 

do tempo. Portanto, buscarei apresentar neste capítulo como essa mudança, resultante da 

transposição do plano das ideias para o plano da ação, aconteceu e impactou minha 

metodologia, afetando minhas percepções e, consequentemente, redirecionando o modo como 

construí o texto etnográfico. 

Como já mencionei brevemente na introdução, nos contextos onde realizei esta 

investigação as relações entre as mulheres benzedeiras, e até mesmo a minha relação com 

elas, ocorreram por meio de redes de interconhecimento, redes de interesses e grupos comuns. 

Sendo assim, exploro a seguir como essas redes entres as mulheres das quais trato se 

constitui, me incluiu, e como orientaram minha perspectiva. 

A partir de tais reflexões, tenho em mente que é necessário me colocar em perspectiva 

também. Afinal, considerando que um trabalho de monografia é umas das primeiras 

oportunidades de se fazer uma etnografia solo num grau de aprofundamento maior, acho que é 

fundamental levantar e discutir questões relativas ao fazer antropológico, suscitadas 

principalmente pelas discussões sobre métodos. Dessa forma, procuro discutir sobre meu 
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papel enquanto pesquisadora, levantando questões teóricas, detalhando meu contato com o 

grupo de benzedeiras e minha “afetação” durante o percurso de produção deste trabalho. 

 

 

1.2 As Redes De Interconhecimento 

 

Aprendi desde o início do curso de Antropologia que o fazer antropológico sempre 

esteve associado às alteridades, por vezes radicais, outras nem tanto. Mas o estranhamento se 

releva como “faísca” para xs antropólogxs ao despertar a curiosidade e a necessidade de 

compreensão do outro. Como afirma Mariza Peirano (2014, p. 378) “Tudo que nos surpreende 

e que nos intriga, tudo que estranhamos nos leva a refletir e a imediatamente nos conectar com 

outras situações semelhantes que conhecemos ou vivemos (ou mesmo opostas), e a nos alertar 

para o fato de que muitas vezes a vida repete a teoria.”  

De acordo com Marcio Goldman (2006) a Antropologia é um campo que reflete 

acerca da diferença, buscando esclarecer “a razão ou ‘desrazão’ dos outros”. Entretanto, essa 

reflexão baseia-se na ideia de alteridade, por meio da qual se valoriza a diferença e tenta-se 

compreendê-la em seus próprios termos. Essa compreensão impulsiona o pensamento, 

diferentemente da explicação que tenta domesticar essa diferença na tentativa de colocá-la de 

acordo com os pensamentos, classificações e significações de quem as observa. 

Como já mencionei, o meu primeiro contato com algumas das benzedeiras das quais 

trato neste trabalho foi virtual, via rede social. Depois disso houveram encontros face a face, 

vivências, conversas e novas pessoas foram sendo introduzidas a mim neste novo contexto. 

Mas, confesso que o que me instigou neste primeiro momento foi a forma nada convencional 

pela qual tive contato com essas mulheres.  

A escolha por trabalhar essa temática partiu justamente do fato desses primeiros 

contatos confrontarem meus pressupostos iniciais a respeito do benzimento e das benzedeiras. 

Porém, como meu próprio orientador me alertou no início do processo dessa pesquisa, 

possivelmente a forma pela qual procurei as benzedeiras também influenciou os resultados 

que obtive, isto é, ao procurar por benzedeiras no meio virtual eu encontraria realmente perfis 

distintos de “benzedeiras tradicionais” como as que esperava, pois de acordo com ele o mais 

provável é que elas não estivem inseridas nesse meio. 
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Contudo, ao entrar em contato com benzedeiras com um perfil um pouco diferente das 

que encontrei em primeira instância, pude perceber que, mesmo elas não estando diretamente 

inseridas nessa nova dinâmica social decorrente da inserção no mundo virtual, estavam de 

forma indireta. Mas como? Bem, para entender essas questões acredito ser necessário antes 

identificar e situar essas pessoas5. 

Enquanto recurso metodológico, fiz a opção de separar essas pessoas em dois grupos, 

tendo em vista os diferentes perfis que as integrantes de cada um desses grupos apresentam. O 

primeiro grupo é formado por T e M, ambas conhecidas por mim através do Grupo “Escambo 

das Minas” e residentes no bairro Santo Antônio, bairro de classe média localizado na região 

centro-sul de Belo Horizonte (MG), e A, C  e B, conhecidas por intermédio de M. O segundo 

grupo é formado pelas benzedeiras D.L., que foi indicada por M., e Cl., I., C. e A, todas 

moradoras do bairro Nova Vista, situado na região Leste de Belo Horizonte, fazendo divisa 

com o município de Sabará. Outras pessoas que estão relacionadas a este segundo grupo são 

X, Ma., J., que auxiliam na dinâmica do atendimentos feitos pelas benzedeiras, e por fim estão 

as pessoas que são atendidas/benzidas. Todas essas pessoas integram uma rede, como 

expressa no esquema da imagem abaixo, à qual eu também passei a pertencer na medida em 

fui entrando em contato com essas mulheres. 

 

 

                                                             
5 Por questão de sigilo, neste trabalho ficarão expostas apenas as iniciais das pessoas envolvidas. 
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FIGURA 1- Esquema das redes de interconhecimento. 

 

As figuras centrais do primeiro grupo são T. e M, que foram as primeiras pessoas com 

quem tive contato através do grupo do Facebook. M. é uma mulher de 22 anos, mãe, 

estudante de Arquitetura, de criação espírita e atualmente se identifica mais como umbandista. 

Há algum tempo ela fez cursos de terapias holísticas e um curso pago de magia no Instituto 

Tikura, que, além de outros conteúdos, inclui o benzimento em sua grade6. A partir daí M., 

começou a benzer parentes, amigos e pessoas próximas, mas não como atividade profissional. 

M. trabalha com terapias holísticas como o Reiki, massagens, aromaterapia e tratamentos 

como drenagem linfática em um espaço terapêutico situado em sua residência chamado 

“Maria Camomila”. 

G., C. e B., chegaram até M. de diferentes formas: G., mulher de 22 anos de idade, 

umbandista, estudante de recursos humanos, funcionária pública, chegou a M. através de um 

grupo do Facebook chamado “Compra de quem faz com as minas”, incialmente por interesse 

no Reiki, mas depois acabou se interessando pelo benzimento também. C., mulher de 27 anos 

de idade, mãe, não possui vinculação religiosa, trabalha como diarista e conheceu M. através 

                                                             
6  O espaço chamado “Tikura” fica localizado no bairro Itopoã, na região da Pampulha, Belo Horizonte (MG). Lá 

são ofertados diversos curso como: Curso de Magia de Ervas – que tem o Benzimento em sua grade, Tarô e 

baralho Cigano, Reiki, dentre outros. No espaço ainda são realizadas diversas terapias e vivências. O local possui 

uma web página: http://www.tikura.com.br/, Último acesso no dia 11/11/2017. 

http://www.tikura.com.br/
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de um grupo do Facebook de apoio entre mulheres que se reúnem toda lua nova chamado 

“Sagrado Feminino”. B., mulher de 37 anos de idade, é formada em turismo, mas exerce a 

profissão de Personal Organizer 7, conhece M. desde a infância, do antigo bairro Boa Vista, 

onde elas moravam.  

T. é mulher, não me lembrei de perguntar sua idade exata, mas está na faixa entre 25 e 

35 anos, não possui nenhuma vinculação religiosa, mas afirma se identificar mais com 

religiões de matriz africana, sobretudo com a Umbanda. T. é psicóloga, trabalha como 

professora yoga, desenhista, tatuadora e trabalha também com terapias holísticas como o 

Reiki, massagens e oficinas e vivências com grupos de mulheres no espaço idealizado por ela 

chamado “Avenca”. Além disso, T. benze, não como atividade profissional ou remunerada, 

mas se procurada e solicitada. De acordo com T., ela aprendeu a benzer de forma intuitiva. 

O segundo grupo tem como seu epicentro D.L., mulher de 78 anos de idade, que é 

vinculada à religião espírita Kardecista mas considera-se como ecumênica. Ela aprendeu a 

benzer há mais de 40 anos com uma benzedeira do bairro Cachoeirinha, situado na região 

nordeste de Belo Horizonte (MG), e benze desde então em sua casa no bairro Nova Vista, 

todas as terças-feiras e quintas-feiras (exceto nas últimas quintas-feiras dos meses), das 

16:00h às 19:00h da noite. Como já mencionei, o contato de D.L. foi indicado por M. que 

cresceu no bairro vizinho ao dela e que, quando criança, era levada por sua mãe para ser 

benzida por D.L. 

Através do contato com D.L conheci outras benzedeiras que atendem com ela em sua 

casa. C. é uma mulher de 62 anos de idade, é kardecista, benze há mais de 20 anos; ela 

aprendeu a benzer com D.L. e desde então trabalha todas as semanas com ela no atendimento, 

ambas são vizinhas. A. é mulher, tem 56 anos de idade, é kardecista, conhece D.L. desde sua 

adolescência, pois suas famílias são amigas, também aprendeu a benzer com ela e trabalha há 

cerca de 20 anos no atendimento. I. é mulher de 58 anos de idade, de criação católica, mudou-

se há cerca de 30 anos do bairro Santo Antônio para o bairro Nova Vista e foi então que 

começou a ter contato com o espiritismo, doutrina com a qual se identifica atualmente; seu 

contato com D.L. se iniciou quando ainda grávida de seu primeiro filho e ia até a casa de D.L. 

para ser benzida, através deste contato foi alertada sobre sua mediunidade e começou 

aprendizagem do benzimento, I. faz atendimentos há cerca de 20 anos. Dado a limitação de 

                                                             
7 Profissional da organização, trabalha com consultoria e organização de espaços coorporativos e residenciais, 

organização de arquivos físicos e digitais e presta assessoria em mudanças. 
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tempo não consegui entrevistar Cl., mas, através das observações e do rápido contato, 

esclareço que ela é mulher de meia idade e também faz atendimentos.  

Existem ainda as pessoas responsáveis pela entrega das fichas numéricas para aqueles 

que vão até lá para o atendimento (explicarei a dinâmica dos atendimentos nesse local um 

pouco mais adiante). Em minhas incursões a campo tive contato com três pessoas que 

desempenham essa função: X., J., que são mulheres e Ma. que é um homem. Com as duas 

mulheres, X e J., não tive oportunidade de realizar entrevistas, devido ao tempo limitado, 

apenas com J. tive uma breve conversa, na qual tomei conhecimento que ela é vizinha da D.L. 

e está iniciando sua participação nos atendimentos ainda, sendo que na medida em sua 

presença se faz necessária ela se disponibiliza a ajudar. Já com Ma. consegui realizar uma 

entrevista e colher mais informações sobre seu perfil. Ma. é um homem de 58 anos de idade, é 

benzedor, kardecista há cerca de 22 anos e mora em Contagem, cidade da região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo Ma., em sua família havia benzedores, como seu 

pai e tios, mas ele não aprendeu a benzer com seus familiares. Suas primeiras experiências 

com o benzimento foram mais intuitivas e depois de entrar para a doutrina espírita começou a 

trabalhar com os passes, com terapias holísticas como o Reiki, e finalmente com o 

benzimento, por volta de 1998. Ele trabalha no atendimento na casa de D.L. há cerca de cinco 

anos.  

De forma geral, todas as benzedeiras e pessoas que fazem parte desse segundo grupo e 

auxiliam no atendimento da casa de D.L. são vinculadas ao Kardecismo e, pelo que pude 

perceber através dados coletados, em sua maioria frequentam duas casas espíritas situadas no 

bairro Boa Vista: o “GEVAN (Grupo do Evangelho)” e o “Centro Espírita Bezerra de 

Menezes, o Apóstolo do bem”. Os espaços físicos dessas casas espíritas se revelaram como 

centros de sociabilidade para este grupo, constituindo uma forma de reunir as pessoas por 

meio da confluência de interesses.  

Já no primeiro grupo, claramente, com exceção da relação entre M. e B., os grupos da 

rede social Facebook tiveram um papel muito importante para iniciar as relações entre estas 

mulheres, inclusive a minha relação com elas. Caracterizam-se, portanto, formas distintas de 

sociabilidade e conformação dos grupos. 

Um outro item ainda não abordado do esquema acima (FIGURA 1), mas não menos 

importante, e que na verdade se caracteriza não por um ator mas por diversos, são as pessoas 

atendidas. Eu tive a oportunidades de conversar com as pessoas atendidas apenas através do 
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segundo grupo, uma vez que no caso do primeiro grupo as benzedeiras não possuem uma 

dinâmica de atendimento tão estabelecida, elas benzem de forma mais esporádica, quando são 

procuradas por alguém, assim sendo eu não consegui acessar essas pessoas atendidas pelo 

primeiro grupo. É preciso assinalar também que pude conversar apenas com uma pequena 

parcela destas pessoas atendidas pelo segundo grupo, de forma a colher apenas informações 

mais gerais, até porque o fluxo de pessoas nos dias de atendimento é consideravelmente alto e 

minhas tarefas não se limitavam apenas a conversar com estas pessoas.  

Não obstante, os dados obtidos possibilitaram fazer importantes inferências, sobretudo 

a respeito da maneira como se estabelece a rede de contatos entre essas pessoas e as pessoas 

que trabalham no atendimento na casa de D.L. Por exemplo, quando perguntados sobre a 

forma como tiveram conhecimento do atendimento, uma grande parcela dessas pessoas 

respondeu que foi por meio de vizinhos e conhecidos do bairro, considerando que boa parte 

das pessoas que vão até lá residem nas proximidades ou pelo menos são parentes ou amigas 

de pessoas que residem.  

Contudo, outra parcela considerável das pessoas que foram até lá deu uma resposta 

que me intrigou e me instigou a pensar novas questões e relações: quando perguntados sobre a 

forma como tiveram conhecimento do atendimento, responderam que foi por um grupo de 

mães do Facebook. Outro aspecto importante que pude observar é que a grande maioria das 

pessoas que levam crianças para serem benzidas são mães, entre as pessoas que citaram o 

grupo do Facebook como meio de conhecimento sobre o atendimento, todas eram mães que 

levavam suas crianças (até porque essa deve ser a provável política do grupo), algumas 

sozinhas, outras acompanhadas pela figura paterna das crianças.  

Dessa forma, é possível concluir que, mesmo neste segundo grupo aonde as formas de 

conexão e sociabilidade entre as pessoas num primeiro momento pareçam ter uma natureza já 

bastante delimitada, prezando sobretudo pelo contato face a face, na prática essas relações se 

revelam mais complexas e denotam uma certa proximidade com o que ocorre no primeiro 

grupo. Afinal, há uma inserção nesse mundo virtual, mas mais indireta do que no primeiro.  

 

 

 



21 
 

1.3 Como, Quando e Onde: A Construção e a Adequação do Método  

 

Como vimos, ao todo realizei oito “incursões” a campo, iniciadas em setembro de 

2016 e finalizadas em outubro de 2017. Eu divido essas incursões a campo em duas etapas: a 

primeira etapa compreende as entrevistas e vivências realizadas de setembro de 2016 a junho 

de 2017, e a segunda etapa as entrevistas e vivências conduzidas de agosto a outubro de 2017.   

A escolha pela divisão em duas etapas tem a ver principalmente com diferenças 

percebidas entre os contextos com os quais tive contato nesse período de tempo; trata-se de 

distinções com relação principalmente às questões já citadas, como a localidade em que as 

benzedeiras residem e atuam, as faixas etárias delas, a forma como lidam com o ofício, dentre 

outras coisas. As diversidades percebidas resultaram em distintas formas como estabeleci as 

relações em campo. 

Tal divisão não quer dizer que eu esperasse que todas as experiências de campo 

apresentassem um todo homogêneo. Afinal, mais do que formações grupais distintas, entendo 

todas as pessoas como atores conectados a uma rede que se emaranha (LATOUR, 2012). 

Portanto, essas pessoas não constituem grupos fechados em si mesmos, mas integram redes de 

relações e ações mais ou menos comuns. Então esclareço que esta divisão em dois grupos 

proposta por mim trata-se apenas de um recurso metodológico a fim facilitar a minha 

compreensão e explicação do contexto. 

