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[...] Uma lenda balinesa fala de um 

longínquo lugar, nas montanhas, onde 

outrora se sacrificavam os velhos. Com o 

tempo não restou nenhum avô que 

contasse as tradições para os netos. A 

lembrança das tradições se perdeu. Um 

dia, quiseram construir um salão de 

paredes de troncos para a sede do 

Conselho. Diante dos troncos abatidos e 

já desgalhados, os construtores viam-se 

perplexos. Quem diria, onde estava a 

base para ser enterrada e o alto que 

serviria de apoio para o teto? Nenhum 

deles poderia responder: há muitos anos 

não se levantavam construções de grande 

porte, e eles tinham perdido a 

experiência. Um velho, que havia sido 

escondido pelo neto, aparece e ensina a 

comunidade a distinguir a base e o cimo 

dos troncos. Nunca mais um velho foi 

sacrificado. (Ecléa Bosi, 2003, pp.76/77) 
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Retrato de uma Tradição Popular que Sobrevive em Meio à Modernidade 

 

Registro no Facebook que Viabiliza Trabalho de Benzedeira em Shopping 

Center da região Centro-Sul de Belo Horizonte 

(http://www.otempo.com.br/cidades/facebook-viabiliza-trabalho-de-benzedeira-em-shopping-1.744075) 

 

 

 

 

“Se não fizer bem, mal também não faz” 

Frase da Sra.Virgínia Formoso, 88, para 

exprimir sua fé na tradição de se benzer para se 

curar (...) A frase é a explicação para se valer de 

benzedeiras e obter diversas curas. 

Em sua saga para encontrar uma benzedeira em 

Belo Horizonte, acabou encontrando a 

facilidade da bênção em um shopping da cidade 

(...) depois que sua filha, Lúcia Formoso, 52, 

postou na rede social Facebook que precisava 

de uma benzedeira. 

 

 

 

“Benzer é fazer o bem e tornar a pessoa mais leve” 

Frase da Sra. Maria José Limaa, 45, uma 

benzedeira que foge aos padrões tradicionais e 

benze em uma sala de um shopping em área nobre 

de Belo Horizonte (...) Benzedeira que atendeu a 

Sra. Formoso e que exerce o ofício no shopping há 

dez anos, recebendo diversos tipos de clientes, 

principalmente pessoas que moram nas 

proximidades do shopping. 

 

 

http://www.otempo.com.br/cidades/facebook-viabiliza-trabalho-de-benzedeira-em-shopping-1.744075
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RESUMO 

 
AVELAR, Maria Cristina de Mello. O lugar das pessoas idosas na sociedade 

contemporânea: uma reflexão a partir das práticas de benzedeiros (as). Tese de 

Doutorado (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Programa de Pós–Graduação de 

Ciências Sociais). São Paulo, 2014, 168 páginas. 
 

Neste trabalho, exploram-se as dimensões simbólicas do processo de aquisição de 

respeito, de confiança e de reconhecimento dos idosos pelas comunidades. Contribui-se com a 

literatura desenvolvendo um estudo de caso bastante particular: As pessoas idosas que atuam 

como benzedeiros nas Cidades de São Paulo e Santo André. O trabalho fundamenta-se em 

uma pesquisa de campo, que permite observar os caminhos possíveis da valorização dos 

idosos dentro da realidade estudada. Os benzedeiros estudados defendem as tradições e 

desafiam a modernidade, recebendo amplo reconhecimento de seus consulentes e nas suas 

comunidades. Por meio de análise qualitativa (ancorada nas observações da pesquisa de 

campo), demonstra-se que, nesse nicho da sociedade, a velhice conta a favor. No ofício de 

benzedeiro, a velhice apresenta-se como um diferencial positivo de valorização dos idosos 

praticantes. Mediante essa experiência, extraem-se lições mais gerais e que podem ser 

adotadas junto a outras populações, que não têm conseguido manter as adequadas condições 

de valorização dos idosos junto a suas comunidades. A conservação dessas condições mais 

favoráveis revela-se fundamental para o surgimento de percepções mais positivas em relação 

ao envelhecimento. A pesquisa é realizada em uma região urbana e moderna do Brasil. 

Através de um olhar incipiente, encontram-se elementos adicionais de reflexão, que exploram 

as especificidades de uma manifestação da cultura tradicional (sobrevivendo, desenvolvendo-

se e se adaptando ao meio urbano). Apesar do uso extensivo da medicina oficial nas grandes 

cidades brasileiras, os benzedeiros adaptam-se a este mundo moderno e garantem um lugar 

social permeado por elementos de magia e de mistério. A etnografia desta pesquisa é 

fascinante, pois revela um mundo curioso, tão perto das pessoas que vivem nas grandes 

cidades e, ao mesmo tempo, tão pouco estudado. As luzes acesas por este trabalho iluminam 

os segredos que mantêm as relações de fidelidade entre benzedeiros e seu público, mesmo nas 

grandes cidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Envelhecimento; Valorização social; Benzimento; Meio 

urbano. 
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ABSTRACT 

 

AVELAR, Maria Cristina de Mello. The place of senior people in the contemporary 

society: Thoughts based upon the faith healers' practices. Tese de Doutorado (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - Programa de Pós–Graduação de Ciências Sociais). São 

Paulo, 2014, 168 páginas. 

