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Resumo: A cada dia nos deparamos com inúmeras inovações na área médica, 
a tecnologia aplicada á medicina proporciona novos meios de diagnóstico e de 
tratamento para doenças que até pouco tempo eram consideradas incuráveis. 
Ainda assim, benzedores e benzedeiras não somente povoam os cancioneiros 
populares, mas atuam na cidade e no campo, nas casas e condomínios, nos 
pequenos estabelecimentos comerciais e em grandes empresas. Diante da 
sobrevivência da tradicional prática de benzimento no ambiente urbano, 
pretendemos analisar as práticas das mulheres benzedeiras neste ambiente a 
partir de sua interação com a instituição católica e o movimento carismático. 
Para tanto, contaremos com os depoimentos1 das benzedeiras da cidade de 
Anápolis, peças fundamentais para a composição deste estudo. 
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1.  O surgimento das Benzeduras em Goiás. 

Benzer é uma palavra recorrente em nosso vocabulário, é um ato 

que segundo Oliveira (1985), permeia as nossas relações sociais repletas de 

conteúdos religiosos. No caso goiano, a influência do catolicismo é ainda mais 

evidenciada. Em seu sentido religioso, benzer significa “dar a benção”, uma 

ação benéfica que um ser humano pode transmitir ao outro. 

 Entretanto concede a benção, o ser que também dela é dotado. 

Tal fato evidencia que não é qualquer pessoa que possa abençoar, sendo 

necessário também que esteja imbuído da benção. Esta benção conforme 

Collins (1985) pode vir diretamente de Deus ou ainda dos seres humanos que 

a pedem em seu nome, notadamente esta também possui um caráter divino, 

sendo o seu executor visto como um instrumento ou um enviado da divindade.  

Conforme o Catecismo da Igreja Católica, a benção é percebida 

como um meio por excelência do encontro de Deus com os seres humanos, 

desta forma adquire no rito católico um papel preponderante, sendo 

primordialmente realizada pelos sacerdotes, os representantes de Cristo na 

terra. Diante disso, a benção sacerdotal, conforme a doutrina católica, possui 

                                                           
1 Todos os depoimentos apresentados nesta pesquisa foram coletados pela pesquisadora. 



um caráter sacro superior, pois têm a legitimidade da instituição para realizá-la, 

sendo em alguns casos especiais os únicos capacitados a conferir a benção.2 

 Não obstante, as camadas populares ao assimilarem a cultura 

religiosa têm uma postura ativa, reinterpretando ou recriando práticas 

tradicionais, o que possibilita nesse universo a existência de leigos, que 

“benzem” e por meio deste ato proporcionem a cura para aqueles que os 

procuram. 

 Em Goiás, distante de um controle efetivo do clero3, as práticas de 

benzedura se desenvolveram livremente, inclusive incorporando os elementos 

indígenas e africanos. Segundo Araújo: 

Rezas, benzeduras e cumprimento de promessas revelavam 
uma prática religiosa sincrética. Era a junção da pajelança 
indígena, dos cultos afros, do catolicismo lusitano e das 
experiências que surgiam no cotidiano – como a tentativa de 
eliminar o infortúnio ou de dar sentido às situações 
inexplicáveis de acordo com o instrumental religioso que os 
habitantes desse lugar dispunham – que se manifestava nesse 
catolicismo interiorano, diferenciado do catolicismo das regiões 
litorâneas, mais próximas do olhar controlador do clero. (2008, 
p.110) 

 Para Magalhães os goianos eram adeptos de diversas crendices e 

quando acometidos por doenças que não conseguiam resolver com as plantas 

e ervas cultivadas recorriam a “simpatias e palavras mágicas”, dessa forma, as 

atividades de curandeiros, raizeiros e benzedores eram comuns em Goiás 

(MAGALHÃES, 2004, p. 197). 

Podemos perceber a partir das observações de Magalhães que além 

de suprir as necessidades religiosas da população, a prática da benzedura 

também se configurava como a principal opção de cura disponível à população.  