A primeira etapa foi referente ao encontro de transmissão de saberes sobre benzimento em 

setembro de 2016 na casa M. no bairro Santo Antônio, aonde, além de M, conheci e 

entrevistei com B, G e C. O encontro foi organizado por M. ao identificar o interesse dessas 

outras mulheres, todas conhecidas por ela, em aprender mais sobre a prática do benzimento. O 

encontro não é algo periódico, até onde sei este foi o primeiro e único realizado por elas até 

hoje, e não há fins lucrativos. Nesse encontro, M. passou a essas mulheres e a mim seus 

conhecimentos acerca de meios e técnicas de benzer, o conteúdo foi organizado com base na 

sua experiência com o benzimento, que apresento no segundo capítulo deste trabalho.  

É interessante ressaltar que esses conhecimentos acerca das “técnicas” não caracterizaram 

o Benzimento como estritamente técnico ou engessado, muito pelo contrário, era o tempo 

todo enfatizada a possibilidade de reinventar aquelas técnicas, pois, segundo M., o 

benzimento antes de tudo trata-se de uma prática extremamente intuitiva e sensível. Essa 

possibilidade de conhecer e recriar as técnicas e passos do benzimento, um saber tradicional, 
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de acordo com o repertório religioso, a intuitividade ou preferências das pessoas que benzem, 

contempla a noção apresentada por Manuela Carneiro da Cunha (2009) de que os 

conhecimentos tradicionais não são, como afirma o senso comum, um conjunto acabado a ser 

preservado, pelo contrário, eles consistem em processos de investigação quanto aos acervos 

anteriores. A tradição não é impossibilidade de modificação, ela é (re)construída na ação 

cotidiana.  

 Além disso, o encontro também foi uma troca de experiências para além do 

Benzimento, entre todas as mulheres presentes. Nesse encontro eu fiz algumas rápidas 

perguntas através das quais pude traçar os perfis das mulheres que fazem parte desse grupo, 

apresentados anteriormente. Depois, houve também uma entrevista realizada com T. em sua 

casa no bairro Santo Antônio, na semana seguinte ao encontro na casa de M.  

Posteriormente, em junho de 2017, realizei outra entrevista na casa de M, dessa vez 

com apenas M e B. Nessa segunda conversa, M me passou o contato de D. L e sugeriu que eu 

a procurasse. Foi aí que se iniciou a segunda etapa dos trabalhos de campo, quando entrei 

contato com D.L. e a entrevistei em sua casa em agosto de 2017. Na entrevista, D. L. 

mencionou o trabalho que fazia em sua casa todas as terças e quintas-feiras, e contou que 

tinha duas outras benzedeiras que a ajudavam. Pedi para D. L. o contato das duas benzedeiras, 

para que eu pudesse entrevista-las também, e ela se comprometeu a conversar com elas para 

saber se poderia passar tais informações para mim.  

Durante a entrevista, expliquei como eu havia chegado até ela por indicação de M. Ela 

ficou bastante interessada, disse não se lembrar de M. pelo grande fluxo de adultos e, 

principalmente, de crianças que já foram à sua casa durante todos os anos de atendimento, 

mas demonstrou vontade de conversar com M. Então, após a entrevista entrei em contato com 

M., comuniquei-lhe sobre o pedido de D. L. e passei o contato telefônico para que elas 

pudessem conversar. Em setembro retomei contato com D.L. para saber se seria possível 

conversar com as outras benzedeiras também e D. L. disse que não ainda não havia falado 

com elas. Além disso, D.L. cobrou o contato de M. Assim sendo, uma nova vez contatei M., 

que ainda não havia conseguido se comunicar com D.L. Numa nova tentativa elas 

conseguiram conversar por telefone e D.L.  convidou M. para ir à casa dela na próxima terça-

feira para assistir ao atendimento, como me relatou numa ligação seguinte.  

Até então, embora eu tivesse uma grande vontade de conhecer o trabalho que D.L. 

fazia em sua residência, eu guardava certo receio de pedir para presenciar o atendimento e 
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soar intrusiva ou inconveniente, dado nosso contato ainda comedido. Contudo, resolvi arriscar 

e pedi para que pudesse também comparecer ao atendimento, para o qual ela havia convidado 

M., mesmo porque gostaria de presenciar as interações entre as duas e principalmente a troca 

de saberes. Recebi uma resposta positiva e bastante receptiva de D.L., da qual guardo uma 

lição para a vida profissional: o fazer antropológico é uma frenética busca pelos porquês e os 

“para quês” dos outros e, por vezes, em meio ao grande fluxo de perguntas e até mesmo pela 

mera presença dx antropólogx, ser inconveniente pode ser uma realidade. Contudo, é mais 

sábio tentar desenvolver a sensibilidade para captar a mensagem de tais momentos em que se 

é de fato uma presença indesejável do que deixar de tentar por medo de sê-lo. 

Voltando às incursões de campo, eu compareci à casa de DL na terça-feira em que 

combinamos. Logo que cheguei, perto das 16:00 horas da tarde, horário em que se inicia o 

atendimento, já havia do lado de fora da casa uma pequena fila de mães, algumas avós, e um 

pai com suas crianças que levava para serem benzidas. Aproveitei o momento de espera para 

colher algumas informações básicas sobre aquelas pessoas, incluindo aspectos como: nome, 

idade, moradia, grau de parentesco com as crianças que levavam, nome e idade das crianças, 

frequência com que as levavam para serem benzidas e como haviam tomado conhecimento do 

trabalho desenvolvido por D.L. Com essas poucas perguntas, rapidamente entrevistei todos 

que ali estavam e mais outros que chegavam com o passar do tempo. Assinalo que me 

apresentei como estudante de antropologia a cada uma das pessoas às quais foram conduzidas 

as perguntas e expliquei também de forma sucinta sobre meu trabalho. Tais entrevistas não 

foram gravadas, apenas anotei as respostas em meu caderno de campo. 

Logo que o portão lateral da casa foi aberto, as mães, pais, avós e crianças adentraram 

no corredor e a eles foram sendo distribuídas fichas numéricas – para organizar a ordem em 

que as pessoas seriam atendidas - por uma mulher, X. Eu me apresentei à mulher que 

distribuía as senhas e a informei que D.L. havia me convidado para assistir ao atendimento 

naquele dia. Então ela se dirigiu à porta que ficava no fim do corredor e dava acesso à salinha 

onde eram realizados os benzimentos para informar D.L. e confirmar a informação. Logo ela 

retornou e me disse que eu poderia entrar.  

Ao entrar na sala fui recebida por D.L. e apresentada a I. e C. que eram as outras duas 

benzedeiras, que até então eu pensava serem as únicas outras pessoas que trabalhavam com 

D.L. Apresentei-me e as cumprimentei rapidamente, visto que já haviam começado a entrar as 

crianças com seus familiares para serem benzidas. Falei do meu interesse em entrevista-las 
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naquele dia e obtive uma resposta positiva. Também perguntei à D.L. sobre M., que havia 

combinado de comparecer, mas fui informada que ela não pôde ir naquele dia. Logo começou 

toda a dinâmica do atendimento e eu procurei ficar quieta no canto da sala, de forma a 

observar sem interromper. Voltarei às minhas impressões e experiências ao presenciar o 

atendimento naquele dia mais tarde numa outra parte deste trabalho, pois daí bifurcaram, ou 

melhor, “multifurcaram” outras questões. Naquela terça-feira, devido ao grande fluxo de 

pessoas que foram lá até as 19:00h, horário em que o portão que dá do corredor para a rua é 

fechado, o atendimento foi encerrado próximo às 21:00h e não foi possível realizar as 

entrevistas com nenhuma das duas auxiliares de D.L. Ao tentar combinar um outro dia para a 

conversa é que descobri que, na verdade, ainda haviam outras benzedeiras. 

Como já mencionei, o atendimento na salinha dos fundos da casa D.L. acontece todas 

as terças e quintas-feiras, exceto nas últimas quintas-feiras dos meses, das 16:00h às 19:00h 

(se fecha o portão às 19:00h, mas o atendimento dura até que todas as pessoas que entraram 

até aquele horário sejam atendidas), as pessoas que lá chegam recebem fichas numéricas que 

servem para organizar a ordem dos atendimentos, aguardam no corredor até sejam chamados 

seus respetivos números e então se encaminham para o local onde são realizados os 

benzimentos. Há, como descobri naquele dia, uma equipe de cinco benzedeiras, que se 

revezam entre os dois dias de atendimento, com exceção de D.L. que atende tanto nas terças-

feiras quanto nas quintas-feiras. Nas terças-feiras as benzedeiras que atendem são D.L., I, e 

Cl; e nas quintas-feiras D.L., A. e C. Na terça-feira em que fui C estava substituindo Cl, que 

não pode comparecer no seu dia. Além delas, as pessoas que trabalham com entrega de fichas 

numéricas também têm seus respectivos dias: Ma. trabalha nas quintas-feiras, X trabalha nas 

terças-feiras e J. geralmente comparece nos dias em que se faz necessário pelas ausências das 

outras duas pessoas. Existe então toda uma dinâmica e comprometimento por parte das 

benzedeiras e auxiliares com seus dias, horários e deveres para com aquele local e para com 

aquelas pessoas.  

Visto isso, pedi autorização para comparecer a mais dias de atendimento, tanto para 

observar mais o contexto, como para poder realizar as entrevistas com as outras benzedeiras. 

Retornei na quinta-feira daquela mesma semana, quando compareceram D.L., C. e A. Nesse 

dia, além de observar novamente o atendimento, consegui conversar no início com algumas 

das famílias que foram até lá, daquela mesma forma com que havia conversado com as 

famílias da vez anterior. Após o encerramento dos atendimentos, entrevistei a benzedeira C. 

(por questão de tempo não foi possível entrevistar A. naquele dia). Na semana seguinte, o 
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atendimento ocorreu apenas na terça-feira, pois quinta-feira 12 de outubro foi feriado. Não 

consegui comparecer na terça-feira por motivos de saúde, então só na outra terça-feira, dia 17 

de outubro de 2017, é que foi possível retomar as atividades de campo. Neste dia realizei 

entrevistas com A., que havia comparecido para dar auxílio aos trabalhos, e I. 

Além das benzedeiras, como mencionei, a equipe também é constituída pelas pessoas 

que distribuem as senhas e que possuem, tal como as benzedeiras, grande comprometimento 

para com a tarefa e também se revezam nos dias de trabalho. No primeiro dia em que fui na 

casa de D.L., a pessoa encarregada dessa tarefa era X, uma mulher que não cheguei a 

entrevistar, em vista do tempo corrido. Não tive outra oportunidade posteriormente, pois 

naquele dia ela viajaria e só retornaria no mês de novembro de 2017. No segundo dia em que 

compareci o encarregado era um homem, Ma., que também é benzedor, como descobri 

através da entrevista que fiz com ele. Contudo, ele não costuma atender na salinha junto com 

as outras benzedeiras, faz isso apenas vez ou outra, quando é preciso substituir alguma delas.  

Na outra terça-feira em que compareci, X não estava lá, pois, como mencionei, havia 

viajado. A., a benzedeira que costuma atender às quintas-feiras foi até lá para substituir X no 

trabalho de entrega das fichas e durante o período que ficou lá desempenhando essa função é 

que consegui entrevista-la. Nesse mesmo dia, do meio para o fim do atendimento, J., que é 

vizinha de D.L., havia comparecido para levar sua filha para ser benzida e se ofereceu para 

ajudar na função de distribuir as fichas, ao perceber que X não estava lá. Então A. foi para a 

salinha para ajudar com os benzimentos. Não tive oportunidade de conduzir uma entrevista 

com J., pois no mesmo dia, após entrevistar A., eu ainda tinha que entrevistar I., mas 

trocamos algumas palavras e foi possível perguntar a ela algumas informações básicas.  

Em relação às entrevistas realizadas, eu criei dois roteiros de perguntas, um para cada 

etapa. Uma das principais razões de sentir a necessidade de separar os trabalhos de campo em 

duas etapas foi a percepção de que os contextos eram distintos e, por isso, eram necessárias 

abordagens compatíveis com tais diferenças. Nesse sentido, a metodologia das pesquisas de 

campo impactou também a metodologia analítica e de construção do texto etnográfico, pois a 

forma que passei a construir minhas reflexões partia do pressuposto de que o contexto 

abordado se subdividia em duas realidades ao mesmo tempo parecidas e distintas. Como 

aponta Roberto Cardoso de Oliveira (2006), o olhar que dirigimos ao objeto de pesquisa já foi 

previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Por isso, afirmo que esse recurso 

metodológico - de delimitação e divisão das pessoas em dois grupos, entendendo os trabalhos 
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de campo também em duas etapas -, somado ao meu lugar de fala, ao meu lugar no mundo, 

estão impregnados nesta construção textual. 

Desde as origens da antropologia, a escrita sempre foi um aspecto importantíssimo 

para produção e legitimação da experiência. É no texto que as ideias se localizam e se 

organizam com referência à realidade, para produção teórica. O ato de escrever auxilia na 

produção do pensamento e o encaminha para soluções que não foram percebidas durante o 

trabalho de campo. Retomando o texto como produto, é por meio dele que x antropólogx 

apresenta suas ideias e desenvolve novas perspectivas sobre a interpretação das culturas. 

Contudo, é necessário sempre enfatizar que essa produção escrita que denominamos como 

etnografia não é neutra, o texto traz “sistema conceitual, de um lado, e, de outro, os dados 

(nunca puros, pois - já numa primeira instância -  construídos pelo observador desde o 

momento de sua descrição) guardam entre si uma relação dialética.” (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2006, p.24). 

 

 

1.4 Algumas ponderações sobre o fazer antropológico 

 

Em alguns momentos da tradição antropológica houve a premissa de que deveria haver 

uma total imersão dxs antropólogxs no mundo dos “nativos” a fim de fazer uma tradução 

cultural impessoal desses outros para a linguagem científica ocidental. A realização dessa 

“tradução”, expressa no texto etnográfico, era orientada pela ideia de que era possível que xs 

antrpológxs se distanciassem de si mesmos e diluíssem suas próprias noções de mundo para 

mergulhar no “mundo nativo” e produzir algo fidedigno, que não fosse “infectado” pelas 

noções ocidentais, algo neutro. Isso foi proposto por autores clássicos como Bronislaw 

Malisnowski, que afirmou que na Antropologia, assim como “em qualquer ramo do 

conhecimento, os resultados de uma pesquisa científica devem ser apresentados de maneira 

totalmente neutra e honesta” (MALINOWSKI, 1976, p. 18). Atualmente, cada vez menos 

antropólogxs têm concordado com essas noções ou as aplicado em suas empreitadas 

etnográficas. 

Há sim uma preocupação em entender o outro, é preciso aceitar a lente “nativa” que 

transforma completamente a visão de mundo, aceitar suas concepções e conceitos. Enfim, por 
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mais que como antropóloga eu esteja “infectada” com minhas noções pessoais sobre o 

assunto, é necessário tentar transcendê-las a todo instante. Mas é preciso também aceitar que 

o campo etnográfico é, sobretudo, um encontro de subjetividades (ZALUAR, 1986), onde o 

mundo do pesquisador se mescla com o do pesquisado, criando um conteúdo que não é 

completamente fidedigno nem ao “nativo” nem completamente enviesado pelos preceitos dx 

antropólogx. 

Na obtenção do conhecimento a respeito do outro, x antropólogx, de acordo com 

Clifford Geertz (1997), deve buscar entender o modus vivendi de um povo, estando atento 

para a conciliação dos horizontes dos seus sujeitos de pesquisa com os horizontes do 

pesquisador. No momento em que o antropólogo vai a campo e dispõe-se a compartilhar uma 

experiência pessoal com o povo estudado, as relações que se estabelecem, em sua maioria 

“em termos não convencionais” (GEERTZ, 2005), resultam de uma sociabilidade que é 

utilizada como meio de pesquisa, diferentemente dos cientistas sociais que a utilizam como 

objeto ou objetivo (GOLDMAN, 2006). Esse aspecto artesanal de estabelecer relações e de 

tentar se inserir no cotidiano do sujeito estudado, peculiar à antropologia, é importante na 

compreensão do modo de perceber o mundo dos “nativos”. Além disso, a relação criada, de 

certo modo, ameniza a hierarquia comumente estabelecida na interação com os sujeitos de 

pesquisa, transformando o “informante”, como costuma ser visto, em um interlocutor, 

instituindo-se uma relação dialógica (RAMOS, 2007).  