 

This thesis explores the symbolic dimensions in the processes of respect, trust and recognition 

acquisition by the elderly communities. It contributes to the literature by developing a very 

particular case study: The senior people practicing the faith healing in the cities of Sao Paulo 

and Santo André. The work is based on a field research by which the possible ways of valuing 

the elderly in the studied reality are observed. The studied faith healers defend the traditions 

and defy the modernity, receiving wide recognition from their consultants and within their 

communities. Through a qualitative analysis (anchored in the field research’s observations), it 

is possible to demonstrate that in this society’s niche the advanced age accounts positively. In 

the faith healing the old age is presented as a positive differential valuing the elderly 

practitioners. From this experience, more general lessons are extracted and taken along to 

other populations, which have been failing to keep the adequate conditions for the elderly 

valuation in their communities. The conservation of those more favorable conditions proves 

to be crucial for the emergence of more positive perceptions of aging. The research is 

performed in a modern urban region of Brazil. Through an incipient look, additional thoughts 

exploit the specificities of a traditional cultural demonstration (which survive, develop and 

adapt to the urban environment). Despite the extensive use of official medicine in the large 

Brazilian cities, the faith healers adapt to this modern world and keep their social role, 

permeated by elements of magic and mystery. The ethnography of this research is fascinating 

because it reveals a curious world, so close to the people living in the big cities and, at the 

same time, so scarcely studied. The work highlights the secrets that keep the faithful relations 

between the faith healers and their audience alive, even in the large cities. 

 

KEYWORDS: Elderly, Aging, Social valuation; Faith healing; Urban environment. 
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Introdução 

 

Ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, dedico-me ao estudo de 

temáticas relacionadas com o envelhecimento. No “Mestrado em Gerontologia” (ver em 

Avelar, 2007), o foco da dissertação foi o cotidiano de residentes de uma instituição de longa 

permanência para pessoas idosas. A questão do “lugar da pessoa idosa” destacava-se na 

agenda de pesquisa a partir da “perspectiva interior”, isto é, da realidade institucional. 

Perguntava-se: como as pessoas se valorizavam dentro do ambiente da “casa”; como 

mantinham ou reconstruíam laços de “família” e qual a importância disso no processo de 

valorização individual? A partir de conclusões que não precisam ser resumidas aqui, 

destacou-se a complexidade da temática que une a “valorização das pessoas” e o 

“envelhecimento nas sociedades modernas”. 

Com uma abordagem mais ampla, decidiu-se aprofundar a pesquisa sobre as 

possibilidades de valorização das pessoas idosas na sociedade. O mundo moderno (das 

tecnologias, do amor irresistível ao novo e das mudanças contínuas e brutais de paradigmas) 

parece sistematicamente avaliar a população idosa como improdutiva, sem objetivos ou 

mesmo como “meros empecilhos (ou pesos mortos) sociais”. 

Nesta Tese de Doutorado em Ciências Sociais, a autora continua em sua reflexão sobre 

os vínculos existentes entre a valorização social das pessoas e o envelhecimento. Explora-se 

com maior profundidade a dimensão simbólica do processo de “aquisição do respeito, da 

confiança e do reconhecimento dos idosos pela comunidade”. Procura-se identificar caminhos 

que por meio do exercício de certas atividades, permitam contrapor-se à ideia do “idoso 

antigo, ultrapassado, retrógrado e conservador”. 

Para desenvolver essa reflexão, selecionou-se um estudo de caso bastante peculiar e 

original: “as pessoas idosas que atuam como benzedeiros”. Tais benzedeiros defendem as 

tradições e desafiam a modernidade. Os idosos pesquisados sustentam um papel de destaque 

em suas comunidades. Por meio desta pesquisa, procura-se extrair lições mais, que 

ultrapassem a experiência específica analisada e que possam ser aproveitadas por outros 

idosos que não têm sabido manter o sentimento de ainda serem úteis e valorizados em suas 

comunidades. Essa busca revela-se fundamental para o desenvolvimento de sentidos mais 

plenos e ricos das velhices. 
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Motivação: Envelhecimento e a valorização da pessoa idosa na sociedade 

 

A motivação desta pesquisa surgiu especificamente na disciplina “Antropologia da 

Saúde e da Doença”, do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, a qual possibilitou à pesquisadora perceber a relevância 

de relacionar o tema do envelhecimento com as práticas populares de cura realizadas por 

pessoas idosas (especificamente o benzimento). Intuitivamente, surgiu o desejo de explorar 

esse nicho da sociedade e a capacidade que os idosos nele encontram para se manterem 

socialmente valorizados. O desafio expandiu-se em uma tentativa de resgatar lições mais 

genéricas que possam ser utilizadas em iniciativas de valorização de pessoas idosas nas suas 

comunidades. Essa busca revela-se essencial quando se reconhece o amplo processo de 

envelhecimento da população mundial, válido igualmente no caso do Brasil, não vem 

acompanhado de valorização mais positiva da velhice. 

Com o início da gerontologia, a concepção de envelhecimento começou a mudar. A 

velhice deixou de ser observada apenas por seus aspectos biológicos. Trata-se de fenômeno 

que envolve outros fatores sociais, culturais, psicológicos e a história de vida de cada pessoa.  

Avelar (2007, p.19), contudo, aponta: 

Mesmo com algumas mudanças observadas na sociedade brasileira sobre a noção de 

velhice, ela ainda está muito mais associada a aspectos negativos, já que se concebe 

a idéia de que a pessoa idosa não tem futuro, sonhos e projetos a realizar, concepção 

que talvez exista também em outros países. A visão construída culturalmente do 

idoso é aquela de uma pessoa necessariamente doente, rabugenta e improdutiva, 

como se houvesse apenas um modo de vivenciar a velhice. Sugere-se que a única 

coisa a fazer nessa etapa da vida é preparar-se para o fim e para a morte. É uma 

concepção preconceituosa, discriminatória e limita a pessoa idosa a uma única 

maneira de envelhecer.  