Ainda segundo Magalhães, os benzedores diferentemente dos raizeiros e 

curandeiros não forneciam remédios, seu ritual de cura consista no recitar de 
                                                           
2  As bênçãos relacionadas aos Sacramentos, matrimoniais, unção dos enfermos e 
confirmação (crisma) só podem ser dadas pelos membros autorizados da Igreja Católica 
(diáconos e sacerdotes), no caso do Batismo, se permite a benção leiga apenas em risco de 
morte, no entanto se a criança sobreviver, a bênção tem que ser confirmada por um sacerdote. 
3 As distâncias e as dificuldades de acesso inviabilizavam o trabalho dos padres, mas superior 
à distância física existia a subjetiva, pois mesmo que o povo reconhecesse a legitimidade dos 
preceitos ensinados pelos padres, mantinha sua forma de representar a fé.  Segundo Anzai 
(1985) o acesso aos sacramentos e aos ritos romanos acontecia somente nos períodos da 
Desobriga, geralmente duas vezes ao ano.  
 



preces, tendo como garantia de eficácia a fé, indispensável para que o doente 

fosse curado de “hemorragias, hidropisias, asmas, úlceras e inúmeras outras 

enfermidades”, além das tradicionais bicheiras que acometiam os animais 

(2004, p.198). 

Nessa perspectiva, podemos perceber que essas práticas foram 

desenvolvidas e apreendidas diante de uma necessidade real da população 

sertaneja afastada do poder eclesiástico e carente em assistência médica. 

Entretanto, explicar o desenvolvimento das benzeduras no Brasil somente 

como fruto de uma precariedade material das regiões brasileiras, ou ainda por 

uma fraca intervenção clerical, seria desprezar a riqueza e a complexidade 

desse ritual que envolve, entre outras coisas, uma visão de mundo diferenciada 

por parte de seus agentes e também por aqueles que acreditam na eficácia 

desses rituais.  

  Tendo em vista que os sertanejos goianos valiam-se da religião 

como o principal meio explicativo, não seria surpreendente que recorressem às 

práticas religiosas para o restabelecimento da saúde.  Pois, conforme Anzai 

(1985) para os goianos, até a primeira metade do século XX, não havia 

diferença entre malefício ou moléstia, pois a mesma benzedura podia ser 

utilizada para combater uma doença ou para se defender de um inimigo, sendo 

a fé o fator indispensável para que o ritual fosse eficaz.  

Vale ressaltar que a medicina durante a sua fase de 

institucionalização era demasiadamente distante do universo sertanejo goiano, 

que possuía uma visão diferenciada da saúde e do corpo.  A doença não era 

percebida como um desequilíbrio fisiológico, mas sim como um fruto do 

pecado. Segundo Mary Del Priore:  

Nos primeiro tempos de colonização, homens e mulheres 
acreditavam que a doença era uma advertência divina. 
Considerado um pai irado e terrível, Deus afligiria os corpos 
com mazelas, na expectativa de que seus filhos se redimissem 
dos pecados cometidos, salvando, assim, suas almas. A 
enfermidade era vista por muitos pregadores e padres, e 
também por médicos da época, como um remédio salutar para 
os desregramentos do espírito. Nessa perspectiva, a doença 
nada mais era do que o justo castigo por infrações e 
infidelidades perpetradas pelos seres humanos. (1997, p. 78) 



Diante dessa concepção, nada mais cabível que a utilização de 

meios sobrenaturais para o restabelecimento da saúde, uma vez que, nesse 

universo, corpo e alma somente se separam com a morte, portanto qualquer 

problema espiritual poderia provocar males externos e, para a cura desses, 

“juntava-se o conhecimento de produtos da fauna e da flora com orações e 

benzeduras” (ANZAI, 1985, p. 129). 

Dessa forma, as novas teorias médicas causaram um 

estranhamento inicial, o que de forma alguma pode ser considerado como 

indício de atraso, pois a sociedade se desenvolvia de acordo com as suas 

condições e a partir de suas tradições marcadas pela religiosidade.  

No entanto, não devemos desconsiderar a hipótese de que em um 

contexto de precária atuação médica essas práticas puderam se desenvolver 

livremente, pois com toda certeza a falta de profissionais possibilitou o 

surgimento desses agentes de cura.  

Entretanto, os benzimentos faziam parte do arcabouço cultural dos 

goianos, povoado por seres e espíritos mágicos, que poderiam tanto causar o 

mal como proporcionar a cura.  Diante disso, entendemos que a cura por meio 

das benzeduras atuava de maneira harmônica com a realidade goiana em que 

a religião conferia sentido e ritmo à vida dos sertanejos. 