No meu caso, na medida em que fui conhecendo e me inserindo em alguns momentos 

das vidas dessas pessoas, passei também a integrar essas redes que as conecta. Afinal, acredito 

que, mais do que pesquisadora, eu sou um ser humano constituído de múltiplos papeis que me 

identificam e me inserem no mundo, no convívio social. Assim sendo, o convívio, mais do 

que uma separação canônica entre “antropóloga” e “nativos” ou qualquer coisa do gênero, foi 

também uma troca não unilateral de saberes, vivências e sentimentos. Dessa maneira, nessa 

pesquisa, posicionei-me contra essa visão “clássica” da antropologia, ao não procurar 

empreender a impossível tarefa de afastar-me de mim mesma para que meus pressupostos não 

contaminassem minhas perspectivas. 

Assim como todas as outras pessoas dessa rede, as benzedeiras, que são o foco deste 

trabalho, possuem múltiplos papéis sociais: algumas são mães, tias, esposas, estudantes, 

profissionais, dentre uma série de outros papéis que por vezes as aproximam, por vezes não. 

Mas todas são mulheres que, embora tenham suas diferenças e convergências em 
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determinados sentidos, se identificam com um fazer comum: o benzimento. Mesmo que este 

fazer não seja linear, que tenha suas peculiaridades macro e micro contextuais e também 

pessoais, é algo que as conecta entre si e também as conecta com outros atores, como as 

pessoas que buscam pelo benzimento. Esse fazer as conecta ainda com instituições religiosas; 

com profissionais de saúde, como médicos alopatas e homeopatas; com coletivos feministas, 

dentre outros. Nesse sentido, essas mulheres estão conectadas não apenas a atores e 

instituições envolvidos com religiosidade e/ou espiritualidade, aspectos com os quais a 

princípio o benzimento estaria mais diretamente relacionado, mas também a outros setores. 

Negar tais relações é fragmentar o social.  

Eu também não tenho pretensão de demonstrar toda essa complexidade, algo que 

demandaria maiores esforços e maiores responsabilidades, mas tento ao menos reconhecê-la 

para assumir e demonstrar ao leitor que trato de uma realidade recortada e analisada sob lentes 

específicas. Enfim, o que quero dizer é que, embora haja um recorte que se faz necessário 

num trabalho acadêmico, a dinâmica real extrapola em muito esses limites. As relações 

decerto são bem mais complexas e profundas do que eu conseguirei demonstrar; não tenho a 

pretensão de “dissecar” este contexto. 
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2  CAPITULO II 
 

 

2.1 Noções de Corpo, Saúde e Doença 

 

As noções de saúde e doença são tão plurais quanto as culturas humanas. Mesmo na 

sociedade ocidental contemporânea é possível verificar não uma, mas diversas formas de 

enxergar esses dois conceitos, de forma que essas noções variam tanto no espaço quanto no 

tempo. Moacyr Scliar (2007) faz uma reflexão sobre como essas noções foram tratadas na 

sociedade ocidental, partindo das considerações cristãs que entendiam doença como castigo 

pelo pecado e a cura como uma questão de fé, e também da medicina hipocrática grega, com a 

teoria de que as doenças se originavam do desequilíbrio dos quatro humores (bile amarela, 

bile preta, sangue e pleura). Esta teoria influenciou por tempo considerável a medicina 

ocidental8, mas começou a ser posta de lado com o início do estudo da anatomia humana no 

século XVIII, quando se passou a considerar que as doenças se davam nos órgãos e não pelo 

desequilíbrio nos quatro humores. Com a Revolução Pasteuriana no final do século XIX, 

passou a se acreditar que a as doenças também poderiam ser causadas por outros agentes, os 

microrganismos, e teve início a possibilidade de se fazer soros e vacinas para curar doenças, 

que impulsionaram a chamada medicina tropical.  

Com o passar do tempo, embora ainda existisse uma infinidade de concepções 

distintas a respeito da díade saúde e doença situadas culturalmente, sobretudo no que tange 

aos saberes tradicionais, e também sempre tenha havido discussões dentro do campo das 

ciências, que não é homogêneo, algumas noções Científicas do que é saúde e doenças foram 

se tornando hegemônicas. Com a Criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e da 

OMS (Organização Mundial da Saúde)9 pós Segunda-Guerra Mundial, se definem os 

conceitos oficiais de “saúde e bem estar”, instaurando os cuidados da saúde como assunto de 

ordem pública, associando assim as esferas do Estado e da Ciência. Há então noções postas 

como oficiais e teoricamente “universais” e aplicáveis a respeito de saúde e doença. Com isso, 

                                                             
8 Ver: LIMA, Tania Andrade. Humores e Odores: ordem corporal e ordem social no Rio de Janeiro, século XIX. 

Manguinhos, 2(3): 44-96, 1995. 

9 “O conceito da OMS, divulgado na carta de princípios de 7 de abril de 1948 (desde então o Dia Mundial da 

Saúde), implicando o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado na promoção e proteção da 

saúde, diz que “Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

enfermidade.” (SCLIAR, 2007, p. 36) 
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medidas para que a saúde seja um direito de todos passam a ser postas em prática como 

políticas públicas por meio do Estado. Deixo claro que sempre houve discussões e ações na 

contramão dessas visões hegemônicas, dentro de instituições científicas e públicas no Brasil, e 

também fora delas, mas acontece que a própria noção na qual a criação dessas políticas 

públicas está enraizada - dos conceitos universalmente aplicáveis de saúde e doença - e a 

eleição da biomedicina como principal ou quase a única ferramenta de ação, em detrimento de 

saberes tradicionais que quando são reconhecidos são tidos no máximo como opções 

secundárias, não contempla de maneira satisfatória outras visões, outras cosmologias, outras 

noções de corpo, saúde e doença não pautados da Ciência ocidental.   

Tendo em vista essa breve reconstituição da formação das noções ocidentais de saúde 

e doença, percebe-se que sempre houve noções hegemônicas. Essas noções hegemônicas 

como aponta Walter Mignolo (2003) estão pautadas no macro-paradigma da modernidade ou, 

como entendido de forma análoga por ele, da colonialidade. De acordo com o autor, é imposto 

desde o cristianismo, filosofia secular, até a constituição da Ciência moderna e reproduzido 

até hoje por ela, um “conhecimento universal”, isto é, linear e único. Todavia, este 

conhecimento, apesar de entendido como neutro e universal, mostra-se na verdade masculino, 

branco e europeu. A ciência feminista, a ciência feita por não europeus/estadunidenses, ou 

mesmo os conhecimentos que não se enquadram na denominação ocidental de “ciência”, no 

caso de saberes tradicionais como os das benzedeiras, não teriam lugar na modernidade, 

seriam sempre marginais, subalternos. “Enquanto na história da Europa paradigmas anteriores 

eram ‘superados’, na história mundial os paradigmas diferenciais eram negados.” 

(MIGNOLO, 2003, P. 675). 

Como afirma Manuela Carneiro da Cunha (2009), a diferença fundamental entre os 

saberes tradicionais e o saber científico é que os saberes tradicionais são plurais, locais, 

passíveis de acolher a diferença e a divergência em alguma medida, enquanto a ciência é 

única, “universal”, hegemônica. Tanto que quando se fala em ciência remonta-se a esta 

ciência ocidental, para falar de outro tipo de conhecimento ou ciência é necessário acrescentar 

um adjetivo, como “ciência tradicional”, por exemplo. A universalidade da Ciência se daria 

por sua “neutralidade” e sustentação sem precisar de ter credos como base. Entretanto, como 

aponta esta autora, Bruno Latour argumenta que a ciência não se dá num vácuo político e/ou 

social. De acordo com Latour (LATOUR, 1994 in CARNEIRO DA CUNHA, 2009), os 

contextos sociais e os interesses do poder estão envolvidos em todos os coletivos e objetos, 

incluindo a ciência. Dessa forma, não é possível dissociar questões da ciência, do Estado e 
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questões sociais, como se tentou fazer durante a constituição da modernidade; é preciso 

considerar a realidade como híbrida, pois é assim que ela é de fato.  

Os conhecimentos dos médicos e das benzedeiras são claramente distintos. O que está 

em questão, mais ainda do que as noções doenças e entendimentos de cura, são as noções de 

corpo em vigor, uma vez que as noções de doença e cura são produtos diretos das noções de 

corpo. Como aponta Fracimário Visto dos Santos (2009), ao passo que os profissionais da 

medicina geralmente separam as esferas material e espiritual e tratam, a partir daí, o corpo 

físico, a benzedeira enxerga essas partes como indissociáveis. “Ao diagnosticar uma 

determinada doença, o médico faz uma distinção entre o corpo e o espírito; as rezadeiras, por 

sua vez, lidam de forma complementar, sem estabelecer essa dualização característica da 

prática biomédica” (SANTOS, 2009, p. 21).  

Já na Ciência, de acordo com Adauto Novaes (2003), o corpo tende a ser 

compreendido como objeto manipulável, como uma máquina, “somos levados a vê-lo como 

mecanismo dentro de outros mecanismos, como ser que funciona automaticamente” 

(NOVAES, 2003, p. 11). Desse modo, as doenças se manifestariam nessa corporeidade física 

como disfunção desse mecanismo, podendo ser entendidas como categorias objetivas e 

universalmente aplicáveis. No benzimento, as doenças se situam não apenas no corpo físico, 

mas em outras dimensões, sobretudo na espiritual. Há uma visão holística do corpo, como um 

todo constituído de diferentes esferas; as doenças são então multifatoriais, podem ter tanto 

causas físicas, emocionais, espirituais quanto mentais; se originam de um desequilíbrio em 

alguma dessas esferas ou mesmo em várias delas ao mesmo tempo. Por isso a compreensão da 

cura, do corpo saudável, vai além da materialidade do corpo, deve ser fruto de uma visão 

holística. 

Não é só a cura do corpo físico, é a cura da alma. Quando a gente entende que está 

associado com tudo na vida, está ligado as suas emoções, com seu estado mental, 

com seu irmão, quando você entende que você faz parte do todo, você quer se curar. 

E curar não é curar só de uma dor de cabeça, você quer curar de uma coisa que você 

não consegue muitas vezes expressar, sabe? (...) Não é só chegar lá em e falar “vai 

benzer e tirar minha dor”, essa dor tem uma causa, porque seu corpo é um corpo 

perfeito, sua mente é uma mente perfeita, é um corpo sem doença, é uma mente sã. – 

M., Benzedeira, 22 anos de idade. 

No benzimento é possível se benzer de todo tipo de problema, inclusive categorias de 

doenças reconhecidas pela biomedicina, mas existem também aquelas categorias mais ou 

menos exclusivas ao benzimento. Dentre as categorias de doenças particulares que observei 

nos contextos onde realizei minha pesquisa estavam:  
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Aguamento é sentimento, é quando a pessoa está muito triste ou aconteceu alguma 

coisa para contrariar ela, principalmente criança quando é contrariada, aí a gente 

chama de aguamento. 

Espinhela Caída é quando a pessoa leva susto, principalmente as crianças, a pessoa 

sente uma coisa no estomago, como se tivesse um buraco assim no estômago, a 

sensação que dá. 

Cobreiro é de pele, mas não deixa de ser o emocional (...). Antigamente achava que 

era bicho que passava na roupa, a pessoa usava a roupa sem passar, hoje nós 

sabemos que não, que é o emocional que provoca coisas na pele. A pessoa já foi no 

médico já fez tudo quanto é exame e não descobre, o Benzimento do cobreiro faz 

secar aquilo ali. Então, a gente sabe que é o emocional que está desequilibrado e 

joga para a pele, através de bolhas, e benzendo simplesmente seca. 

Erisipela é quando a veia da pessoa está inflamada e tem pessoas que dá ferida, fica 

quente o local, aí a gente benze, mas não deixa de falar para pessoa buscar um 

médico também, para tomar um remédio para ralear o sangue, buscar o tratamento 

necessário para tratar aquilo, mas geralmente quando a pessoa tem erisipela, 

benzendo sara, seca a veia e a pessoa melhora. 

Carne Quebrada, Nervo Torcido e Osso Rendido é quando é torção, quando quebra, 

dá luxação ou machuca só a carne. 

O Mal Olhado, a gente fala que até pessoas boas põem mal olhado, se a pessoa 

admira muito. Tudo em excesso é mal, tudo de mais faz mal, sejam coisas boas ou 

coisas ruins, e o mal olhado que a gente fala é excesso de carinho, é excesso de 

amor, é amor demais, é querer demais, aí sufoca, aí não faz bem, aí a gente fala “o 

mal olhado”, mas é só uma terminologia, porque não é o mal olhado, é o excesso. 

(...) É nosso ser imperfeito, que a gente não sabe dosar nem o bom, nem o ruim. – I., 

Benzedeira, 58 anos de idade.  

O que é importante de se assinalar é que as categorias de doenças existentes no 

benzimento são diversas e contextualmente variadas. Até existem algumas que são 

amplamente verificáveis em diversos lugares, como o cobreiro, por exemplo, mas não 

necessariamente os significados e sentido atribuídos a elas são os mesmos.  

Segundo Esther Jean Langdon (1995), um conceito importante na Antropologia da 

Saúde mais contemporânea é a concepção de doença como experiência - isto é, entendida 

como decorrência de um “ser no mundo”, sendo que isso abrange diferentes cosmologias. A 

partir dessa concepção, “doença” pode ser entendida como “não mais um conjunto de 

sintomas físicos universais observados numa realidade empírica, mas é um processo subjetivo 

no qual a experiência corporal é mediada pela cultura.” (LANGDON, 1995, p. 9). 

No benzimento não há uma homogeneidade, nem uma pretensão de se eleger 

parâmetros e categorias comuns; não há necessidade de se deslegitimar algumas práticas em 

detrimento de outras, reconhece-se e tolera-se a diferença de seres e fazeres. Admito que essa 

é uma das coisas que mais me fascina nas práticas do benzimento. Noto que, enquanto a 

Ciência geralmente - historicamente - considera à margem todos os outros modos de ser e 

saber que vê como discordantes e que não são comprovados por suas metodologias objetivas, 



33 
 

no benzimento, em relação a outras práticas, não há subjugação ou desvalorização, pelo 

contrário, há coexistência e entendimento de complementaridade, inclusive com relação à 

própria biomedicina. 

A gente precisa dos nossos médicos, a gente não pode falar ‘isso sara só com 

benzeção’, quer dizer, sara, por exemplo, um cobreiro sara, uma pessoa que torceu o 

pé e está doendo, foi ao médico, engessou e tirou o gesso e está doendo, sara sim 

com a benzeção. Tem coisas que realmente curam com a benzeção. (...) cobreiro só 

oração cura, às vezes os remédios que os médicos passam faz até efeito pior. D.L., 

Benzedeira, 78 anos de idade. 

 Desde 2006, com a aprovação da portaria nº 97110, o SUS (Sistema Único de Saúde) 

vem realizando um movimento de incorporação de terapias holísticas e ofícios tradicionais 

por meio das Políticas Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde 

(PNPIC)11. Com relação à benzeção, um exemplo dessa incorporação ocorreu em Rebouças, 

cidade do interior do Paraná, que foi o primeiro município brasileiro a reconhecer 

Benzedeiras como agentes de saúde12. São medidas bastante interessantes que demonstram 

que as conjunturas estão se modificando, mesmo que lentamente. Contudo, por mais que 

existam esses movimentos e posturas distintas de profissionais da saúde em relação ao 

benzimento, e até mesmo aqueles profissionais biomédicos que indicam o benzimento, como 

apontou D.L, ainda existem muitos que tratam essas práticas com certo preconceito, como 

afirma I., há aqueles que veem o benzimento apenas como um “tratamento paliativo” e que 

guardam, portanto, resquícios coloniais. 