 

De fato, verifica-se majoritariamente a existência de concepções que avaliam o 

envelhecimento como o período do curso da vida no qual existem apenas perdas: econômicas 

(com aposentadorias normalmente depreciadas); de força de trabalho; físicas (com doenças, 

incapacidades, etc.) e de status na família e na sociedade. Com essas concepções, a 

valorização do idoso parece impossível, principalmente em sociedades que vibram pelo novo 

e parecem buscar romper as ligações com o passado.  

Em trabalho anterior, Avelar (2007), porém, demonstra que, mesmo em situações 

marcadas por todo tipo de precariedade, existem percepções distintas e diferentes maneiras de 

se envelhecer, as quais são influenciadas pela história de vida de cada pessoa, incluindo suas 

relações familiares e de amizade, suas rotinas de vida e suas capacidades de encontrar algum 
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sentido de valorização, em suas moradias ou, de forma mais abrangente, nas comunidades nas 

quais os idosos vivem.  

Naquela pesquisa a autora confirmou a importância dos aspectos biológicos, sociais, 

culturais e psicológicos que definem as diferentes maneiras de envelhecer das pessoas. Essas 

experiências vão além da busca por guarida e segurança, em comparação com o passado, 

muitas vezes tumultuado, desprotegido e sem perspectivas.  

Identifica-se que algumas percepções mais positivas em relação ao envelhecimento 

parecem estar relacionadas à capacidade dos indivíduos de desenvolverem atividades, 

reconhecidas pelos demais membros da sociedade; de se sentirem úteis, adquirindo assim, 

maior respeito perante os demais membros da comunidade1 e deles mesmos. Partindo desse 

princípio, pondera-se que a principal justificativa para esta nova pesquisa encontra-se no 

desejo de se identificar e estudar diferentes paradigmas na formulação de instrumentos ou 

estratégias de valorização humana e de manutenção de um papel de liderança das pessoas 

idosas junto à comunidade em que atuam.  

A hipótese primordial deste trabalho é que se pode aprender lições interessantes e 

generalizáveis junto aos praticantes de benzimento. Considerando a complexidade do objeto 

de pesquisa, não se realiza nenhuma análise quantitativa sofisticada para demonstrar a tese a 

ser defendida. Apenas por amostragem e por meio de análise qualitativa (ancorada nas 

observações da pesquisa de campo), demonstra-se que, nesse nicho da sociedade, a velhice 

conta a favor. Em outras palavras: “no ofício de benzimento, a velhice apresenta-se como um 

diferencial positivo, de valorização dos idosos praticantes”. 

A validação dessa afirmação conduz, então, a um caso prático no qual o exercício de 

uma dada atividade contribui para que os idosos mantenham o prestígio em suas 

comunidades. No benzimento, a idade colabora para aumentar a credibilidade, a aceitação e o 

papel de liderança dos idosos. Surge, então, o desafio de se extrair dessa realidade a 

compreensão das mediações simbólicas que ocorrem intra e extra contexto social, para que se 

possa compreender sua legitimidade na sociedade moderna.  

A pesquisa é realizada nos municípios de São Paulo e de Santo André, isto é, em uma 

região urbana e moderna, na qual, contudo, pode-se ainda encontrar elementos de cultura 

                                                           
1 A autora analisou o cotidiano bastante precário de residentes idosos moradores de uma instituição pública de 

longa permanência do município de Santo André. Os casos dignos de destaque são aqueles de moradores que 

adquiriram a felicidade e a vontade de viver, valorizando suas existências dentro da própria casa, contribuindo 

no cotidiano da instituição e ajudando para melhorar o bem estar dos demais membros (Avelar, 2007). 
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tradicional, como é o caso da prática de benzimento. Trata-se de opção associada à história de 

vida e atuação profissional da pesquisadora, sempre vinculados aos ambientes urbanos2. 

Deve-se salientar que, nas grandes cidades brasileiras, o uso da medicina oficial já está 

mais presente, pelo menos no trato das doenças do organismo físico. No entanto, como será 

observado ao longo da pesquisa, os benzedeiros (as) souberam adaptar-se a este mundo 

moderno e têm garantido seu “lugar” na sociedade, o qual é permeado por elementos de 

magia e de mistério. 

Cabe, neste momento, chamar atenção ao leitor que, nesta pesquisa, o tempo e os 

recursos disponíveis inviabilizaram um tratamento de campo (inclusive com apoio estatístico) 

mais profundo do “ofício da benzedura no contexto urbano de São Paulo”. Por exemplo, não 

foi possível identificar o percentual de idosos e jovens, tão pouco de homens ou mulheres, 

que exercem essas práticas. Para o propósito maior do trabalho, a ausência dessas informações 

não se revelou um obstáculo. Buscou-se, especificamente, um conjunto sabidamente de idosos 

exercendo tais funções, sobre os quais se concentrou o foco. Em outras palavras, reduziu-se 

voluntariamente o microcosmo a ser analisado. 

Em contrapartida, a etnografia desta pesquisa é fascinante, pois revela um mundo 

curioso, tão perto das pessoas que vivem nas grandes cidades e, ao mesmo tempo, tão pouco 

estudado pela ciência. As luzes acesas por este trabalho iluminam alguns dos segredos que 

mantêm vivas e fiéis as relações entre benzedeiros (as) e seu público, mesmo nas grandes 

cidades. Logo, esse trabalho tem a finalidade de desnudar os segredos rompendo com o 

paradigma de uma ciência exata.  