 Nessa perspectiva, benzedores e benzedeiras representavam não 

somente o poder médico, mas uma importante liderança religiosa nas regiões 

mais afastadas que ficavam meses sem o convívio com os padres que eram os 

únicos que podiam administrar os sacramentos.  

Por fim, evidenciamos que as benzeduras são representações 

autênticas do catolicismo popular, uma vez que refletem o arcabouço cultural 

de seus agentes que buscam na religião as causas e as curas para suas 

mazelas. Revelam ainda um universo repleto de seres e espíritos fantásticos 

que a ortodoxia católica não conseguiu expurgar de seu seio. 

 

2. As Benzedeiras de Anápolis e seus rituais. 

Os rituais de benzimento embora originários de um ambiente rural se  

desenvolveram nas cidades, ampliando sua clientela e modificando alguns de 

seus rituais, para o atendimento das necessidades dos homens e mulheres 

modernas. Por isso, ao lado das benzeduras tradicionais, como quebrante, 



mau-olhado e vento-virado, somam-se benzeduras contra o estresse e para 

problemas financeiros e amorosos, dificuldades comuns da vida moderna. 

Neste contexto, destacamos as mulheres benzedeiras, pois há uma 

concordância entre os estudiosos que indicam um número mais expressivo de 

mulheres do que homens desempenhando esta função. Conforme Gomes e 

Pereira a “presença da mulher é marcante no mundo da crendice e é ela, numa 

maioria quase que absoluta, que conhece o segredo das palavras e dos gestos 

capazes de exorcizarem o mal” (1989, p.16). 

As benzedeiras são mulheres que realizam rituais de cura, valendo-

se de preces e súplicas, que são próprias do catolicismo popular cujo objetivo é 

restabelecer, das doenças do corpo e da alma, as pessoas que as procuram. O 

corpo e alma são percebidos por essas agentes de cura como inseparáveis, ou 

seja, em sua concepção um desequilíbrio espiritual pode se manifestar 

exteriormente, entretanto não há doença que resista a uma “reza”.  

As benzedeiras geralmente são iniciadas por parentes próximos, 

como mães ou avós. No depoimento a seguir, podemos observar o valor que a 

benzedeira confere aos conhecimentos aprendidos com a mãe e o papel 

desempenhado pela mesma no meio rural: 

A minha mãe é uma mulher que sou uma fã lá no céu, porque 
ela era uma mulher boa demais da conta ela era parteira, era 
benzedeira ela fazia tudo pro bem, era uma mulher que não 
maltratava ninguém, era uma mulher alegre feliz, boa demais 
da conta muito religiosa e ela morreu do jeitinho que ela pediu 
pra Deus, Deus buscou ela, porque ele ouviu as preces dela, 
ela me ensinou. Quantas vezes eu vi, minha mãe pegava 
aquelas crianças lá na roça zoinho paradinho aquela diarréia 
que Nossa Senhora, não tinha médico, não tinha nada era só o 
poder de Deus mesmo, mamãe rezava e no outro dia o 
bichinho voltava alegrinho espertinho. Quantas curas eu vi feita 
pelas mão dela, com poder de Deus, mas feita pelas mão dela 
[...] (B, Julho/2009) 

  Para Quintana (1999) há dois tipos de iniciação, a primeira que 

denomina de imitativa, em que a aprendizagem se inicia por intermédio de 

brincadeira, uma criança que imita um adulto benzedor, geralmente um ente da 

família, com o tempo essa brincadeira pode se tornar eficaz e passa a ser 

reconhecido pela família como legítimo. O segundo tipo é a “aprendizagem por 

experiência mística”, em que todos os conhecimentos adquiridos pelas 

benzedeiras provêm de um guia espiritual, podendo ser um anjo. Quintana 



ressalta, ainda, que as benzedeiras que aprenderam seu oficio da segunda 

forma têm um melhor reconhecimento por parte de sua clientela (1999, p. 55).  