 

 

 

 

                                                             
10 Ver: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html, último acesso 18/11/2017. 
11 “Em virtude da crescente demanda da população brasileira, por meio das Conferências Nacionais de Saúde e 

das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) aos Estados membros para formulação de 

políticas visando a integração de sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos (também chamados de 

Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa MT/MCA ou Práticas Integrativas e Complementares) aos 

Sistemas Oficiais de Saúde, além da necessidade de normatização das experiências existentes no SUS, o 

Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, 

contemplando as áreas de homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, 

medicina antroposófica e termalismo social – crenoterapia, promovendo a institucionalização destas práticas no 

Sistema Único de Saúde (SUS).” Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnpic.php, último acesso 

18/11/2017. 
12 Ver: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2012/05/benzedeiras-sao-consideradas-profissionais-da-saude-no-

parana.html, Último acesso 11/11/2017. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnpic.php
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2.2 Situando o Benzimento 

 

  O benzimento é um ritual de cura, conduzido pela benzedeira através de elementos do 

universo religioso, por meio das orações, da imposição de mãos e gestualidade e também de 

elementos materiais, como as ervas, os óleos com infusão de ervas ou paninhos sendo 

costurados, que foram os elementos que presenciei nos contextos de análise deste trabalho.  

A benzedeira, primeira figura que vem em mente quando fala-se de benzimento, é 

simultaneamente agente de cura e agente espiritual (SANTOS, 2009), a benzedeira é a chave 

do ritual, mas não sozinha. É a benzedeira que evoca a energia de cura através das orações, 

dela partem as intenções, a benzedeira que é a responsável pela gestualidade, por manusear as 

coisas e organizar o espaço, é a ela que as pessoas têm de procurar para serem benzidas. Pode-

se seguramente dizer que não existe benzimento sem benzedeira, mas da mesma forma não 

basta a benzedeira para que haja benzimento. O benzimento, ao que concluí, tem a ver com 

energia, e a energia vem dos diversos elementos que compõem o ritual: “É a energia da 

oração, a energia da planta e a energia da gente.” D.L., benzedeira, 78 anos de idade.  

Além disso, a cura é agenciada não apenas pelos elementos do plano físico, pelo que é 

visível aos olhos, mas por guias espirituais, pela energia Divina. Durante os períodos em que 

presenciei os benzimentos serem realizados na salinha da casa de D.L. me foi dito por todas 

as pessoas entrevistadas que lá havia uma equipe espiritual, formada por médicos e médicas 

pediatras, enfermeiros e enfermeiras e todo um aparato hospitalar no plano espiritual. A. 

inclusive mencionou que, alinhado à salinha, havia um hospital infantil no plano espiritual: 

“Um hospital chamado Miras, um hospital só de crianças, que atende crianças 

desencarnadas.” - A., benzedeira, 54 anos de idade. 

De acordo com D.L. e I., o trabalho espiritual é uma transfusão de energia, e todos que 

estão naquela salinha doam e recebem energia. Elas me informaram que eu estava a todo 

momento, no tempo em que estive presente, doando também da minha energia, mas ao 

mesmo tempo recebia. I. me apresentou a seguinte definição de Benzimento: 

Igual tem a transfusão de sangue, tem a transfusão de energia magnética, a energia 

animal, que todos nós temos em nós mesmos. E alguns, como a gente sabe, tem uma 

sensibilidade maior, uma captação maior dessa energia, que é divina, é de Deus, e 

Ele usa nós como canais, como seus instrumentos para transmitir essa energia nas 

pessoas. – I., benzedeira, 58 anos de idade.  

A respeito dos guias espirituais que dão aporte energético no benzimento, além da 

equipe médica espiritual, existem ainda os guias das benzedeiras. I. cita que a benzedeira a que 
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sua mãe costumava leva-la na infância, quando morava no bairro Santo Antônio, é sua mentora 

espiritual nos benzimentos que realiza atualmente: “(...) a mãe Teresa que trabalha comigo 

aqui. Eu sei pela vidência, eu vejo, ela usa um turbante branquinho; a primeira vez que vi ela eu 

já vi que era essa senhora que me benzia nos meus tempos de criança.” – I, benzedeira, 58 anos 

de idade. 

Outro elemento chave para compreender o benzimento é a pessoa a ser benzida, que não 

é passiva no processo, ela é também parte indispensável. O processo de cura tem a ver com 

deixar-se afetar pela energia do benzimento; para que o procedimento seja bem sucedido é 

necessário que, tanto quem faz quanto quem recebe, acredite em sua eficácia. De acordo com 

M., o benzimento só é efetivo quando e pessoa está “aberta” a receber a energia de cura.  

Com isso, é possível traçar, em alguma medida, uma relação entre essa “crença” 

necessária com a noção da eficácia mágica, proposta por Claude Lévi-Strauss, 

impreterivelmente ligada às condições e noções sociológicas, uma vez que, para este autor, é a 

crença na prática em si que possibilita a sua eficácia (LÉVI-STRUASS, 2012). Contudo, 

fazendo esta relação não quero dizer que a “crença” propicie uma eficácia que seria apenas 

simbólica, como a suposição do autor aponta, mas que a crença tem um papel de permitir a 

acepção da transfusão da energia e sua consequência, seu efeito.  

Inclusive, é por isso que, de acordo com M., o benzimento nunca deve ser diretamente 

oferecido, isto é, pode-se informar às pessoas sobre a possibilidade de se fazer a benzimento, 

mas nunca oferecer. O interesse deve partir de quem procura e então, quando procurada, a 

benzedeira executa seu papel. Como um paralelo disso, retomo Marcel Mauss, que afirma que 

só se procura o mago quando é atribuída confiança e crença na operação mágica praticada por 

ele; da mesma forma, o mago também deve crer profundamente na consecução de seus atos de 

enfeitiçamentos ou de contra-feitiço (MAUSS, 1981). No caso do benzimento, o mesmo se 

aplica: a confiança na benzedeira e no ritual é essencial; a crença no ato também faz parte da 

operação. Como afirma I: “Se a pessoa não acreditar parece que a gente joga a energia e a 

energia não entra, parece que paralisa. Quanto mais a pessoa acredita, quanto mais a pessoa crê 

naquilo ali, mais flui tanto pra nós como doadores quanto para o receptor”. – I., benzedeira, 58 

anos de idade. 

Contudo, de acordo com M. existem dois tipos de benzimento, um feito com a técnica e 

outro que é mediúnico: no benzimento feito com a técnica cada pessoa tem seu mentor 

espiritual que dá o suporte no momento do benzimento; já o benzimento feito mediunicamente 
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seria com os pretos velhos e caboclos, entidades da Umbanda. Esse segundo tipo de 

benzimento, de acordo com ela, consegue ultrapassar algumas barreiras e afetar mesmo aquelas 

pessoas que não acreditam: 

 (...) ele age sobre quem está no ambiente, não é porque o seu mentor [no Benzimento 

feito com técnica] não tem poder, é porque o seu mentor está ali para ajudar você, já o 

caboclo e preto velho eles estão numa missão para ajudar quem estiver no ambiente e 

eles não são um paraespírito pequeno, eles são um paraespírito expandido, então 

abrange uma quantidade maior, trabalha uma carga de energia maior. Então quem 

estiver no ambiente é beneficiado, não influenciado, porque você não tem uma 

sugestão, você não transforma nada, sabe? Mas se sua carga é negativa, 

automaticamente é transformada em positiva. Porque a energia do amor ela é maior, a 

energia da raiva é uma energia toda pontiaguda, então ela chega ferindo, ela chega 

cutucando, ela bate nas quinas, já a energia do amor ela é sutil, ela é leve, são ondas, 

então ela passa onde tiver que passar, você pode estar ali cheio de ódio que a energia 

do amor vai passar por você. (...) Você não precisa nem acreditar, você não precisa 

nem gostar, se você está lá alguma coisa muda. M., Benzedeira, 22 anos de idade.  

De acordo com Thomas Csordas (2008), a cura em rituais - nos quais também 

poderíamos incluir o benzimento - não se trata da eliminação da doença ou problema, mas da 

transformação do sujeito, enquanto ser corpóreo.  

Eu também percebi que a cura não é a eliminação de uma coisa (uma doença, um 

problema, um sintoma, uma desordem), mas a transformação de uma pessoa, um 

sujeito que é um ser corpóreo. Reconhecer que nosso corpo não é menos um produto 

da cultura do que da biologia tem o potencial de transformar nossa compreensão 

tanto de corpo quanto de cultura. Por outro lado, se o corpo pode ser mostrado como 

base existencial da cultura e do sujeito em vez de simples substrato biológico de 

ambos, o caminho estaria livre para a compreensão de corpo como não apenas 

essencialmente biológico, mas igualmente religioso, linguístico, histórico, cognitivo, 

emocional e artístico. (CSORDAS, 2008, p.19) 

 Nesse sentido, como apontado pelas benzedeiras entrevistadas, a carga energética da 

pessoa benzida é modificada, ela recebe novas energias que transformam seu corpo em todos 

os aspectos: espiritual, emocional, mental e físico, etc; e então é assim que a cura seria 

propiciada. De acordo com M., a cura que o Benzimento concede não é apenas do nível físico:  

Acho que é o primeiro passo, a entrada para essa questão da espiritualidade é 

enxergar que o corpo físico não é só físico, é mental, emocional, intelectual e muito 

mais do que isso. Porque se é só uma dor de cabeça crônica eu vou no médico e ele 

me dá um remédio para enxaqueca, mas se não passa nunca, alivia, mas eu sempre 

estou com essa dor, porque? Se eu acredito só na ciência eu fico só na ciência, mas 

se eu chego a ir num benzimento, eu já estou dando um primeiro passo para essa 

coisa de ‘não é só corpo’. Eu estou acreditando num rezo, o rezo tem um poder 

espiritual, eu estou dando o primeiro passo para a cura da alma. – M, Benzedeira, 22 

anos de idade. 
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2.3 As Orações e os Gestos 

 

O Benzimento é constituído pela oralidade, as rezas ou benzeduras que propiciam 

curas geralmente estão associadas a religiões específicas, principalmente ao catolicismo 

popular. De acordo com Francimário Vito dos Santos (2009), as “súplicas” e “rezas” têm o 

objetivo de restabelecer o equilíbrio material ou físico e espiritual das pessoas que buscam 

ajuda.  

Como já mencionei, algo que apreendi nessas vivências foi que a energia de cura do 

Benzimento não flui apenas da benzedeira, mas de algo que ela evoca e que emana a energia 

de cura para quem ou o que estiver sendo benzido. Nesse sentido, a oralidade é extremamente 

importante, pois é a partir dela que se evoca essa força/energia maior, ela tem um papel de 

mediação.  

Segundo M., não há Benzimento sem oralidade. Para I.: “A oração é um instrumento, 

enquanto você está mentalizando aquelas palavras, você está se concentrando ali (...), igual 

ligar um aparelho na tomada, não precisa para passar energia? A oração tem essa função de 

nos conectar a Deus para nós podermos ser esse campo de transfusão de energia” – I., 

benzedeira, 58 anos de idade. 

Na primeira incursão a campo que realizei, em 2016 no encontro na casa de M., foi 

compartilhada uma oração comum, a qual poder-se-ia usar para qualquer tipo de benzimento. 

Com tal oração todas as mulheres presentes realizaram benzimentos umas nas outras. Muda-

se apenas a intencionalidade, de acordo com o motivo pelo qual a pessoa procura o 

benzimento, e também de acordo com a sensibilidade da benzedeira.  

Senhor Deus, Pai criador, na sua força, na sua glória e no seu nome sagrado eu 

peço Força e Proteção ao Irmão (Nome da pessoa benzida). Que pelo caminho de 

Lázaro o irmão “Nome da pessoa benzida” seja curado de suas doenças Físicas e 

Espirituais. Que pela regra de São Bento o irmão (Nome da pessoa benzida) seja 

conduzido e guardado. Que pela cruz de Santa Helena o irmão (Nome da pessoa 

benzida) seja vigiado e abençoado. Aqui eu cruzo, aqui eu peço, aqui se vai cumprir 

com honra e glória ao Divino Criador. Amém. (Repetir essa oração por três vezes 

seguidas.) 

D.L. mencionou que aprendeu a benzer há mais de 40 anos atrás, com uma reza 

ensinada por uma benzedeira do bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, e até hoje costuma 

benzer quase sempre com a mesma oração. 
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Mas também é possível usar diferentes rezas para ‘tipos distintos’ de benzimento, a 

depender de quem se benze. Como no benzimento, a saúde é entendida como um equilíbrio 

entre a totalidade corpo físico e espiritual, emocional, mental e diversas outras instâncias, os 

males que acometem as pessoas e que necessitam de benzimento também se manifestam 

nessas duas dimensões, e por isso as benzedeiras são simultaneamente agentes de cura e 

agentes espirituais (SANTOS, 2009). Como já mencionei, existem categorias de doenças que 

são mais ou menos exclusivas às benzedeiras, como quebranto, espinhela caída, cobreiro, 

nervo torcido, erisipela, ventre virado, etc.. Tais categorias não são compartilhadas pelos 

profissionais da medicina ocidental alopática, não são categorias Científicas (da ciência 

ocidental, branca, colonial). Mas, da mesma forma que na medicina ocidental existem 

tratamentos diferentes para diferentes tipos de doenças, no benzimento isso também acontece. 

Contudo, diferentemente da medicina ocidental, o benzimento não é uma ciência universal e 

nem tem pretensão de ser. Portanto, os tratamentos e mesmo as categorias de doenças podem 

ser variáveis de acordo com o contexto, não existem protocolos. 

Nos atendimentos realizados na salinha da casa de D.L., ao que pude perceber, as 

formas como são realizadas as orações são múltiplas. D.L. mencionou que costuma utilizar 

quase sempre a mesma oração para os diversos tipos de benzimento. I. afirmou que costuma 

utilizar diferentes tipos de orações para diferentes tipos de benzimentos (quebranto, espinhela 

caída, cobreiro, nervo torcido, erisipela, ventre virado), tomando como base as orações 

existentes em uma apostila que fica na salinha. Já A. e C. afirmaram que não utilizam 

“fórmulas” prontas, para elas as orações costumam ser mais intuitivas. 

Segundo Ma. - que auxilia no atendimento com a entrega de fichas e às vezes com 

benzimentos, sobretudo em adultos -, a energia, a cura, não vem da pessoa que benze, vem de 

Deus. Nesse sentido, para ele, a oração tem a função de propiciar a conexão com o plano 

espiritual e, além disso, é uma questão de respeito, de reconhecer que somos instrumentos, 

portanto, é preciso pedir e também agradecer por aquela energia. Com relação aos tipos, 

repertórios de oração, ele assume que não possui uma regularidade quanto isso, usando em 

cada benzimento uma oração distinta, intuitiva, assim como A. e C.:  

Se eu benzer dez com cobreiro, em cada um vai sair uma oração diferente. Tem 

aquelas pessoas que usam a mesma oração e eu acho que eles encontram até mais 

facilidade em sintonizar mais, buscar mais energia, eu já faço diferente, eu não sei se 

é indisciplina. Mas eu sei, na verdade todos nós sabemos, que você não precisa de 

uma fala única. - Ma., benzedor, auxilia com a entrega de fichas do atendimento na 

salinha, 58 anos de idade. 
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Da mesma forma que as palavras, os gestos também são importantes, também têm um 

papel específico no processo de cura. Não obstante, os gestos e as palavras não precisam ser 

fórmulas fechadas. O que percebi no contexto estudado é que seria possível criar rezas e 

suplícios próprios, de acordo com o repertório de crenças ou mesmo com o que a intuição e 

sensibilidade sugerem. O mesmo ocorre com os gestos empregados que, de acordo com M., 

devem ser feitos de acordo com a intuição.  

Ao conversar com T., ela me explicou que os gestos que faz não são aleatórios, muito 

pelo contrário, ela mencionou que, embora não soubesse explicar o porquê de fazer 

determinados movimentos com as mãos durante o ritual, ela sentia que devia fazer, era algo 

intuitivo, como se estivesse sendo guiada por um mentor.  