A partir dessa perspectiva, traduzida em experiências práticas, vivas e cotidianas, 

desenvolvem-se sugestões de estratégias para valorização do segmento idoso nas 

comunidades. Essas sugestões são contrapostas com aquelas encontradas e apoiadas pela 

literatura, O arcabouço teórico selecionado, que explora com maior profundidade a dimensão 

simbólica do processo da aquisição ou manutenção do respeito, da confiança e do 

reconhecimento do idoso pela comunidade, adquire enorme importância e constitue uma base 

sólida das referências bibliográficas a serem consultadas.  

Junto ao público analisado nesta pesquisa, a idade conta favoravelmente. Este universo 

ilustra e valida muitas das hipóteses teóricas formuladas pela literatura. Ao longo do texto, 

                                                           
2 Reconhece-se imediatamente que os resultados obtidos nesta pesquisa podem não ser de fácil expansão para 

diferentes realidades do interior do Brasil, nas quais a convivência e a socialização entre as pessoas parecem 
mais fortalecidas (e mesmo esta colocação talvez não corresponda a uma verdade e esteja primordialmente 

associada uma idealização do mundo rural). 
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são cruzados diferentes autores, dentro de uma abordagem multidisciplinar, pois o 

entendimento que se apresenta é necessariamente pouco trivial. 

Com as principais hipóteses iniciais validadas, o trabalho encerra-se com uma etapa 

exploratória, que busca revisitar os caminhos possíveis de valorização dos idosos a partir da 

compreensão da realidade aqui estudada. Trata-se de desenvolver um conhecimento amplo a 

partir de uma realidade específica: Quais as lições podem ser extraídas desse estudo de caso e 

como elas podem alimentar de forma pragmática os instrumentos e as iniciativas de 

valorização do papel dos idosos nas sociedades contemporâneas? Essa é a questão chave a ser 

respondida. 

 

Os (As) benzedeiros (as) e seus ofícios terapêuticos 

 

Este estudo discute o papel social da pessoa idosa pesquisando o seu universo de 

práticas terapêuticas populares, isto é, de benzimento em regiões urbanas, suas origens e as 

características da prática popular de cura no Brasil. 

Em relação ao ofício da benzedura destaca Quintana (1999, p.50): 

A benzedura pode ser caracterizada como uma atividade principalmente terapêutica, 

a qual se realiza através de uma relação dual – cliente e benzedor. Nessa relação, a 

benzedeira ou benzedor exerce um papel de intermediação com o sagrado pela qual 

se tenta obter a cura, e essa terapêutica tem como processo principal, embora não 

exclusivo, o uso de algum tipo de prece. 

 

Acrescenta o mesmo autor que a benzedura é a construção de um código, portanto, de 

uma linguagem: 

Assim, quando a benzedeira está realizando uma benção, jogando uma brasa acesa 

na água, passando uma pomada numa ferida que não cicatriza, ou receitando um 

chá, o que está em questão, o que está aqui se construindo é uma linguagem, e com 

isso um sentido. (QUINTANA 1999:161) 

 

Portanto, ao longo de todo este trabalho, trata-se de conceber o ofício dos (as) 

benzedeiros (as) como práticas terapêuticas. Essas práticas continuam vivas na sociedade 

contemporânea, convivendo com a medicina científica, mesmo em ambientes ditos 

“modernos” da região urbana de São Paulo. Nessas práticas, gestos, objetos e orações são 

utilizados na relação “terapeuta e doente”, dentro da qual reina um sentimento de confiança, o 

que, aparentemente, é essencial para explicar os supostos efeitos benéficos da terapia. Souza 
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(1999, p.25) destaca em sua pesquisa a existência das práticas das benzeduras e da medicina 

acadêmica: 

Embora não tenhamos encontrado nos discursos das benzedeiras uma dicotomia 

entre a prática exercida por elas com a representação dos agentes oficiais da 

medicina erudita, percebemos referências no que diz respeito aos males de 

exclusividade de seu domínio, a exemplo do quebranto e mau-olhado, vento virado e 

espinhela caída entre outros; essa diferença esteve bastante clara em todos os 

depoimentos, tanto na zona rural quanto na cidade. 

 

Mesmo com todos os recursos e avanços da medicina oficial, pode-se observar que a 

prática das benzeduras ainda persiste no campo do atendimento às questões de ordem 

emocional e espiritual (quebranto, mau-olhado, olho gordo). Em outras palavras, este trabalho 

explora um objeto de estudo que já é peculiar e pouco pesquisado pela academia. Trata-se, 

portanto, de um desafio original em muitas perspectivas. 

 

Objetivos e estrutura capitular da Tese 

 

Considerando as ponderações acima, o trabalho tem os seguintes objetivos (geral e 

específicos):  

 

Objetivo Geral – Discutir o lugar social das pessoas idosas praticantes de benzimento na 

região urbana e extrair lições para a reflexão sobre as condições que levam à valorização dos 

idosos. 

 

Objetivos Específicos 

 Conhecer o contexto urbano em que se executa o ofício da benzedura e entender suas 

peculiaridades; 

 Identificar os elementos sociais; culturais e religiosos encontrados na prática de 

benzimento; 

 Delinear o perfil das/dos benzedeiras/benzedeiros (idade, gênero, etc.); 

 Delinear o perfil das/dos consulentes (idade, motivo da consulta, motivo da escolha do 

benzedeiro entre os existentes, etc.); 
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 Verificar entre os consulentes se há mais credibilidade em relação a benzedeiros 

idosos; 

 Apresentar um estudo prático único que permita ilustrar e validar hipóteses levantadas 

pela literatura sobre as melhores práticas de valorização dos idosos. 