 Consoante a isso, Gomes e Pereira (2002) afirmam que a 

oposição da família ou de grupos eclesiásticos geralmente são os responsáveis 

pelas transformações nas práticas de iniciação das benzedeiras. Por isso, tanto 

no universo urbano como no rural, as benzedeiras não mais realizam os rituais 

de iniciação e o dom passa a ser recebido por intermédio de um sonho ou 

revelação. Evidenciamos tal situação com a benzedeira A, que sendo filha de 

benzedores não deteve o ofício ensinado pelos pais: 

Então eu tive um sonho muito ruim eu tava com essa sandália 
e eu passei por outro mundo, entendeu eu parti e cheguei num 
lugar grande, numa casa enorme com um corredor enorme, 
mas eu sozinha, você entende. Eu fiquei espreitando a primeira 
porta, na primeira porta eu cheguei tinha uma voz que mandou 
eu tira o chinelo [...].Passei quando eu cheguei de lá veio todo 
mundo me abraçou e aí veio o meu pai e me falou: A partir de 
hoje você vai fazer que nem eu - Porque meu pai benzia 
também tanto ele como minha vó, minha tia- Você vai passar a 
tirar o mal dos outros. ( A, julho/2009) 

Dona A somente começou a benzer a passar por essa experiência 

em que teve acesso a outra dimensão. Cruz (2008) afirma que para as 

benzedeiras existem dois mundos, o da realidade cotidiana e o mundo 

sobrenatural governado pela Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), 

onde estão presentes o bem e o mal.  

Neste sentido, são percebidas como mediadoras entre esses dois 

mundos, pois o ato de benzer transforma essas mulheres em referências na 

religiosidade popular, uma vez que consideradas privilegiadas por terem 

acesso à palavra de Deus e durante a realização dos rituais são inseridas no 

campo do sagrado, tendo inclusive sua vida relacionada a outros santos e 

almas (GOMES; PEREIRA, 2002, p. 147-148). 

Vale salientar que este privilégio advém do sacrifício, uma vez que a 

benzedeira deve doar o seu dom aos outros e, para tanto, não cobra pelos 

seus serviços mágicos. Nery (2009) afirma que ser um benzedor ou benzedeira 

não é uma escolha pessoal, por isso, nos discursos dos benzedores há sempre 

a recorrência da frase “Deus é quem cura!” E a partir dessa frase justificam a 

gratuidade de seus serviços. Na concepção das benzedeiras estariam 



cometendo um grave erro se aceitassem dinheiro por um dom lhes concedido 

por Deus. Conforme a benzedeira A : 

A mulher chegou aqui e eu nunca tinha visto, pediu pra benzer, 
quando eu terminei ela disse: Dona quanto é a benzeção? Eu 
falei minha filha não benzo por dinheiro benzo por um Deus te 
ajude ou um Deus te dê saúde, porque igual o padre falou, por 
dinheiro eu acho que é pecado. (A, julho/2009)  

 A gratuidade da benzedura pode ser relacionada ao que Marcel 

Mauss (2003) define como dádiva, sendo que quem recebe sente-se na 

obrigação de retribuir, e, por isto as benzedeiras se sentem obrigadas a 

retribuir o dom que receberam gratuitamente, pois de outra forma perderiam o 

seu dom ou poderiam ser acometidas por algum mal como forma de 

castigo,desta forma, “as dádivas circulam tendo como garantia a virtude da 

coisa dada”( MAUSS, 2003,p. 236). 

 Nos rituais realizados pelas benzedeiras há uma confluência de 

saberes que fazem parte do cotidiano da comunidade que atuam; as orações e 

os gestos praticados pelas benzedeiras são muito semelhantes às orações da 

Igreja Católica, praticamente todos os rituais de benzeduras contêm o sinal da 

cruz sob o enfermo e algumas utilizam ainda o rosário católico. Interessante 

observar que, embora a semelhança com as orações católicas e a presença 

unânime da oração do Pai Nosso e da Ave Maria, que são rezadas três vezes 

em toda benzeção há a inserção de versos simples e ritmados: “Na cabeça 

Santa Badeça, tira dos zóio Santa Luzia, tira na boca menino de Deus, tira nos 

peito São Marco, tira nos braço Santa Anastácia, na barriga Santa Margarida 

tira, do pé Santo André” (F, julho/2011). 

 Há, ainda, nas orações a inserção de santos católicos, de acordo 

com a sua “especificação”, se a benzedura for para os olhos Santa Luzia é a 

protetora, para a garganta, São Brás, ou ainda, nomes utilizados para garantir 

a rima como na benzedura acima: “Na barriga é Santa Margarida”. 