  A. e I. mencionaram que é como se as mãos delas fossem direcionadas, e quando elas 

passam por alguns locais, geralmente onde residem os problemas físicos, mas não só, elas 

sentem. A. disse que é uma sensação que ela não sabe bem como explicar, uma espécie de 

formigamento na ponta dos dedos. I. mencionou que é como se houvesse um imã, quando a 

mão passa no lugar que deve ser direcionar a energia ela “gruda”. 

O que ficou claro é que, embora o Benzimento possa ser aprendido com outra pessoa, 

não é possível benzer sem ter pelo menos um pouco de mediunidade que, como percebi, pode 

ser manifestar de diversas formas: pela visão, audição, intuição, o dom da cura. De acordo 

com M., não basta saber, é preciso também sentir. 

 

 

2.4 As Coisas Materiais não humanas como agentes no benzimento 

 

Além dos gestos e palavras, as coisas utilizadas são também agenciadoras da cura. Nos 

contextos analisados, algo que foi mais presente nas falas das pessoas entrevistadas foi o uso 

de ramos de ervas para realizar os benzimentos, mas também foram mencionados alguns 

outros elementos, como o copo d’água, associado ao primeiro grupo, e o óleo com infusão de 

ervas e paninho a ser costurado durante alguns tipos de benzimento, associados ao segundo 

grupo.  
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A respeito dos elementos utilizados exclusivamente pelo segundo grupo, o óleo com 

infusão de ervas e o paninho costurado durante o Benzimento, é possível fazer alguns 

apontamentos a respeito de seus papéis no Benzimento.  

O óleo é preparado por D.L., eu não sei exatamente qual é sua composição - pois ela 

não foi mencionada quando questionei e eu não insisti pela resposta, visto que não era minha 

intenção causar nenhum desconforto ou exigir respostas -, mas ao que percebi em minhas 

observações o óleo é utilizado quase sempre que se benze as colunas das pessoas. Em geral 

esse tipo de Benzimento sempre é feito nas mães das crianças, em especial nas que possuem 

crianças de colo, mas não se utiliza o óleo na presença de bebês muito novos, pois segundo 

D.L. seu cheiro forte pode causar um certo incômodo neles. Primeiro se benze a pessoa 

sentada e depois elas perguntam se as pessoas gostariam que elas benzessem suas costas 

também. Às vezes o pedido parte das próprias mães, então as pessoas ficam de costas e elas 

passam o óleo sobre as costas e realizam suas orações quase inaudíveis. I. mencionou que as 

mães gostam quando se utiliza o óleo, muitas pedem, pois ele auxilia no alívio das dores. Eu 

não consegui, contudo, inferir se a utilização do óleo tem algum efeito para além do alívio das 

dores físicas.  

Já o paninho cosido pelas benzedeiras durante alguns benzimentos possui um papel 

distinto e um outro “campo de ação”. Faz-se o benzimento cosendo o pano quando trata-se de 

“carne quebrada”, “nervo torcido” ou “osso rendido”.  

Quando é torção, quando a pessoa quebrou, ou só fraturou, só deu luxação ou 

machucou só a carne aí a gente benze cosendo com agulha e linha. Quando a gente 

está passando a linha no tecido, fazendo aquele gestual, é como se a gente tivesse 

costurando a pessoa, costurando o local, o machucado, o que tá ali fraturado, da 

mesma forma que quando engessa e está quebrado para colar, é como se a gente 

estive passando agulha ali para colar. - I., benzedeira, 58 anos de idade.  

Com relação às ervas, no segundo grupo – associado a D.L. e pessoas relacionadas – 

seu uso não ocorreu durante minhas observações dos benzimentos e nem foi algo citado como 

indispensável pelas pessoas, sendo utilizado o ramo de guiné apenas em alguns casos de 

benzimento de cobreiro. Já no primeiro grupo, o uso das ervas foi entendido como algo mais 

necessário, sendo mais recorrente nas falas e também nas experiências de benzimento que 

presencie e vivenciei neste grupo, na casa de M. Assim, nesta parte me referirei mais a esse 

grupo quanto ao uso desses elementos. 

Antes do primeiro encontro de 2016, M. pediu para que cada pessoa levasse um 

raminho de erva de sua preferência, chegando lá estas ervas seriam utilizadas como 
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“fermentas” nas ações gestuais. Além das ervas, segundo ela, poderíamos também utilizar 

outros objetos, como pedras e cristais, terços, objetos ligados a outras religiões, entre outros, 

contanto que este objeto fizesse um sentido dentro do benzimento e para a pessoa que estava 

sendo benzida. Todas as pessoas presentes manifestaram maior afinidade ao uso das ervas, 

sendo que as variedades escolhidas foram o manjericão, opção majoritária, e o alecrim.  

Neste contexto, essas “coisas”, mais do que meros acessórios, são agentes de cura, são 

actantes (LATOUR, 2012). Após o benzimento, essas coisas não humanas devem ser 

descartadas, no caso das plantas, ou purificadas, no caso das pedras, terços e outros objetos 

que não se deseja descartar. De acordo com os ensinamentos de M., nunca deve-se usá-las em 

outro benzimento sem antes purificá-las.  

O que aprendi é que as ervas têm um papel fundamental no Benzimento, são agentes 

no plano físico e espiritual. Dessa forma, seria um erro interpretá-las apenas por sua 

materialidade, como objetos inertes, classificando-as e delimitando-as. As ervas utilizadas no 

benzimento possuem poder de modificar as coisas e as pessoas, sua eficácia no ritual está 

implicada não só no manuseio feito pela benzedeira, mas nelas mesmas. De acordo com M., a 

erva transmuta a carga energética da pessoa ou coisa a ser benzida. 

“A erva tem o polo positivo e negativo, quando é positivo ela transforma aquela 

carga, se carga está densa ela transforma em positiva, agora, se a erva é negativa é 

para poder captar aquela carga, então quando ela é negativa ela recebe. Já ouviu 

falar que tem gente que benze com arruda e a arruda fica seca? É porque ela captou 

uma carga. (...) A gente já sabe a carga da pessoa, tem uma conversa com a pessoa 

(...) Você pode ir pela intuição, se sente mais segurança com o guiné, vai com o 

guiné, agora, se você tem um “conhecimentozinho” você fala “uma sálvia já resolve 

aqui”, por exemplo.” – M., benzedeira, 22 anos, 2017. 

Por assim ser, acho que talvez o conceito mais apropriado para entender este papel das 

ervas seja o de “história de vida das coisas”13 como proposto por Tim Ingold (2010 In 

MELQUÍADES, 2014). Existe um ciclo que começa quando a erva é plantada e cuidada até 

sua colheita, ou pode ainda ser comprada se ela não for cultivada ou acessível à benzedeira14. 

                                                             
13 “Tim ingold (2010: 11) simetriza as relações pessoas-coisas e o conceito de agency ao tratar o ‘problema da 

agência como proposto por Alfred Gell (1998 apoud INGOLD, 2010) como esforço de reanimar o mundo das 

coisas enfraquecidas ou rendidas por inércia e aponta a submeter ‘vida das coisas’ à ‘agência dos objetos’, é uma 

dupla redução de ‘coisas’ para ‘objetos’ e ‘vida’ para ‘agência’ (INGOLD, 2010:12)” (In: MELQUÍADES 2014, 

p. 168). 

14 De acordo com M., o ideal é que se plante as ervas que se tem costume de utilizar e de que já no plantio haja 

uma intencionalidade e cuidado para com as ervas. Contudo, nem sem sempre é possível fazer isso e nesses 

casos não há nenhum empecilho a adquirir as ervas por meio da compra. A propósito, tanto M. quanto B. 

comentam que compram as suas ervas em algumas lojas/Casas de Umbanda que ficam no entorno do Mercado 

Central de Belo Horizonte. 
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Então, a erva passa pelo processo do Benzimento e, por fim, pelo descarte, após o ritual, 

quando se encontra já menos vívida, e pouco tempo depois acontece a sua “morte” ou 

decomposição.  

B. considera que as ervas não precisariam estar num ritual para ter “agência”. As 

ervas, mesmo quando não estão sendo utilizadas por terceiros, mesmo quando estão apenas 

plantadas ou presentes num ambiente, já possuem uma capacidade de modificar a energia do 

ambiente e das coisas, pessoas e animais que nele estão. Sem querer desviar do foco das ervas 

no ritual do benzimento, trago essas ideias para argumentar que as ervas não são apenas 

instrumentos inanimados utilizados no ritual; elas possuem agência, não só no ritual. Elas 

possuem vida, não no sentido de que plantas são seres vivos na visão biológica (embora 

sejam), mas no sentido de que elas não são simples apetrechos e que, se elas estão presentes 

no ritual, é por serem fundamentais no processo de cura, como compreendido nesse primeiro 

grupo. 

Após o ritual, o galho da erva escolhida e usada no benzimento deve 

impreterivelmente ser descartado. Nunca deve-se utilizar o mesmo galho de erva para benzer 

outras pessoas ou outras coisas, pois após o ritual este já doou energia ou absorveu grande 

parte da mazela do/da coisa ou pessoa que foi benzida. Então ela deve ser deixada 

preferencialmente na terra, para se decompor e descarregar as energias relativas ao ritual. 

Outro elemento indispensável é o copo d’água, que fica sempre no local onde o 

benzimento é realizado. Segundo M., a pessoa a ser benzida traz consigo energias densas, 

provenientes dos problemas para os quais busca ajuda, o copo d’água funciona como um filtro 

e diminui os impactos dessas energias sobre o ambiente e a benzedeira. Logo após o ritual, a 

água deve ser descartada, jamais se utiliza o mesmo copo d’água para realizar mais de um 

benzimento.  

O benzimento, pelo que concluí das experiências aqui apresentadas, é um fluxo de 

energias, energias externas e maiores que a benzedeira evoca e “canaliza” com intenções de 

cura, com palavras, gestos e coisas, para a pessoa ou coisa a ser benzida. Sendo assim, 

entendo o benzimento como um ato simbólico, que trata de um fluxo de energia de cura 

agenciado por pessoas e coisas, com poder de transformar outras pessoas e coisas. Para Bruno 

Latour (2007), ter um corpo é aprender a ser afetado, ou seja, movido, posto em movimento 

por outras entidades, humanas ou não-humanas. Nesse sentido, o benzimento afeta de forma 

mútua todos os elementos envolvidos em processo, sobretudo o corpo. Como pôde-se 
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perceber, nos contextos apresentados, cada elemento que constitui o ritual tem um papel 

diferente e fundamental no todo. 

 

 

2.5 A Construção dos Lugares Sagrados 

 

Além dos gestos, palavras e coisas, os espaços utilizados também têm um papel 

importante no benzimento, sobre esses lugares é construída uma sacralidade. Nesse sentido, 

pode ser aplicado o conceito de hierofania15 apresentado por Mircea Eliade (2001), pois não 

se tratam apenas de cômodos como quaisquer outros, revelam para além do puro e simples 

espaço físico uma conexão com algo divino.  

Nas incursões a campo que realizei tive a oportunidade de conhecer o lugar existente 

na casa de D.L., chamado por todos que lá frequentam de “salinha”, e o espaço de terapêutico 

de M. onde ela aplica não só o benzimento, mas trabalha profissionalmente com terapias 

holísticas e tratamentos estéticos, como massagens de drenagem linfática, chamado “Maria 

Camomila”. Como mencionei no primeiro capítulo, existe também o espaço terapêutico de T., 

denominado “Avenca”, mas a criação desse espaço foi posterior à entrevista que realizei com 

ela e, portanto, não tive a oportunidade de conhecê-lo. 

Inicio pela descrição da “salinha”, que é um cômodo pequeno situado no porão da casa 

de D.L., com uma entrada pela rua que é independe da casa, via um portão lateral que dá 

acesso a um corredor no qual fica um banco de alvenaria onde as pessoas se sentam enquanto 

aguardam o atendimento, com suas fichas numeradas em mãos. A partir desse lugar, para se 

chegar à salinha é preciso fazer um pequeno trajeto: passa-se pela porta do corredor para uma 

cozinha, onde D.L. mencionou que vez ou outra são feitos lanches para as pessoas que vão até 

lá em busca do Benzimento - e que não é a cozinha da casa de D.L.-, depois passa-se por uma 

pequena varanda, onde há uma porta para o banheiro que as pessoas podem utilizar; passa-se 

pelo quintal e então por uma lavanderia, onde há a porta da salinha. 

                                                             
15  “(..) exprime apenas o que está implica do em seu conteúdo etimológico, a saber que algo de sagrado se nos 

revela. (...) a manifestação de algo “de ordem diferente” – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo - 

em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo “natural”, “profano”.” (ELIADE, 2001, P.17) 
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Ao adentrar na salinha logo se depara com um banco de alvenaria, com assento 

coberto com couro, que e vai de uma ponta à outra da parede imediatamente à frente da porta. 

É lá que geralmente as pessoas se sentam enquanto são benzidas. Sobre o banco há um quadro 

de Jesus Cristo com a mão na cabeça de uma criança, que está no colo da sua mãe. 

FIGURA 2 - Salinha 

 

 

Ao lado esquerdo da porta há uma janela que dá para a varanda; abaixo dela há um 

aparador de madeira, e sobre ele algumas pilhas de folhetos de orações e localizações de casas 

espíritas; estes folhetos são distribuídas a algumas famílias após os benzimentos e também 

alguns livros e apostilas sobre Kardecismo. Do lado esquerdo há dois quadros, um de Santa 

Maria e outro de Jesus Cristo, e abaixo de cada quadro uma cadeira de madeira.  

FIGURA 3 - Salinha 
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Ao lado da porta há uma bancada de mármore, onde ficam situados um aparelho de 

som - que é constantemente utilizado para tocar músicas instrumentais suaves -, algumas 

imagens de santos, como Nossa Senhora Aparecida, alguns CDs, alguns livros sobre 

Kardecismo, uma apostila com orações para realizar Benzimentos, o óleo utilizado em alguns 

Benzimentos e uma pequena fonte d´água. Acima da bancada, há alguns quadros com orações 

e, abaixo da bancada, um armário. 

FIGURA 4 - Salinha 

 

 

A sensação que o pequeno cômodo passa é sem dúvida uma sensação de paz. O 

barulho de água corrente da pequena fonte de água sobre o balcão, a música calma, 

iluminação suave e as cores claras em tons terrosos, junto com o cheiro herbal, transformam o 

espaço e sua atmosfera.  

A construção desse lugar o diferencia de outros espaços, o delimita. Enquanto se está 

do lado de fora, na fila, entre o portão da rua e a porta de acesso da salinha, é possível que as 

pessoas conversem entre si, interajam, não há nada muito diferente do espaço externo à casa, 

exceto que se pede as pessoas para não conversem muito alto, para que o barulho não 

atrapalhe o atendimento na salinha. Mas no momento em que se cruza a porta para o 

atendimento já se percebe que não se trata de um lugar “profano”, existe uma outra aura que 

exige das pessoas um comportamento diferente do que tinham na área externa. Quando se 

adentra na salinha, os assuntos de fora ficam do lado de fora, a não ser que estejam 

relacionados à busca pelo Benzimento, no caso das pessoas que vão para serem benzidas, é 

um momento de silêncio, introspecção. “O homem [O ser humano] toma conhecimento do 
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sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano.” 

(ELIADE, 2001, p. 17)  

É possível perceber essa relação distinta com a salinha, pela fala de todas as pessoas 

que lá atendem. A., I., C., D.L., Ma., todas as pessoas entrevistadas, mencionaram que se tata 

de um ambiente “equipado” espiritualmente, direcionado ao atendimento das crianças e 

protegido. Essa aura de proteção também pode ser percebida por mim no momento em que eu 

entrevistei I. do lado de fora da salinha, na varanda que fica ao lado, pois a todo tempo ela 

manifestou desconforto por estar fora da salinha. Segundo I. a salinha é um local protegido e, 

como ela tem uma sensibilidade e uma mediunidade muito afloradas, o primeiro contato que 

ela tinha com as pessoas que se encaminhavam para a salinha – passando pela varanda – 

durante o momento em que conversávamos, já a afetava. Além disso, também havia o 

“chamado do dever” por se tratar do horário de atendimento, mesmo havendo no momento em 

que realizei a entrevista um fluxo mais leve de pessoas, que estavam sendo atendidas sem 

sobrecarga por D.L., Cl. e A.  