 

Partindo dos objetivos da pesquisa e das considerações apresentadas nesta introdução, 

esta tese encontra-se estruturada em cinco capítulos com a seguinte distribuição temática. No 

capítulo 1, apresenta-se inicialmente a dinâmica de aumento da população idosa no Brasil e a 

evolução histórica da concepção do envelhecimento. Justifica-se a necessidade de se abordar 

o papel social dos idosos e as formas de se lhes garantir espaços de destaque na sociedade. O 

capítulo encerra-se contextualizando o estudo de caso desenvolvido na tese.  

O capítulo 2 destrincha as dimensões históricas e culturais do ofício do benzimento 

como parte do conjunto de terapêuticas não oficiais ou práticas populares de cura que se 

desenvolvem no Brasil. Destacam-se os elementos que valorizam as pessoas idosas que 

cultivam as práticas de benzedura e seus reflexos na integração social desses idosos. 

O capítulo 3 apresenta os passos metodológicos estabelecidos na pesquisa de campo, 

bem como os resultados particularmente relacionados com a descrição das características mais 

gerais do ofício de benzedeira nos municípios de Santo André e São Paulo. Esses resultados 

permitem entender as peculiaridades do exercício do ofício da benzedura em contexto urbano. 

Os resultados mais especificamente voltados ao objetivo principal da tese, isto é, identificar, 

no estudo das benzedeiras, os elementos que contribuam para a melhor compreensão da 

valorização dos idosos na sociedade, são tratados no capítulo 4. 

A tese encerra-se com o capítulo 5, que apresenta as conclusões e considerações 

gerais. Enfatiza-se que, mesmo em um centro urbano, as pessoas buscam elos com os valores 

e as práticas tradicionais, mantendo alianças profundas com símbolos sagrados ou mágicos. O 

olhar sobre a ponte que conecta o passado tradicional e o moderno urbano constitui a primeira 

contribuição original desta tese. A discussão sobre a valorização das pessoas idosas é 

apresentada nesse espaço místico e sagrado, tradicional e moderno, e compõe o segundo 

elemento de originalidade da tese. O capítulo explora possíveis estratégias que possam 

conduzir a um desenvolvimento mais articulado entre o poder público, os sistemas de saúde e 

as diversas entidades religiosas, para se estabelecerem condições mais favoráveis de 

valorização social dos idosos brasileiros.  
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CAPÍTULO 1 

 

DISCUSSÕES TEÓRICAS SOBRE O LUGAR DAS 

PESSOAS IDOSAS NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

 

Fonte: Galeria de Fotos do Google (Acesso: 25/01/2014) 
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1. Discussões Teóricas sobre o Lugar das Pessoas Idosas na Sociedade 

Contemporânea 

 

Neste capítulo, pretende-se discutir o aumento do grupo de idosos na população 

brasileira, destacando-se os resultados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Apresenta-se apenas uma fotografia ampliada da velhice e do envelhecimento na realidade 

brasileira, sem considerar os diferentes contextos encontrados no Brasil em função de sua 

expressiva área territorial. Em seguida, a partir de uma primeira revisão da literatura, 

apresenta-se uma evolução histórica da concepção do envelhecimento e se justifica a 

necessidade de se abordar o papel social dos idosos e as formas de se lhes garantir espaços de 

destaque e relevância na sociedade. Para esta reflexão inicial, alguns autores são utilizados, 

destacando-se: Ariés (1981), Medeiros (2004), Veras (2003), Debert (1999), Mercadante 

(2005) e Concone (2005).  

O capítulo encerra-se contextualizando o Estudo de Caso desenvolvido nesta tese. A 

pesquisa com pessoas idosas que cultivam a prática de benzedura permite refletir sobre a 

dimensão social do envelhecimento, desvendando elementos que colaboram para que as 

comunidades reconheçam o valor das pessoas idosas. 

 

1.1. Panorama da população idosa no Brasil 

 

O aumento da população idosa no Brasil tem caminhado de modo acelerado. Cabe 

esclarecer que a Organização das Nações Unidas define, para países considerados em 

desenvolvimento, pessoa idosa como aquela com idade de 60 anos ou mais (nos países ditos 

desenvolvidos considera-se a idade a partir de 65 anos). As tabelas 1.1 e 1.2 e os gráficos 1.1 

e 1.2 comparam a distribuição da população brasileira por sexo e por faixa etária, segundo os 

censos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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TABELA 1.1 