 Os males curados pelas benzedeiras, em sua maioria não são 

doenças presentes no campo da medicina erudita, são recorrentes as 

benzeduras para mau-olhado, espinhela-caída, quebrante, vento-virado e 

cobreiro. Não obstante, as benzedeiras se sentem orgulhosas por resolveram 

problemas que a ciência médica não diagnostica: 



[...] a sobrinha do doutor P. lá do Hospital O.  foi desenganada 
pelos médicos, ficou internada , foi para Goiânia, pra Brasília 
ficou 42 dias hospitalizada e os médicos não acharam o 
incômodo dela aí a E. que é secretária do doutor P. falou pra 
ela que eu benzia de espinhela caída se ela tinha fé ela ia 
trazer ela aqui e assim trouxeram ela aqui de carro com 
segurança junto[...] ela não agüentou nem sentar nesse 
sofazinho velho aqui! Tive que benze ela aqui, passado uns 25-
30 minutos a irmã dela ligou falando que ela tinha pedido pra 
fazer uma sopa de macarrão, comia nada. Todo mundo aqui 
viu ela entra aqui em casa. (Depoimento A, julho/2009) 

 

As benzedeiras identificam estes males por meio dos sintomas 

mencionados por seus clientes, como “espinhela-caída” que causa vômito, ou 

ainda, por sinais durante o ritual de cura, como o mau-olhado ou o quebrante, 

que a benzedeira sente sonolência ou erra a oração, nestes casos afirmam que 

os clientes estão “carregados”.  

Evidenciamos nas benzeduras e nos termos utilizados pelas 

benzedeiras o sincretismo religioso, como a utilização dos termos “carregado” 

ou “fechamento do corpo”, expressões geralmente utilizadas em religiões de 

cunho espírita ou de matriz africana. 

Além disso, há recorrência de elementos da cultura popular como a 

utilização de ramos durante o ritual e a observação de algumas regras como, 

por exemplo, não benzer após o sol poente ou ainda não realizar benzeduras 

no domingo. 

Durante a prática de benzedura o cliente também deve obedecer 

algumas regras para que se garanta a eficácia, não podendo cruzar os braços 

ou as pernas durante o ritual, pois, desta forma, estaria fechando o corpo para 

o recebimento da graça e se posicionar com direção a porta de saída para que 

o mal que dele sair não permaneça no local do ritual. 

Para as benzeções de “cobreiro” o doente também participa do ritual 

feito com uma faca e talos de mamona, a benzedeira corta o talo e pergunta ao 

doente: O que eu corto? O doente deve responder: Cobreiro Bravo, a pergunta 

é feita três vezes intermediadas por orações não reveladas, ao fim reza-se o 

Pai Nosso e a Ave Maria e colocam-se os talos para secarem e assim que isto 

acontece o doente está curado. É fundamental para todas as benzedeiras a 



preparação espiritual para a realização dos rituais, pois em suas palavras: “Um 

cego não guia o outro” (B, julho/2009). 

Nos depoimentos das benzedeiras, sempre afirmam que a fé é a 

garantia da eficácia. Esta é a condição para que as benzedeiras realizem suas 

curas: “Jesus curou ela, ela tem a fé eu também tenho, a cura é realizada” (C, 

julho/2009). É a eficácia da oração que faz com que as benzedeiras 

sobrevivam neste universo. A benzedeira que não consegue êxito em suas 

orações não é mais procurada, embora se justifique afirmando que a culpa é a 

falta da fé do cliente, acaba por perder a credibilidade.  

Sobre isso, Weber afirma que “a falta de êxito eventualmente 

acarreta a morte do mago. Os sacerdotes ao contrário têm a vantagem de 

poder passar de si próprios para o seu Deus a responsabilidade pelo fracasso” 

(2001, p. 296). As benzedeiras podem ser comparadas com os magos, pois 

não são legitimadas por uma instituição e sim pela eficácia de seu ritual que é 

imediatista, ou seja, as pessoas que procuram as benzedeiras visam solucionar 

as dificuldades deste mundo. Assim, elas buscam o bem estar nesta vida, não 

havendo, portanto uma preocupação com a vida eterna prometida pela religião.  