Além disso, houve um ocorrido que me instigou a tentar entender seu motivo e 

também levou-me a reflexões a respeito das relações entre espaço físico e espiritual: em um 

momento, durante o período em que estava observando o atendimento na salinha, fiquei 

parada em frente à porta, rapidamente D.L. se dirigiu a mim e me pediu para que eu não 

ficasse na porta, que eu me movesse para outro lugar da salinha. Além disso, no mesmo dia, 

vi tanto ela quanto I. pedindo para que outras pessoas não ficassem na porta. Mais tarde, após 

o atendimento, perguntei a D.L. o porquê de não poder ficar em frente à porta e ela disse que 

a porta era um local de extremo fluxo de energias, que pessoas que têm dom da vidência, 

inclusive, já mencionaram que na porta da salinha há uma espécie de rede que sai de lá e vai 

em direção ao céu, até o espaço. Segundo ela, ficar em frente à porta pode não só atrapalhar 

este fluxo, como pode acarretar problemas para quem fica lá, afinal, o fluxo pode ser tanto de 

energias boas como de possíveis coisas negativas que saem durante o benzimento. Essa 

questão da rede de conexão que passa pela porta remete também a outra característica dos 

espaços Sagrados, que é essa conexão direta com o sobrenatural, com o divino, como 

apresentado por Mircea Eliade:  

A irrupção do sagrado não somente projeta um ponto fixo no meio da fluidez amorfa 

do espaço profano, um “Centro” no “Caos”; produz também uma rotura de nível, 

quer dizer, abre comunicação entre os níveis cósmicos (entre terra e céu) e 

possibilita a passagem, de ordem ontológica, de um modo de ser a outro. (ELIADE, 

2001, p. 59) 
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A respeito do segundo espaço, como mencionei, no primeiro encontro que realizei na 

casa de M., com a presença também de B., C. e G., o espaço “Maria Camomila” ainda não 

existia, assim, realizamos a vivência na sala de estar do apartamento de M. Da terceira vez 

que fui à casa de M., não exatamente para atividades relacionadas ao Benzimento, mas para 

uma meditação de são Miguel de Arcanjo, é que conheci o espaço terapêutico utilizado por 

ela.  

M. mora num apartamento duplex, na parte de baixo esta área residencial e a parte 

superior do apartamento foi dedicada ao espaço terapêutico. Para ter acesso ao espaço, antes, 

adentra-se no apartamento, passa-se pela sala de estar e pela sala de jantar, onde fica uma 

escada em espiral que leva ao segundo andar. Chegando no andar de cima, há antes uma sala 

não mobiliada, exceto por um Puff de couro. Essa sala, embora não seja exatamente o espaço 

terapêutico, também tem sido utilizada para algumas atividades, a meditação de São Miguel 

de Arcanjo, por exemplo, foi realizada lá. Continuando, passa-se por essa sala e então à direita 

há a porta da sala utilizada como espaço de atendimento.  

A sensação que o lugar transmitiu a mim é de calma, é bastante silencioso e tem 

apenas uma luz suave que entra pela porta da sacada. Como se pode perceber na imagem, no 

centro da sala há uma maca, ao lado duas cadeiras e uma mesa, um tapete e na parede oposta 

um armário (não visível na foto) e um grande espelho.  
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FIGURA 5 - espaço terapêutico "Maria Camomila" 

 

 

Atrás da porta que dá para a sacada há algumas prateleiras, com mandalas na ponta de 

cada uma, cristais – embora a qualidade da imagem não permita uma boa visualização -, uma 

boneca russa (matrioska), um porta-incenso com a imagem de Buda, e na prateleira inferior 

dois livros sobre florais e homeopatia.  
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FIGURA 6 - Espaço terapêutico "Maria Camomila" 

 

 

Elementos como estes presentes no espaço, como aponta Sônia Weidner Maluf (2005) 

a respeito de uma análise das terapias alternativas no contexto da “Nova Era”, produzem um 

lugar que não se trata de um espaço terapêutico convencional, mas de um espaço terapêutico 

“alternativo”, que mescla diferentes referências espirituais. 

A produção do espaço da consulta constitui um aspecto importante na distinção 

entre o terapeuta “alternativo” e os terapeutas chamados convencionais. A 

disposição do espaço, a decoração, os objetos mudam de um terapeuta para outro, 

assinalando suas singularidades, mas sempre haverá um elemento, um detalhe, como 

marca de distinção, mostrando que as atividades realizadas ali não são as mesmas de 
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um consultório comum: um cristal bruto em um canto da sala, um incenso 

queimando na hora da sessão, uma foto de Osho sobre a mesa, uma pequena estátua 

de Buda são signos do caráter mais ou menos religioso ou místico do trabalho 

realizado naquele local. Todo tipo de arranjo pode ser encontrado. (MALUF, 2005, 

p. 502) 

O espaço utilizado por M., não é exclusivo ao benzimento, como a “salinha” da casa 

de D.L., lá ela realiza também outras atividades, como o Reiki, a Aromaterapia, massagens 

relaxantes e estéticas, etc. Há uma dupla implicação do espaço que, ao mesmo tempo, é 

terapêutico e religioso/espiritual, assim se produz um sentido diferente às terapias: “uma 

dimensão religiosa está presente no trabalho terapêutico, assim como um sentido terapêutico é 

dado aos rituais.” (MALUF, 2005, p. 500) 

Em relação à utilização do espaço para realização do benzimento, M. afirma que 

existem procedimentos que devem sempre ser feitos antes e depois do uso. Para M., o ideal é 

que o benzimento seja realizado em um lugar limpo energeticamente, que tenha passado por 

um ritual com essa finalidade. Depois de benzer alguém também é preciso ter um cuidado 

especial com o local onde foi realizado o processo de cura, a limpeza energética do ambiente 

pode ser por meio de incensos, conjurando sobre eles a intencionalidade de purificar o 

ambiente, ou mesmo benzendo a o lugar. Nesse caso, a sacralidade do lugar é criada, 

sobretudo, através de ritos limpeza, pois a limpeza energética propicia a conexão com o 

divino, sem que hajam interferências de energias não desejáveis.  

Com estes exemplos é possível ver que existem diferentes referências religiosas e 

espirituais indicadas pelos elementos materiais nesses espaços, eles denotam quão 

diversificadas são as constituições das práticas que neles se realizam. Enquanto no espaço da 

“salinha”, um espaço dedicado exclusivamente ao benzimento, é possível notar referências 

sobretudo cristãs católicas e kardecistas, mas também de forma secundárias alguns outros 

elementos que não se enquadram nessas referências como as ervas que se indicam para os 

banhos e óleos com infusão de ervas, às vezes também presentes. No espaço terapêutico 

“Maria Camomila”, o espaço é dedicado ao benzimento, assim como a outras terapias 

alternativas, identifica-se, sobretudo, elementos oriundos da espiritualidade oriental, como as 

mandalas e o porta-incensos com a imagem de Buda, por exemplo. Tais elementos permitem 

vislumbrar o quanto a benzeção é uma prática plurirreligiosa. 
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3  CAPITULO III 
 

Neste capítulo abordo as referências religiosas e espirituais pelas quais as benzedeiras 

e pessoas neste contexto são orientadas, o que leva a uma discussão que não se limita ao 

recorte específico, mas também ao macro contexto urbano em que se insere.  

Por fim, reflito a respeito das principais distinções e semelhanças relativas a diferentes 

trabalhos energéticos: o Benzimento, o Passe espirita e o Reiki. Embora o foco deste trabalho 

seja o benzimento, essas três práticas se fizeram presentes em diversos momentos durante os 

trabalhos de campo e, por isso, entendo que uma reflexão a respeito do assunto seja algo 

indispensável, mesmo porque diversas outras questões estão atreladas ao desenvolvimento 

dessas práticas no contexto urbano. 

 

 

3.1 Referências Religiosas e Espirituais em curso. 

 

Como vimos, as benzedeiras das quais trato neste trabalho possuem diferentes 

orientações religiosas. Em sua maioria, identificam-se e/ou seguem a religião espirita 

Kardecista, sobretudo as do segundo grupo, que tem D.L. como seu ponto comum. As 

benzedeiras do primeiro grupo, embora em alguma medida se identifiquem ou tenham 

crescido dentro da doutrina espírita Kardecista, não apresentam uma vinculação religiosa em 

comum como as do segundo grupo e, na verdade, valem-se de diferentes referências religiosas 

e espirituais que são associadas às práticas do Benzimento, como a Umbanda e até mesmo as 

noções espiritualistas de Chakras.  

Contudo, como D.L. me disse, embora as benzedeiras possam ter uma orientação 

religiosa que tomem como guia ou a qual digam pertencer, como é o caso daquelas que fazem 

parte do segundo grupo, é muito complicado enquadrar a prática do Benzimento em alguma 

religião específica, pois este é um fazer que “bebe” de muitas fontes, mistura diversos 

elementos. 

As benzedeiras são mais é nas casas, porque se eu for numa igreja católica eles não 

vão me aceitar benzendo assim, se eu for numa casa espírita igual eu frequento, 

Kardecista, não benze com folhas e essas coisas, é mais com imposição de mãos. 

Então, a benzedeira que normalmente benze com o terço, com o raminho é mais 

complicado, a não ser que ela vá trabalhar numa casa de Umbanda, que tem os 
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pretos velhos, tem terço. (...) O Kardecismo é assim, a gente estuda só o evangelho, 

é evangelho, é palestras, é imposição de mãos, eles não aceitam muito. (...) Então é 

por causo disso que as benzedeiras não têm vínculo dentro de uma religião, elas 

mais trabalham é em casa, né. – D.L., benzedeira, 78 anos de idade. 

Além disso, o Benzimento não visa um público religioso específico, mas qualquer um 

que busque pelo Benzimento, independente da religião ou mesmo da falta da religião. De 

acordo com o que pude perceber através das entrevistas, o importante é ter fé, não 

necessariamente religião.  

O benzimento, mesmo não tendo apenas uma orientação religiosa como guia, 

geralmente está mais associado às religiões das pessoas que benzem e ao catolicismo 

popular16. As rezas, as gestualidades, a utilização ou não de apetrechos, a organização do 

espaço do benzimento e até mesmo a própria concepção de benzimento podem variar de 

acordo com a orientação religiosa da pessoa. Um exemplo são as benzedeiras que trabalham 

no atendimento na cada de D.L., que muito associam essas práticas à religião Kardecista, o 

que impacta de forma direta em suas práticas.  

De acordo com I., quando a benzedeira possui uma crença religiosa, em algo Divino, 

maior que ela, o benzimento flui melhor, a energia é potencializada: “É mais curativo, é mais 

balsâmico.” (I., benzedeira, 58 anos de idade). Concomitantemente, de acordo com M.: “[no 

benzimento] dentro do espiritismo, da umbanda, do candomblé, cada pessoa tem seu guia, seu 

mentor espiritual e seu mentor vai dar um amparo energético quando você está benzendo, 

ajudando o outro a se tornar bento” (M., benzedeira, 22 anos de idade). 

A maneira como M. situou seus ensinamentos no encontro em sua casa, para 

transmissão de saberes sobre a prática do benzimento, foi bastante neutra em relação a 

orientações religiosas, deixando claro que, independentemente da crença, era possível realizar 

benzimentos. Era necessário apenas evocar através do verbo e pensamento alguma força 

superior, seja de Deus, Jesus Cristo, Santos, Orixás, elementos da natureza, energias do 

universo, ou qualquer outra referência com a qual a pessoa se identificasse. O sincretismo 

expresso neste contexto conflui com o analisado por Haudrey Germiniani Calvelli (2011) 

sobre as benzedeiras, cartomantes e videntes na Zona da Mata mineira. 

(...) cada uma tem ao recortar diversos elementos de universos simbólicos variados e 

fazer criativamente a sua própria “colagem”. (...) consegue-se preencher lacunas de 

                                                             
16 “(...) catolicismo popular tradicional, chega ao país através dos portugueses pobres e se estabelece 

principalmente nas zonas rurais. Vai ficar marcado pela sua porosidade, devido a relação entre os colonos 

pobres, os índios destribalizados, os ex escravos e todos os tipos de mestiços. Com o tempo, essa forma de 

catolicismo se torna a mais comum no Brasil” (TAVARES, 2013, p.36). 
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significados, em sintonia com o sistema classificatório das crenças e práticas atuais e 

reelaborar de forma original e inovadora elementos do universo religioso tradicional, 

não sendo necessário, para isso, uma conversão. Por exemplo, não é necessário ser 

kardecista para receber um passe de um espírito de luz e muito menos ser 

umbandista para se ter acesso a vodus, ebós e outras práticas das religiões afro-

brasileiras capazes de neutralizar os males causados por pessoas invejosas.  

(CALVELI, 2011, p.372) 

Esse intercurso religioso tem a ver também com o que D.L. disse a respeito de o 

benzimento não se enquadrar em nenhuma religião especifica. Na casa de D.L. não se 

costuma benzer com ramos de plantas, principalmente porque a utilização das mesmas não 

está diretamente relacionada com o que D.L. apresentou como Estatuto do Kardecismo, 

religião à qual todos lá estão ligados, mas vez ou outra se benze com ervas. A própria D.L. 

citou que costuma benzer cobreiro com um raminho de guiné e, quando se trata mesmo de 

cobreiro, o ramo de guiné murcha no dia seguinte. A. também mencionou que ela já benzeu 

com um galho de guiné, a pedido de uma criança, que costumava ser benzida por outra 

benzedeira com um ramo, então ela atendeu o pedido, mas casos assim não são corriqueiros.  

Contudo, em minhas incursões a campo, não cheguei a observar nenhum benzimento 

com ramos de ervas. Mas em diversos Benzimentos, logo após o fim do atendimento, elas 

indicavam banhos e chás de ervas, como a macelinha e o manjericão, para as mães e/ou pais 

das crianças fazerem em seus filhos. Além disso, elas utilizam outros recursos materiais, 

como no caso do benzimento de nervo torcido ou osso quebrado, em que elas benzem 

cozendo um paninho; e também quando benzem coluna, principalmente das mães, utilizando 

um óleo com infusão de ervas feito por D.L. 

Observei que, mesmo nesse segundo grupo, onde as referências religiosas parecem 

mais definidas, mais estritas do que no primeiro grupo, há fazeres que não são associáveis à 

religião de referência dessas pessoas. Há algo que todas as pessoas que lá atendem fazem que 

é o Passe espirita, que está associado ao Kardecismo. Mas o próprio Benzimento transcende 

as “barreiras” e mixa elementos de religiões e doutrinas distintas.  

Como pude perceber através de outros exemplos etnográficos, esse “mix” de 

referências religiosas é uma realidade entre benzedeiras de diferentes regiões do Brasil, 

inclusive em regiões e cidades mais interioranas. Este é o caso das benzedeiras de Cruzeta – 

Rio Grande do Norte, apresentado por Fracimário Vito dos Santos.  Este autor aponta a 

diversidade orientações religiosas a que estão associados os objetos que compõem os espaços 
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terapêuticos: “Tais objetos, religiosos ou não, dão pistas para analisar a facilidade que as 

rezadeiras têm em transitar por crenças religiosas diversas.” (SANTOS, 2009, p. 28).  

Também ocorre sincretismo no caso apresentado por Haudrey Germiniani Calvelli, a 

respeito de benzedeiras e também das Cartomantes e Videntes da Zona da Mata Mineira, 

intituladas por ela como profissionais do Sagrado,  que “a partir do encontro e da mistura de 

elementos originários do catolicismo popular, com símbolos e signos da sociedade moderna, 

realizam adaptações para melhor atender a seus clientes, através do uso de diferentes ‘bens 

religiosos’ retirados de contextos religiosos variados” (CALVELLI, 2011, p. 360).  