Faixa Etária Pop. Homens % Pop. Mulheres % Pop. Total %

Mais de 100 anos 10.423 0,00% 14.153 0,00% 24.576 0,01%

95 a 99 anos 19.221 0,00% 36.977 0,00% 56.198 0,03%

90 a 94 anos 65.117 0,00% 115.309 0,10% 180.426 0,11%

85 a 89 anos 208.088 0,10% 326.783 0,20% 534.871 0,32%

80 a 84 anos 428.501 0,30% 607.533 0,40% 1.036.034 0,61%

75 a 79 anos 780.571 0,50% 999.016 0,60% 1.779.587 1,05%

70 a 74 anos 1.229.329 0,70% 1.512.973 0,90% 2.742.302 1,62%

65 a 69 anos 1.639.325 1,00% 1.941.781 1,10% 3.581.106 2,11%

60 a 64 anos 2.153.209 1,30% 2.447.720 1,40% 4.600.929 2,71%

55 a 59 anos 2.585.244 1,50% 2.859.471 1,70% 5.444.715 3,21%

50 a 54 anos 3.415.678 2,00% 3.646.923 2,10% 7.062.601 4,16%

45 a 49 anos 4.216.418 2,50% 4.505.123 2,70% 8.721.541 5,14%

40 a 44 anos 5.116.439 3,00% 5.430.255 3,20% 10.546.694 6,21%

35 a 39 anos 5.955.875 3,50% 6.305.654 3,70% 12.261.529 7,22%

30 a 34 anos 6.363.983 3,70% 6.664.961 3,90% 13.028.944 7,67%

25 a 29 anos 6.814.328 4,00% 7.035.337 4,10% 13.849.665 8,16%

20 a 24 anos 8.048.218 4,70% 8.093.297 4,80% 16.141.515 9,51%

15 a 19 anos 9.019.130 5,30% 8.920.685 5,30% 17.939.815 10,57%

10 a 14 anos 8.777.639 5,20% 8.570.428 5,00% 17.348.067 10,22%

5 a 9 anos 8.402.353 4,90% 8.139.974 4,80% 16.542.327 9,74%

0 a 4 anos 8.326.926 4,90% 8.048.802 4,70% 16.375.728 9,64%

TOTAL 83.576.015 49% 86.223.155 51% 169.799.170 100%

A partir de 60 anos 6.533.784 4% 8.002.245 5% 14.536.029 9%

Distribuição da população brasileira por sexo, segundo os grupos de idade

Ano 2000

Fonte: IBGE (http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/)  

 

GRÁFICO 1.1 

 

Fonte: IBGE (http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/) 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/
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TABELA 1.2 

Faixa Etária Pop. Homens % Pop. Mulheres % Pop. Total %
Mais de 100 anos 7.247 0,00% 16.989 0,00% 24.236 0,01%

95 a 99 anos 31.529 0,00% 66.806 0,00% 98.335 0,05%

90 a 94 anos 114.964 0,10% 211.595 0,10% 326.559 0,17%

85 a 89 anos 310.759 0,20% 508.724 0,30% 819.483 0,43%

80 a 84 anos 668.623 0,40% 998.349 0,50% 1.666.972 0,87%

75 a 79 anos 1.090.518 0,60% 1.472.930 0,80% 2.563.448 1,34%

70 a 74 anos 1.667.373 0,90% 2.074.264 1,10% 3.741.637 1,96%

65 a 69 anos 2.224.065 1,20% 2.616.745 1,40% 4.840.810 2,54%

60 a 64 anos 3.041.034 1,60% 3.468.085 1,80% 6.509.119 3,41%

55 a 59 anos 3.902.344 2,00% 4.373.875 2,30% 8.276.219 4,34%

50 a 54 anos 4.834.995 2,50% 5.305.407 2,80% 10.140.402 5,32%

45 a 49 anos 5.692.013 3,00% 6.141.338 3,20% 11.833.351 6,20%

40 a 44 anos 6.320.570 3,30% 6.688.797 3,50% 13.009.367 6,82%

35 a 39 anos 6.766.665 3,50% 7.121.916 3,70% 13.888.581 7,28%

30 a 34 anos 7.717.657 4,00% 8.026.855 4,20% 15.744.512 8,25%

25 a 29 anos 8.460.995 4,40% 8.643.418 4,50% 17.104.413 8,97%

20 a 24 anos 8.630.227 4,50% 8.614.963 4,50% 17.245.190 9,04%

15 a 19 anos 8.558.868 4,50% 8.432.002 4,40% 16.990.870 8,91%

10 a 14 anos 8.725.413 4,60% 8.441.348 4,40% 17.166.761 9,00%

5 a 9 anos 7.624.144 4,00% 7.345.231 3,90% 14.969.375 7,85%

0 a 4 anos 7.016.987 3,70% 6.779.172 3,60% 13.796.159 7,23%

TOTAL 93.406.990 49% 97.348.809 51% 190.755.799 100%

A partir de 60 anos 9.156.112 5% 11.434.487 6% 20.590.599 11%

Fonte: IBGE (http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/)

Distribuição da população brasileira por sexo, segundo os grupos de idade

Ano 2010

 

GRÁFICO 1.2 

 

Fonte: IBGE (http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/) 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/
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Comparando a distribuição etária brasileira entre 2000 e 2010, verifica-se que a 

população total a partir de 60 anos aumentou de 14,5 a 20,6 milhões de habitantes. É visível 

igualmente que o número de mulheres idosas permaneceu maior do que o de homens ao longo 

da década.  

A tabela 1.3 mostra as taxas de crescimento anual médio (em %), por sexo e por faixa 

etária. Enquanto a população brasileira total cresceu apenas 1% ao ano, entre 2000 e 2010, o 

segmento idoso masculino aumentou 3% ao ano e o feminino 4% ao ano, podendo-se nomear 

esse fenômeno como “feminização da velhice”. Entre os centenários, a população feminina a 

partir de 100 anos aumentou 2% ao ano, enquanto a masculina reduziu-se em 4% ao ano. 

Pode-se pensar que, enquanto os países europeus, por exemplo, desenvolveram-se, em 

primeiro lugar, para depois envelhecerem, no caso do Brasil, segue-se uma marcha bem mais 

complicada com demandas sociais crescentes apontando em todas as direções e 

simultaneamente. Em relação ao envelhecimento da população, destaca Freitas (2004, p.20): 

O envelhecimento populacional, iniciado nos países desenvolvidos no começo do 

século passado, somente a partir de 1950 tornou-se marcante nos países em 

desenvolvimento, portanto com 50 anos de defasagem.  