Por isso, percebemos que tentam pela eficácia de suas orações 

comprovarem o dom que receberam e, ao mesmo tempo, reafirmarem sua 

identidade católica como realizadoras de uma atividade que não é errada ou 

pecaminosa, uma vez que conseguem seus objetivos. Ainda no depoimento B: 

 Um dia veio uma senhora aqui e falou: Eu tô com uma dor 
na espinhela que eu benzo também de espinhela, né! Tô 
com uma dor na espinhela que ta ruim demais, mas eu fico 
com medo que muitos padres fica falando que agente não 
pode ir em benzedeira, eu falei, você não conhece eu não, 
quantos anos você me conhece dentro da Igreja eu vou te 
da a prova pra você e eu falo com todo amor em Jesus se 
eu tiver fazendo errado seu estômago não vai melhorar de 
jeito nenhum, você pode procurar um médico, mas se ele 
melhorar eu não to fazeno errado. No outro dia ela teve 
aqui: Oh, meu estômago sarou só vim aqui pra senhora 
torná a benze e ela tava com medo. (Depoimento B, 
julho/2009) 

 Esta benzedeira demonstra em sua fala a necessidade de 

comprovar a eficácia de seu dom frente aos questionamentos da fé 

institucionalizada que coloca em xeque a validade dos elementos da 

religiosidade popular.  



 Observamos que no meio urbano a prática das mulheres 

benzedeiras sofreram inúmeras interferências, e tentam fixar o seu espaço 

frente as forças questionadoras de sua prática, como a medicina científica e as 

instituições religiosas.  

Entretanto, não podemos afirmar que as benzedeiras disputam um 

espaço com a medicina científica, pois na maioria das vezes se configuram 

como tratamentos terapêuticos complementares, uma vez que dentre os 

depoimentos coletados em Anápolis, não percebemos nenhuma resistência por 

parte das benzedeiras aos tratamentos da medicina científica, ao contrário, 

quando percebem que o benzimento não resolverá a doença aconselham a 

procura do médico. 

Percebemos ainda que a interferência da instituição eclesiástica é a 

maior responsável pela transformação das práticas de benzimento na cidade. 

Após o contato mais próximo com a instituição católica, sobretudo a partir da 

participação em grupos carismáticos, não aceitam mais a denominação de 

benzedeiras, temendo a estigmatização, haja vista que, na perspectiva da 

Igreja seria estritamente proibido todo o recurso a benzedores e benzedeiras, 

uma vez que são consideradas práticas mágicas, ou seja, a coação á Deus, 

uma “troca de favores” entre seres humanos e a divindade (PIERUCCI, 2001). 

Com a incorporação da Renovação Carismática4 no culto católico 

intensificou-se ainda mais a demonização dessas práticas, pois embora o 

movimento não tenha como principal objetivo (pelo menos explicitamente) o 

combate às manifestações religiosas não-católicas, e muitas vezes não-

carismáticas, seguem normalmente o sentimento de missão evangelizadora, na 

qual deve-se converter os não católicos (ou não católico-carismáticos) e fazê-

los assimilar os conceitos pelo movimento tidos como verdadeiros 

As benzedeiras, que atuam no interior da Igreja Católica, sentiram 

fortemente as transformações trazidas pelo movimento carismático, pois 

assistem a desqualificação de suas práticas, principalmente realizadas nos 

grandes encontros e “seminários de vida no espírito” em que combatem as 

práticas da benzedura através da demonização e ao mesmo tempo tentam 

                                                           
4 A partir da década de 1970, a RCC se insere em Goiás, implementando mudanças na Igreja. 
Um dos focos desta corrente religiosa centrou-se no embate entre as CEBs (Comunidades 
Eclesiais de Base) e as manifestações populares. 



assimilar o demonizado. Realidade observada no depoimento C em que uma 

benzedeira fala sobre o preconceito enfrentado na Igreja: “Ih, nem é bom fala 

que foi muito, padre nunca falou não, mas as irmãs da Igreja já falou que não e 

o Z. N. [Coordenador da RCC]  que era o diretor e acho que ele ainda é diretor 

falou que não era pra fazer[oração] na casa era pra fazer na igreja” (C, 

julho/2009).  

Percebemos no depoimento C o grande embate entre a benzedeira 

e a RCC, pois embora o padre de sua paróquia nunca tenha lhe dito nada as 

irmãs e o coordenador a proíbem de realizar a benzedura, em outro 

depoimento: “Benze eu não benzo mais não larguei desde que o padre Jonas 

falou pra nóis que benze é um superstição muito grande” (D, agosto/2009). O 

padre mencionado por esta benzedeira é uma dos maiores promotores da 

Renovação Carismática Católica atualmente, principalmente através dos meios 

de comunicação como uma rede televisiva de evangelização para o movimento 

carismático.  Essa rejeição do movimento carismático católico as benzedeiras 

fica evidente em uma das obras produzidas pelo grupo:  