No contexto etnográfico apresentado por Mariana de Carvalho Ilhéo, das Benzedeiras 

da cidade de Campestre, situada na região Sul do Estado de Minas Gerais, de forma similar 

aos demais contextos mencionados aqui, é possível perceber que o Benzimento está associado 

ao catolicismo popular:  

O que é tomado como catolicismo não-oficial, ou Catolicismo Popular, não se 

restringe ao catolicismo propriamente dito; e também não é totalmente oposto ao 

domínio institucionalizado: a prática religiosa presente nos espaços, 

predominantemente rural, estava em contato com diversas formas de religiosidades 

que, de modo dialético, conversam entre si e se definem em relação umas às outras. 

(ILHÉO, 2017, p. 29) 

No contexto urbano contemporâneo, com um grande fluxo de informações, expansão 

de igrejas, centros e casas religiosas, novas espiritualidades e novos meios, como a internet, 

em que foram inclusas as espiritualidades, religiosidades e práticas relacionadas, o 

benzimento, que nunca foi algo restrito a uma religiosidade especifica, com essas novas 

condições apresentadas, principalmente nos contextos amplamente urbanizados, como é o 

caso de Belo Horizonte, tende a  absorver cada vez mais referências.  

Como aponta Sônia Weidner Malluf (2003), nas grandes metrópoles brasileiras tem 

havido um movimento de interseção de elementos de diversas espiritualidades e 

religiosidades, que deram origem a práticas terapêuticas alternativas diversas:  

As práticas reúnem desde a adaptação de cartas técnicas vindas de diferentes 

medicinas, ginásticas e disciplinas corporais (massagem aiurvédica, shiatsu e do-in, 

ioga, tai chi chuan, etc.), as medicinas doces ocidentais (a homeopatia, a fitoterapia, 

os florais de todo tipo, a naturopatia, etc.); a criação ou adaptação de técnicas 

terapêuticas e psicoterapêuticas (diferentes técnicas regressivas, as psicoterapias 

junguianas, a bioenergética e as terapias reichianas, as terapias primais, o processo 

Fischer-Hoffman e o anti-Fischer, etc.(...); diferentes formas de meditação (zen, 

dinâmica, kundalini); a adaptação de formas divinatórias ou oraculares como 

instrumentos de autoconhecimento (astrologia, I-Ching, tarô, runas, numerologia, e 

todo tipo de técnica de “interpretação de sinais”).  (MALLUF, 2003, P. 155) 
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 A autora trata da cena das novas espiritualidades na cidade de Porto Alegre, mas já 

existem produções bibliográficas a respeito do assunto em outras grandes cidades Brasileiras, 

como São Paulo, onde o circuito neo-esotérico é tratado pelo autor José Guilerme Magnani, 

no livro “Mystica Urbe” (1999) e em outros trabalhos. Há investigações sobre o tema que 

também foram conduzidas no Rio de Janeiro, Recife, Brasília, dentre outras cidades cenários 

onde o movimento foi estudado, como apresentado no livro “Nova Era no Mercossul”17. Esse 

movimento, embora tenha diversas denominações atribuídas pelos pesquisadores e também 

denominações êmicas, é muito conhecido como “Nova Era”. De acordo com Leila Amaral 

(1999), nova era é:  

(...) possibilidade de transformar, estilizar, desarranjar ou rearranjar elementos de 

tradições já existentes e fazer desses elementos metáforas que expressem 

performaticamente uma determinada visão (...). Não mais circunscritos à sua 

comunidade de origem ou a seus grupos naturais, esses elementos religiosos 

espirituais e místicos – rituais e mágicos – são redescobertos com uma alta 

diversidade de significados usados por uma variedade de propósitos. (AMARAL, 

1999, p. 47) 

 Em Belo Horizonte, embora eu não tenha encontrado nenhuma bibliografia específica 

sobre este tema na cidade, não é difícil perceber que essas referências também são aplicáveis, 

principalmente ao se observar grupos de redes sociais como aqueles através dos quais tive 

contato com as primeiras benzedeiras, onde são oferecidas e demandadas as mais diferentes 

categorias de tratamentos terapêuticos, vivências, cursos, etc. O que é perceptível na cidade, 

assim como nos outros grandes centros urbanos do Brasil, é um movimento complexo acerca 

das religiões, religiosidades e espiritualidades – que como afirma José Guilherme Cantor 

Magnani (1999) não são exatamente a mesma coisa18. O que está emergindo cada vez mais 

são múltiplas referências espirituais, múltiplos tratamentos terapêuticos, que mesclam tanto 

novas vertentes religiosas e espirituais, como as orientais, com preceitos das religiões cristãs e 

religiões de matriz africana. 

                                                             
17 Este livro organizado María Carozzi, traz uma série de artigos a respeito da temática que foram apresentados 

no “VIII Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina”. Ver: CAROZZI, María (Org.). MAGNANI, 

José Guilherme Cantor. AMARAL, Leila. MARTINS, Paulo Henrique. TAVARES, Fátima Regina Gomes. 

CONTEPOMI, María del Rosario, 1999. 

 
18 “(...) pode-se dizer que numa ponta está a religião, sistema institucionalizados crenças e rituais a cargo de um 

corpo de especialistas; a religiosidade pode ser entendida como um estilo peculiar e coletivo de expressar o 

sentimento religioso [como o catolicismo popular]; enquanto a espiritualidade refere-se a uma experiência 

pessoal expressas em formas idiossincráticas individualizadas.” (MAGNANI, 1999, p.51) 

 



56 
 

 O benzimento, que tradicionalmente no cenário interiorano e rural do Brasil já era 

associado ao catolicismo popular19, num cenário urbano como o de Belo Horizonte decerto a 

prática sofre influências. Afinal, mesmo sabendo que o Benzimento é um ofício muitas vezes 

definido e considerado como “tradicional”, não devemos esperar que seja estático. Nem nas 

localidades rurais isso ocorre, basta recorrer a qualquer exemplo etnográfico para saber que o 

benzimento é uma prática extremamente variável, de acordo a localidade, costumes locais, 

época e faixa etária das benzedeiras, principais matrizes religiosas associadas, formas de 

aprendizagem e até mesmo preferências individuais de cada benzedeira.  

 O quadro que apresento é de benzedeiras que mesclam tanto referências de um 

“catolicismo popular”, referências Kardecistas e até mesmo de espiritualidades orientais, 

como a ideias do Reiki, em suas práticas de benzimento. Não há em nenhum momento uma 

rejeição do tradicional em detrimento das práticas alternativas, ou vice-versa. O que observei, 

na verdade, é que há absorção dessas diferentes referências, que resultam numa concepção 

própria do benzimento e das suas técnicas. O que é importante assinalar é que, mesmo 

havendo referências distintas na prática do benzimento nos contextos onde realizei minha 

pesquisa, o mesmo ainda se destaca enquanto uma prática diferenciada, não se confundindo 

com outras práticas também realizadas, como o Passe e o Reiki. 

 

 

3.2 É tudo Energia, mas nem tudo é a mesma coisa: diferenças e confluências entre 

Passe, Reiki e Benzimento 

 

Além de benzer, todas as pessoas do contexto elencado para a produção deste trabalho 

também aplicam Passes Espíritas e algumas também aplicam o Reiki. M. e T. inclusive 

trabalham profissionalmente com o Reiki. E Ma., benzedor que auxilia no atendimento na 

casa de D.L. com a entrega de fichas, também aplica o Reiki, mas não de forma profissional. 

                                                             
19  Como é possível perceber pelas obras Alba Zaluar (1983) e de Carlos Rodrigues Brandão (1986), de nada tem 

de “puro” em relação ao catolicismo, manifestando-se como uma religiosidade porosa. “Por caminhos diversos, 

agentes e grupos populares resistem ao poder de controle das agências religiosas dominantes, ou fracionam 

pontos de poio da hegemonia delas, recriando núcleos inovadores ou distantes. Entre os produtores populares da 

religião e os fiéis recrutados nas classes subalternas é notável e parece ser crescente a vocação para a resistência, 

a capacidade de recuperação de modos de crença e práticas tradicionais ou criação de formas religiosas novas.” 

(BRANDÃO, 1986, p.31) 
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Ao questionar as pessoas entrevistadas sobre o que é benzimento, quase que de forma 

unânime recebi a resposta de que se trata de energia: fluxo de energia ou transfusão de 

energia. Então, neste contexto, benzimento definitivamente é energia. Mas algo que também 

percebi ao fazer questionamentos a respeito das outras práticas, além do benzimento 

realizadas por essas pessoas, como o Reiki e os Passes, é que elas também se tratam 

basicamente de energia, e propiciam curas de formas bem similares ao benzimento.  

Contudo, ao mesmo tempo em que as pessoas reafirmavam se tratar de coisas 

parecidas, em algumas vezes até idênticas em essência, como afirmou Ma., haviam também 

diferenças. Algo que me instigou então foi tentar entender quais são essas diferenças, o que 

aproxima e o que diferencia tais práticas. Afinal, se se tratassem exatamente das mesmas 

coisas, não haveriam nomes e fazeres distintos.  

Em relação ao benzimento, considero que até aqui já foi possível ter algumas noções a 

respeito de sua natureza. A seguir, a título de esclarecimento, trago também definições a 

respeito do que são os Passes e o Reiki. A Associação Brasileira de Reiki define em seu site 

oficial que:  

Reiki é um método de cura natural pelas mãos. REI significa universal e KI a força 

da energia vital que está presente, pois pertence ao que é cósmico. Reiki pode ser 

então definido como ‘a Arte e a Ciência da ativação, do direcionamento e da 

aplicação da Energia Vital Universal, para promover o completo equilíbrio 

energético, para prevenção das disfunções e para possibilitar as condições 

necessárias a um completo BEM ESTAR’. Esta é a ENERGIA que forma os 

indivíduos em todas as etapas da vida, a porção de FORÇA VITAL (que é uma luz 

invisível que passa pelo cérebro, o sistema nervoso e as veias) que anima todos os 

corpos, fazendo com que uns sejam saudáveis, e outros, devido a sua falta, 

enfermos. (...) Reiki é energia que emana do nível subatômico, quando fazendo o 

tratamento, o terapeuta utiliza primeiramente a Energia Reiki e de uma maneira 

menor, de toda energia inata do corpo. O terapeuta de Reiki não arrisca nada ao 

tratar de outros e o Reiki na verdade estará energizando-os quando eles tratam de 

outra pessoa. Após tratar muitos pacientes, por mais que estejam doentes, o 

terapeuta Reiki geralmente se sente mais energizado. – Disponível em: 

http://www.ab-reiki.com.br/reiki.htm, último acesso no dia 30 de outubro de 2017. 

Já os Passes, de acordo com a definição apresentada no site da Federação Espírita 

Brasileira, tratam-se de: 

Passe é uma transmissão conjunta, ou mista, de fluidos magnéticos – provenientes 

do encarnado – e de fluidos espirituais – oriundos dos benfeitores espirituais, não 

devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal 

(magnetização). A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de 

desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos 

benéficos; equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados; promover a 

harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado 

de lucidez mental e intelectual do indivíduo. O passe é, usualmente, transmitido 

pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro ou, à distância, por 

intermédio das irradiações mentais. A transmissão e a recepção do passe guardam 

http://www.ab-reiki.com.br/reiki.htm
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relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as 

recebe. – Disponível em: http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/o-que-e-

passe-espirita/, último acesso no dia 30 de outubro de 2017. 

Não obstante, aqui, mais importante do que as “definições oficiais”, são as definições 

êmicas, isto é, como tais práticas são entendidas dentro do contexto apresentado. Por isso 

trago visões de algumas das pessoas entrevistadas.  

Dentre as vezes que observei o atendimento sendo realizado na salinha da casa de 

D.L., pude perceber que além do benzimento, de vez em quando, também são aplicados os 

Passes. Isso não acontece sempre, mas em alguns momentos essas práticas são alternadas. 

Para entender o porquê disso, questionei as pessoas sobre quais eram as diferenças entre 

ambas as práticas. 

Para C. os processos do benzimento e do passe são a mesma coisa, não há nenhuma 

diferença significativa, apenas os nomes que distinguem as práticas: “Jesus é que trabalha, 

nós somos meros intermediários” (C, benzedeira, 62 anos de idade). C. já aplicava os passes 

antes mesmo de começar a benzer no atendimento na casa de D.L. e todas as quartas-feiras, 

juntamente com seu marido e outras pessoas, aplica passes em casas visitadas pelo grupo. 

Para A., que além de benzer aplica Passes na casa espírita que frequenta, entre Passe e o 

benzimento existem diferenças sim, mas ela alegou não saber identifica-las. Entretanto, ela 

considera que em suas essências, isto é, no efeito sobre as pessoas, essas práticas são 

praticamente a mesma coisa; a diferença maior seria o direcionamento do benzimento na 

salinha da casa de D.L., que é praticamente exclusivo às crianças e à família. 

Já para I., o benzimento se diferencia um pouco mais do Passe - que ela também aplica 

-  sobretudo pelas orações:  

As orações, no caso, é como se fossem um mantra que nós estivéssemos repetindo 

para fazer o Benzimento, e no caso do passe não tem esse mantra, nós só 

mentalizamos Jesus trabalhando, usando as nossas energias, e fazemos essa 

transfusão de energia. (...) o Benzimento tem o mantra, as palavrinhas que a gente 

usa, o passe é a energia magnética, você passando [ela gesticula com as mãos], com 

a dispersão, concentrar a energia... Mas no final, é tudo a mesma coisa, o mesmo 

Deus, não é? – I, benzedeira, 58 anos de idade. 

 Tendo em vista as respostas obtidas, somadas às minhas reflexões a respeito do 

contexto, percebei que entre o benzimento e o Passe existem diferenças, ainda que sutis. Algo 

fundamental nesta diferença, ao meu ver, é que Passe trata-se de algo guiado pela doutrina 

Kardecista, enquanto que o benzimento transcende isto, podendo estar associado a diversas 

orientações religiosas. Talvez as práticas de fato sejam parecidas em sua essência, em seu 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/o-que-e-passe-espirita/
http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/o-que-e-passe-espirita/
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efeito, pois ambas têm a ver com de transfusão de energia, como dito pelas benzedeiras, mas 

os modos de se fazer são distintos. 

Além disso, pelo que observei no atendimento, também se aplicam as práticas a casos 

diferentes. Isso não quer dizer que haja protocolos prontos mas, no geral, apenas em alguns 

casos os Passes são aplicados. Das vezes que observei, os Passes foram aplicados somente em 

adultos, que não são a “especialidade” da salinha. Já o Benzimento sempre era feito com as 

crianças e, às vezes, com as mães e algum outro familiar que levava as crianças também. Este 

consiste no público ao qual o tratamento é prioritariamente dirigido naquele lugar: as crianças 

e a família.  

Lá na salinha o benzimento quase sempre estava associado a “classes de males” mais 

típicos a essa prática como: mal olhado, ventre virado, cobreiro, erisipela, etc. As benzedeiras 

sempre diziam que, com as crianças, elas conseguiam sentir nelas mesmas o mal que as 

afligia, até mesmo no primeiro contato, e identificar de forma clara o problema, que muitas 

vezes se tratava de algum desses supracitados. Já com adultos, as coisas não eram tão simples, 

os problemas eram mais difíceis de serem identificados e tratados numa primeira instância. 

Acho que essa também é uma distinção significativamente importante entre os casos aos quais 

se aplica o Benzimento e o Passe. E além disso, os Passes são aplicados nos casos de 

influenciações espirituais continuadas. 

Um caso que me chamou atenção e acho que ilustra bem a situação do tratamento de 

adultos com o Passe na salinha, e ainda permite entender um pouco sobre a relação com o 

Reiki, foi o caso de uma moça Reikiana que foi até lá, no primeiro dia em que fui ao 

atendimento na casa de D.L. Já estava próximo do fim do atendimento, todas as crianças 

haviam sido atendidas e as benzedeiras haviam passado para o atendimento de mulheres 

grávidas ou que estavam tentando engravidar, que integram outra categoria de pessoas que 

são benzidas, mas apenas no final dos dias de atendimento. Estavam presentes eu, D.L., C. e I. 

Chegou então uma moça aparentemente jovem, acompanhada da sogra e do marido. Dentre as 

queixas que a direcionaram até lá, indicada pela sogra, estavam: dores muito fortes pelo 

corpo, esgotamento e cansaço extremo. Ela alegou já ter procurado tratamento médico, feito 

diversos exames e nenhum problema ter sido identificado. D.L. até brincou, indagando como 

uma moça com uma aparência tão boa, com uma pele e um cabelo saudáveis com os que 

apresentava, pudesse estar tendo tantos problemas.  