 

TABELA 1.3 

Faixa Etária
Mais de 100 anos -4% 2% 0%

95 a 99 anos 5% 6% 6%

90 a 94 anos 6% 6% 6%

85 a 89 anos 4% 5% 4%

80 a 84 anos 5% 5% 5%

75 a 79 anos 3% 4% 4%

70 a 74 anos 3% 3% 3%

65 a 69 anos 3% 3% 3%

60 a 64 anos 4% 4% 4%

55 a 59 anos 4% 4% 4%

50 a 54 anos 4% 4% 4%

45 a 49 anos 3% 3% 3%

40 a 44 anos 2% 2% 2%

35 a 39 anos 1% 1% 1%

30 a 34 anos 2% 2% 2%

25 a 29 anos 2% 2% 2%

20 a 24 anos 1% 1% 1%

15 a 19 anos -1% -1% -1%

10 a 14 anos 0% 0% 0%

5 a 9 anos -1% -1% -1%

0 a 4 anos -2% -2% -2%

TOTAL 1% 1% 1%

A partir de 60 anos 3% 4% 4%

Distribuição da população brasileira por sexo, segundo os grupos de idade

Taxa de Crescimento Anual Média entre 2000 e 2010 (em %)

Fonte: IBGE (http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/)

Pop. Homens Pop. Mulheres Pop. Total
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Apesar da mudança na pirâmide etária e do envelhecimento da população serem 

fenômenos em escala nacional, esses processos não ocorrem de forma homogênea nas 

diversas partes do país, como considera Veras (2003, pp.08-09): 

Os processos de transição demográfica e epidemiológica no Brasil vêm se 

desenvolvendo de forma heterogênea e estão associados, em grande parte, às 

desiguais condições sociais observadas no país. A população idosa se constitui como 

um grupo bastante diferenciado, entre si e em relação aos demais grupos etários, 

tanto do ponto de vista das condições sociais, quanto dos aspectos demográficos e 

epidemiológicos. Qualquer que seja o enfoque escolhido para estudar este grupo 

populacional, são bastante expressivos os diferenciais por gênero, idade, renda, 

situação conjugal, educação, atividade econômica etc. 

 

Em cada região do país, o envelhecimento aumenta as carências sociais já existentes, 

as quais demandam recursos e políticas públicas. Por exemplo, pode-se dizer que as questões 

referentes à criança e ao adolescente ainda não foram totalmente equacionadas no Brasil e 

disputam recursos públicos que também são demandados pelo segmento idoso. 

Mesmo com diferenças regionais importantes, algumas ações surgem para a população 

de aposentados e de idosos diante das mudanças que paulatinamente vão ocorrendo com o 

envelhecimento populacional. Doll (2007) relata que em 1963 tiveram início no Serviço 

Social do Comércio (SESC) de São Paulo atividades de lazer direcionadas ao público idoso 

ou aposentado. No ano de 1977, essa instituição passou a ter a abordagem educacional, 

criando as Escolas Abertas para a Terceira Idade. Outras iniciativas despontam, por volta de 

1980, com as Universidades Abertas da Terceira Idade, sendo pioneiras as seguintes 

universidades: Universidade Estadual de Santa Catarina (SC) e a Universidade Federal de 

Santa Maria (RS). 

Vale ressaltar que as mulheres são mais presentes em alguns desses grupos, que, além 

de favorecer as trocas de experiências e novos relacionamentos, multiplicam as possibilidades 

de integração social. Isso pode explicar-se pelo próprio processo de transição que transforma 

o papel da mulher, a qual passa a desenvolver vários papéis na sociedade, dividindo as 

atividades do ambiente doméstico com outras pessoas. Pode-se pensar que essa diversidade de 

situações e de experiências das mulheres, dividindo o tempo entre o ambiente familiar, as 

atividades de cunho voluntário e o trabalho formal, possa igualmente colaborar no processo 

de envelhecimento e por ocasião da aposentadoria. Segundo Neri (2007, pp. 56-57): “[...] De 

modo geral, as mulheres são mais conectadas socialmente, tanto no âmbito da família como 

fora dela, em boa parte por influência de variáveis culturais. [...]”. 
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Retomando a questão dos programas destinados à terceira idade, menciona Debert 

(1999, p.139): 

No Brasil, os programas para a terceira idade têm mobilizado sobretudo um público 

feminino. A participação masculina raramente ultrapasssa os 20% e o entusiasmo 

manifesto pelas mulheres na realização das atividades propostas contrasta com a 

atitude de reserva e indiferença dos homens. Essa desproporção tem preocupado os 

estudiosos dos programas, que apontam, com razão, os limites das explicações que 

se reduzem a constatar que as mulheres vivem mais do que os homens. [...] 

 

Igualmente importante para a temática do envelhecimento e velhice foi a criação, em 

1961, da Sociedade Brasileira de Geriatria, com médicos associados; em 1978, o nome 

ampliou-se e passou a ser Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, contando com 

associados de diferentes áreas do conhecimento. Em 1982, também surge a Associação 

Nacional de Gerontologia. Outra questão importante foi o ingresso do tema envelhecimento 

no meio acadêmico, possibilitando a formação de profissionais e elaborações teóricas em 

várias áreas. 

No setor público, apenas para mencionar algumas iniciativas, observa-se como serviço 

de atendimento a essa população, os centros de convivência, centro-dia, internação domiciliar, 

além de outros. O lazer e as atividades educacionais podem favorecer as pessoas no propósito 

de buscar novos campos de interesse e de vivências, propiciando novos conhecimentos e 

novas relações entre pessoas. Tudo isso pode, a depender da situação, enriquecer a vida das 

pessoas nessa etapa do ciclo de vida proporcionando novos objetivos e perspectivas. Além 

destas, outras propostas e iniciativas também podem ter significado e relevância para as 

pessoas.  