Sabendo ou não essas pessoas entram em contato direto 
com espíritos malignos, se aliam com eles e acabam sendo 
dominadas e regidas por eles. Por isso Deus nos proíbe a 
magia e todo o recurso a benzedores e benzedeiras, bruxos 
macumbeiros e feiticeiros. Em tudo isso o princípio é o 
mesmo: a manipulação dos poderes ocultos. (ABIB, 2003, 
p. 69) 

Em meio à nova realidade, as benzedeiras se encontram em uma 

encruzilhada, pois a demonização de suas práticas são seguidas pelo convite 

a assimilação que conforme Bauman (1999) seria um convite aos membros 

de grupos censurados a abandonarem os seus grupos, logo representa um 

enfraquecimento desses grupos, uma vez que estes ficam desacreditados 

perante a sociedade.  

As benzedeiras passam por esse processo, pela demonização 

caem no descrédito, embora suas orações sejam supostamente eficazes, 

questiona-se a origem de seus dons, ou seja, se estes são realmente dados 

por Deus ou pelo demônio. Conforme podemos notar no depoimento E: 

Noutro dia, veio uma moça aqui tava com o nenê ruizinho, 
durmia com o olhinho aberto, tava enjuadinho, a vó queria 



que eu benzesse, mas mãe batia o pé que não, eu tava 
sem intende qual era o motivo de num me deixa benze, aí a 
moça falou que benze era errado que era coisa do demônio 
que lá na Igreja dela já tinha falado que não existia essa 
coisa de quebrante que era tudo invenção pros charlatão 
ganha dinheiro. Eu falei pra ela, oia eu num cobro nada 
pela minha oração, eu faço por amor a Deus que me deu 
esse dom, se eu benze seu nenê e ele melhorar cê pode ter 
certeza é pela graça do Espírito Santo, aí eu benzi, se ele 
melhorou eu num sei porque ela não voltou mais. (E, 
agosto/2009) 

 Se a benzedeira nega o convite à assimilação, arrisca-se à 

exclusão. Muitos questionariam porque a benzedeira se preocuparia com essa 

situação, uma vez que poderia continuar exercendo suas funções para aqueles 

que a procurassem. No entanto, essas benzedeiras baseiam suas orações nos 

ensinamentos da Igreja Católica e foram criadas nesta fé e procuram ser fiéis a 

tradição, por isso elas mesmas passam a questionar sua práticas com o intuito 

de se adequar aos novos ensinamentos. 

 Aceitar o convite a assimilação significa confirmar, ainda que 

indiretamente, a superioridade do grupo dominante. Neste caso, a RCC que faz 

uso da assimilação para exercer um direito monopolista de classificar o que é 

certo e o que é errado. Para a benzedeira assimilada o “mundo vira um campo 

de testes”, em que ela tem que provar a todo momento a sua adesão ao grupo 

dominante (BAUMAN, 1999). 

Para tanto, modificam o seu discurso, não se intitulam mais 

“benzedeiras” rearrumam seus ritos de forma que alguns possam ser exibidos 

e outros escondidos, há uma repressão do que não é adequado segundo os 

novos padrões, passam a dividir sua trajetória enquanto mulheres da fé antes e 

depois da RCC, momento de nascimento do que consideramos como 

benzedeira “renovada”. 

Observamos que o discurso das benzedeiras renovadas é repleto 

por contradições, fruto da subordinação as interferências que receberam, 

quando questionadas sobre o que se alterou de fato em seu ritual de cura, 

afirmam realizá-lo com mais fervor, ou então afirmam a retirada de alguns 

elementos, como o ramo que é condenado pelo movimento carismático.  

Notamos na construção das trajetórias feitas pelas benzedeiras que 

sofreram a influência da Renovação Carismática Católica, há um processo de 



reconstrução de identidades através da negação de seu passado, constroem 

novos sentidos para suas práticas como um meio de resistência ás 

transformações do espaço religioso. 

As Benzedeiras como meio de sobrevivência fogem da estigmação, 

passando a atuar de maneira clandestina, ou convencidas de que realizavam 

atos mágicos “errados”, as “renovadas” realizam orações para aqueles que a 

procuram, no entanto os rituais da oração são os mesmos da benzedura 

apenas há uma mudança semântica como um meio de se adaptar a nova 

realidade. 
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