60 
 

Primeiro D.L. benzeu o marido da moça, depois D.L. pediu ajuda de I. para que ambas 

aplicassem um passe na moça. Elas pediram para que moça se sentasse numa cadeira no 

centro da salinha, D.L ficou à frente dela e I. atrás dela, então elas começaram a aplicar o 

Passe, impondo as mãos sobre a região da cabeça da moça e fazendo também movimentos 

descendentes e ascendentes. Enquanto isso C. benzeu a sogra da moça, em outro canto da 

salinha. 

Após aplicarem o Passe, a primeira coisa que D.L. disse que é que sentiu dores 

insuportáveis enquanto estava aplicando, sobretudo no braço; em suas palavras, era como se 

estivessem “abrindo a sua carne”. I. logo contou que os guias espirituais disseram que o 

problema todo estava sendo ocasionado pelo trabalho da moça, que até então não havia 

mencionado qual era. Então I. perguntou e ela disse que era Reikiana, que sua mãe era 

também Reikiana há mais de vinte anos, e que ela aplicava Reiki como atividade profissional, 

portanto cobrava.  

D.L. e I. disseram que, com certeza, era aí que morava o problema, e a aconselharam a 

dedicar ao menos uma parte de seu trabalho ao atendimento gratuito a quem estivesse 

precisando e não pudesse pagar. Recomendaram, principalmente, que ela procurasse 

frequentar palestras em algum centro espírita próximo à sua casa. Como afirmou I., ela foi 

alertada de que o maior remédio para aquela moça não seria o dos médicos, não seria nem o 

passe nem um benzimento, que trariam alívio apenas temporário; o remédio viria pelas 

palavras ouvidas por ela. D.L. disse à moça que ela estava completamente drenada, sem 

energia nenhuma, e que o que estava sugando toda sua energia sem repor era a sua atividade 

profissional. Antes mesmo dessa moça fazer sua cota de trabalho por caridade, D.L. e I. 

alertaram que era preciso buscar “ouvir a palavra”. Isto seria o que ela mais precisava fazer 

naquele momento, para reestabelecer o equilíbrio energético, para ter finalmente a sua saúde 

reestabelecida, em todos os sentidos: físico, mental, emocional, espiritual, etc. 

I. se dirigiu a mim quando a moça, seu marido e sogra já estavam indo embora, e disse 

que o problema todo era o fato da moça cobrar pelo Reiki. Segundo I., não é possível cobrar 

por algo que não vem de nós porque, nesse tipo tratamento, a energia vem também do plano 

espiritual. Ela citou Mateus 10:8: “Daí de graça o que recebestes de graça”. Segundo ela, não 

é possível lucrar com algo que não vem da própria pessoa. Ela afirmou: “Igual você, estuda, 

se você ganhar dinheiro como antropóloga é justo, porque você se esforçou por isso, você 

mereceu, da mesma forma eu, se ganhar dinheiro com minha profissão [I. estuda pedagogia]”. 
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I. até pondera e diz que, na verdade, com o Reiki até se pode cobrar, se é o que pessoa quer, 

ás vezes se precisa, mas que é preciso também fazer uma cota do trabalho de forma gratuita, 

atender a quem precisa e não pode pagar. Do contrário, a pessoa vai sendo drenada, passa a 

trabalhar com a energia apenas dela mesma e não recebe nada de volta.  

Ma., que também aplica o Reiki, quando o questionei sobre a relação entre o Reiki e 

atividade profissional, disse que, embora não tenha nada contra algumas pessoas trabalharem 

com o Reiki como atividade profissional, visar apenas o lucro vez ou outra pode sim 

ocasionar consequências. Ele citou, assim como I., o trecho do evangelho: “Daí de graça o 

que de graça recebeste.” Já em relação à fonte de energia do Reiki, Ma. afirma: “Quando eu 

fiz o curso do Reiki, eu fiz para trabalhar, profissionalmente, mas a primeira vez que apliquei 

o Reiki eu vi que não podia cobrar, e eu paguei para fazer o curso. O curso me deu orientação, 

mas a energia para trabalhar com o Reiki ela vem lá de cima (...) o alto não cobra.” - Ma., 

benzedor, auxilia com a entrega de fichas do atendimento na salinha, 58 anos de idade. 

Para M., do primeiro grupo de Benzedeiras, as noções de Benzimento, Passe e Reiki 

são um pouco mais distintas, mas guardam também certas semelhanças:  

Reiki é uma terapia que foi desenvolvida por um monge chamado Mikao Usui, se 

encaixa na categoria de terapia holística e tem um procedimento próprio, como os 

locais pré-estabelecidos para colocar as mãos: os sete Chakras, joelhos e pés; auxilia 

em todos os níveis de cura: física, emocional, e espiritual. Passe é uma terapia 

fluídica, ou seja, troca de energia. É da doutrina espírita Kardecista. Em muitos 

lugares o passista tem que fazer um curso para aplicar o passe, em outros é intuitivo. 

E em todos eles o passista é guiado por um GUIA DE LUZ (Espirito amigo 

evoluído). O Benzimento, tem origem Africana, vem da sabedoria popular, é o ato 

de tornar bento/santo quem recebe e a energia vem de Deus.  

A semelhança é que as três práticas são para a cura da alma. Pelo o que posso 

perceber, as religiões e as terapias perceberam que as doenças do físico se originam 

na alma (essência) do Ser. E a energia universal (Reiki e amor), vem para nivelar e 

trazer a consciência para serem curadas, com energia, mas também com 

entendimento. A semelhança na prática de cada método, é também a imposição das 

mãos. – M., Benzedeira, 22 anos de idade. 

 Sendo assim, algo que diferenciaria as três práticas de cura, fundamentalmente, seria, 

em primeira instância, as referências religiosas e espirituais às quais elas estão associadas. 

Outra diferença está nas fontes das energias utilizadas – mas não para as pessoas do segundo 

grupo, que entendem a fonte como sendo a mesma. Somado a isto, também diferem as 

técnicas ou modos de se aplicar. Em relação a cobrar, M. considera que a única prática que 

não tem tantos problemas cobrar para se aplicar é o Reiki, pois em relação ao Benzimento e 

ao Passe as pessoas não cobram nada para ensinar. Já em relação ao Reiki, os cursos 

geralmente são pagos e não são baratos. Contudo, ela afirma que Reiki é vocação, as pessoas 
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recebem um chamado para fazer o curso. E, sobretudo, Reiki é amor, sendo assim, as pessoas 

que geralmente buscam aprender, mesmo que trabalhem profissionalmente com a aplicação 

do Reiki, costumam fazê-lo também de forma gratuita. 

 A forma como se enxerga a obtenção de lucro pela aplicação do Benzimento, Passe e 

Reiki, como positiva ou negativa, tem a ver com os contextos aos quais estas práticas estão 

mais diretamente associadas. O Passe está associado à religião espirita Kardecista, segundo a 

qual não faz parte da conduta ideal o ganho. O Benzimento é tradicionalmente e 

majoritariamente feito e ensinado gratuitamente. Já o Reiki é uma prática bem mais recente e 

que vem ganhando força e espaço; esta prática emergiu no Brasil num cenário mais ou menos 

confluente com a emergência das “novas espiritualidades” ou “Nova Era”, onde o pagamento 

por serviços terapêuticos religiosos ou terapias holísticas passa a ser algo mais naturalizado. 

O Benzimento coexiste com diferentes práticas no cenário urbano, e diferentes pessoas 

recorrem a essa prática, inclusive pessoas que “consomem” na cena “neo-esotérica” ou das 

terapias da “Nova Era”. Já há até cursos pagos de benzimento, como o que M. fez no espaço 

Tikura, o mesmo lugar onde ela fez os cursos de Reiki. Contudo, a respeito do benzimento, 

esse espaço mantém certos “valores”, de modo a conciliar algumas noções tradicionais a 

respeito da prática, como o fato de ensinar nos cursos que o benzimento é algo que não deve 

ser cobrado por ser algo tradicionalmente realizado de forma gratuita.  

Com isso, concluo que a coexistência entre as novas práticas alternativas e práticas 

mais tradicionais - como Benzimento, Passe e Reiki - não significa anulação de umas pelas 

outras. Na verdade acontecem mesclas, mas não substituição de uma prática pela outra, como 

afirma Sônia Weidner Maluf (2003), embora tendamos a fazer associação do novo como uma 

contraposição do antigo e, nesse sentido, entender que as “novas espiritualidades” se 

contraporiam às antigas. O que essas terapias religiosas-espirituais da “Novas Era” visam não 

é anulação de práticas tradicionais, pelo contrário:  

Em sua maior parte, essas designações tentam mostrar a convergência entre os 

aspectos religioso-espiritual e terapêutico, e utilizam expressões (como “novas”, 

“alternativas”) que as colocam fora ou em oposição às terapias oficiais e às religiões 

chamadas “tradicionais”. Mas isso não significa que na prática elas se 

contraponham. Pelo contrário, muitas vezes a iniciação espiritual efetuada dentro do 

campo alternativo serve como via de acesso às formas de religiosidade. (MALUF, 

2003, p. 156) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A respeito do conteúdo apresentado e discutido nos três capítulos produzidos, acredito 

que foi possível desenvolver, em alguma medida, as questões postas no início deste trabalho: 

“Porque existem pessoas que ainda buscam aprender a benzer? Porque há pessoas que ainda 

querem ser benzidas? Porque o sistema de cura hegemônico, com toda sua força e expansão, 

não suplantou outros sistemas de cura, como o benzimento? Como a prática do benzimento se 

adapta a esse cenário urbano, tendo em vista que não é estática?”. Como procurei deixar claro 

desde a introdução do texto, minha intenção nunca foi com este trabalho esgotar o assunto ou 

esgotar o contexto, mas fazer provocações, incitar questionamentos e reflexões acerca da 

prática do benzimento no contexto urbano de Belo Horizonte (MG).  

Uma das principais questões levantadas e discutidas foi relativa à tentativa de 

compreender como uma prática como o benzimento, considerada “tradicional” e em geral 

associada a contextos interioranos e rurais, persiste e (re)existe na cidade. Foi possível 

perceber que por um lado o benzimento sempre se modifica no tempo e no espaço para se 

adaptar às novas realidades, a esses novos atores que surgem – as novas espiritualidades e 

religiosidades e com isso às novas demandas – e outros que ressurgem com novas posturas - 

como o sistema de saúde biomédico que se mostra, ainda que de forma tímida, com uma 

abertura a novas perspectivas-, mas ainda se diferencia e se delimita enquanto prática 

específica. E todo esse movimento provoca a reflexão sobre a dinamicidade das culturas 

humanas, de como as práticas culturais não são estáticas e de como elas não precisam ser 

estanques para continuarem sendo aceitas como “originais” (CARNEIRO DA CUNHA, 

2009). 

 Minhas interlocutoras neste trabalho são mulheres que se identificam enquanto 

benzedeiras e entendem suas práticas como benzimento, mesmo tendo perfis bastante 

diferentes entre si, e mesmo não correspondendo exatamente a um estereótipo presente no 

senso comum de como elas deveriam ser. A meu entender, suas auto identificações como 

“benzedeiras” basta para compreendê-las como tais. Não é necessária uma autoridade 

cientifica para delimitar que benzimento, ou taxar determinadas benzedeiras como mais 

“autênticas que outras”.  

 Ser benzedeira ou benzedor, mais do que se enquadrar em parâmetros que na verdade 

nem existem dentro prática, como percebi com as pesquisas de campo, é se entender enquanto 
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agente da cura, da espiritualidade, como alguém a serviço da humanidade, como instrumento 

de algo divino, transcendental. Nesse sentido, ao benzimento, seja como fluxo de energia a 

fim de transformar e assim curar o outro, como entendido neste contexto, ou como ato de 

tornar bento aquele que se benze, ou qualquer outra noção, são alinhavadas todas as suas 

práticas. Essas práticas são diferentes, mas também são atravessadas por aspectos comuns:  

agenciamento de curas por vias espirituais, religiosas, mediadas pela oralidade, gestualidade e 

materialidade.  

 No contexto analisado, existe uma série de diferenças nas práticas do benzimento. 

Como procurei mostrar essas variações são provocadas por fatores que incluem as distintas 

localidades em que as benzedeiras residem e atendem; suas faixas etárias; orientações 

religiosas; o meio em que estão inseridas mais diretamente; necessidades interpostas pelos 

atendidos. Enfim, por seus perfis distintos, pelos diferentes papéis a que estão associadas. 

Entretanto, apesar dessas diferenças e variações suas práticas guardam certas confluências, 

mais do que a denominação comum, e são identificadas como benzimento. 

 Estes aspectos comuns e confluências estão ligados a especificidades que atravessam 

as noções de corpo, de cura, de doença e de saúde, que nesse contexto são concebidas em 

oposição às noções mais clássicas da biomedicina, sendo compreendidas como multifatoriais. 

Isto é, o corpo não é apenas um substrato biológico, nem mesmo um objeto ou o lócus de um 

espírito, mas um ser no mundo. É algo dotado de materialidade, mas ao mesmo tempo 

multidimensional. O equilíbrio das diferentes esferas que o integram - física, espiritual, 

mental, emocional, intelectual -, em relação ao entorno, aos outros “irmãos”, que produzem o 

nosso ser no mundo, gera um corpo saudável, enquanto o desequilíbrio produz as doenças. A 

cura então é entendida como holística, pois a sua efetividade depende de uma transformação 

completa, a energia da pessoa se transforma e ao se transformar em todas essas esferas é que a 

cura se torna possível. 

 Essa cura proporcionada pelo benzimento é algo que biomedicina não acessa, pois os 

pressupostos que guiam o benzimento transcendem os da medicina; as noções que estão na 

raiz de ambos sistemas de cura bifurcam para caminhos distintos. Por isso, mesmo o 

tratamento médico é entendido pelas pessoas entrevistas como complementar ao benzimento, 

porque acessa uma outra noção, uma outra via, permite um outro tipo de cura. O benzimento 

então não exclui o tratamento da biomedicina; o oposto, entretanto, muitas vezes não ocorre, 
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sendo que a biomedicina nem sempre tem abertura para outros sistemas médicos e outras 

práticas de cura. 

 Entender esses paradigmas que estão na base desses distintos sistemas de cura se faz 

necessário, sobretudo, para compreender os motivos da continuidade da prática do 

benzimento hoje. Por que essa prática continua sendo ser algo procurado, algo que tem se 

expandido para outros contextos, como o dos centros urbanos, e até no meio virtual tem se 

reinventado e reafirmado. Com o discurso positivista da Ciência, do colonialismo, acreditava-

se que haveria universalidade do ser e do saber, que haveria um caminho único, havia uma 

noção evolucionista de que o método Científico produziria todas as soluções e suplantaria os 

outros modos e saberes tradicionais. Percebemos, entretanto, que isso não seria possível, pois 

as noções que guiam o benzimento e a biomedicina não integram uma mesma “linha de 

evolução”, onde benzimento estaria em um ponto ainda demasiadamente atrasado; tratam-se 

na verdade de bifurcações, caminhos distintos. Por isso, foi e é um erro julgar que a medicina 

suplantaria outros sistemas e saberes de cura, que as pessoas gradativamente deixariam de 

procurar por eles, de se interessar e, por isso, tais práticas cairiam no esquecimento.  

 Com esses apontamentos concluo este trabalho que, ao ser construído, propiciou 

também reconstruções de preceitos, sobretudo relativos ao benzimento, levando em conta 

minha postura inicial. Como vimos, esta estava baseada na visão do senso comum de que o 

benzimento seria uma prática associada estritamente a mulheres idosas, do meio rural, 

passada de geração em geração e ligada a religiosidades específicas. Além disso, esta 

experiência expandiu horizontes e possibilidades acerca do fazer antropológico, ao fazer com 

que eu me deparasse com situações práticas que embora já tivessem sido apresentadas através 

de discussões e bibliografias ao longo do curso, ganharam muito mais sentido no campo da 

ação etnográfica.  
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