Outras necessidades e serviços serão necessários para uma população que está 

envelhecendo com grande rapidez. No entanto, a discussão sobre estas demandas não será o 

foco desta pesquisa. Na continuação do capítulo, debruça-se sobre as análises teóricas que 

tratam da valorização desse segmento idoso crescente nas sociedades contemporâneas e no 

Brasil. Esta revisão da literatura fundamentará as reflexões que serão desenvolvidas 

principalmente nos capítulos 3 e 4. 

 

1.2. Revisão da Literatura 

 

Como destacado anteriormente, esta pesquisa concebe o envelhecimento enquanto 

processo universal e natural. A velhice é heterogênea, sendo vivida de formas distintas pelas 

pessoas e sendo vista e definida diferentemente em realidades sócio-culturais distintas. 
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Devem ser considerados os fatores culturais, psicológicos, biológicos, socioeconômicos, 

profissionais, e as histórias de vida, que influenciam nos processos de envelhecimento.  

Portanto, pode-se falar em “velhices” e não apenas em “velhice”. 

Como aponta Varella (2003, p.29): 

O processo de envelhecimento nos acompanha a vida toda e exige de cada 

indivíduo alterações das qualidades de vida. Biologicamente envelhece-se 

desde o nascimento, mas de maneiras diferentes. A forma de vida, a situação 

social e o envolvimento cultural determinarão o envelhecimento do ser.  

Reforçando essa concepção, Freire e Sommerhalder (2003, p.132) trazem a seguinte 

questão no caso brasileiro: 

[...] para que se efetuem as mudanças necessárias nas esferas política, 

socioeconômica e cultural é preciso considerar que estamos lidando com 

uma variedade de “velhices”, em virtude da grande extensão territorial do 

país, e de sua diversidade regional; é preciso, portanto, destacar as 

particularidades, as diferentes formas assumidas pela velhice. [...] 

  

Claro está que independentemente dos fatores considerados pelas autoras (extensão 

territorial e diversidade regional) a velhice é sempre atual. 

Apesar dos pontos citados acima, Freire e Sommerhalder (2003) também fazem 

referência ao processo de globalização, que acaba rapidamente propagando informações para 

um público abrangente. Para as autoras, esse fenômeno pode facilitar certas características de 

similaridade nas velhices das várias partes do Brasil (e também nos diferentes países). 

Contudo, deve-se pensar continuamente nas possibilidades de diferentes maneiras de se 

vivenciar a velhice e no que pode existir de igual. 

Em relação ao uso das “idades” na Idade Média destaca Ariès (1981, p.4): 

[...] As “idades”, “idades da vida” ou “idades do homem” correspondiam no espírito 

de nossos ancestrais a noções positivas, tão conhecidas, tão repetidas e tão usuais, 

que passaram do domínio da ciência ao da experiência comum. Hoje em dia não 

temos mais idéia da importância da noção de idade nas antigas representações do 

mundo. A idade do homem era uma categoria científica da mesma ordem que o peso 

ou a velocidade o são para nossos contemporâneos.  

 

Considerando os seus estudos dos séculos XII ao XVIII, Ariès (1981) compreende que 

infância é uma construção histórica e que por longo tempo as crianças foram vistas como 

adultos e não como seres em desenvolvimento, com necessidades específicas. Com essa 

leitura, muitos temas essenciais da atualidade, como a questão do trabalho infantil, 

dificilmente se colocariam. A noção de “idade” na Idade Média não fazia parte da vida 

cotidiana das pessoas. O que prevalecia, nesse período, na vida das pessoas, eram o nome e o 

sobrenome, que identificavam a família, enquanto a idade não era importante no conjunto de 
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identificações, apenas a ordem dos nascimentos. Em realidade, as pessoas sequer conheciam 

suas idades com precisão, pois os registros eram precários. 

Sobre a forma de organização dos nascimentos, Ariès (1981, p.2) esclarece que: 

A inscrição do nascimento nos registros paroquiais foi imposta aos párocos da 

França por Francisco I. (...) Acredita-se que foi somente no século XVIII que os 

párocos passaram a manter seus registros com a exatidão ou a consciência de 

exatidão que um Estado moderno exige de seus funcionários de registro civil. A 

importância pessoal da noção de idade deve ter-se afirmado à medida que os 

reformadores religiosos e civis a impuseram nos documentos, começando pelas 

camadas mais instruídas da sociedade, ou seja, no século XVI, aquelas camadas que 

passavam pelos colégios. [...] 

 

O ingresso na escola pode ser considerado um fator que impulsionou a necessidade de 

se levar em consideração a idade, até para se dividir as pessoas em salas de aprendizagem. E 

sobre a velhice acrescenta o mesmo autor: “A França antiga não respeitava a Velhice: era a 

idade do recolhimento, dos livros, da devoção e da caduquice”. [...] (ARIÈS 1981, pp.115-

116). Na Modernidade, a velhice pelo senso comum ainda é tratada como momento somente 

de perdas, onde os velhos são considerados ultrapassados e sem perspectiva de futuro, 

restando tão somente à retirada para os aposentos, ou melhor, a aposentadoria. 

Refletir sobre a questão do envelhecimento e da velhice leva a pensar nos conceitos de 

Kronos e Kairós discutidos por Monteiro em seu artigo “Somos Velhos porque o Tempo não 

Pára.” Segundo o autor: “[...] O tempo Kronos é o tempo do relógio, um tempo-coisa com 

delimitações estanques e escalas numéricas. [...]” (MONTEIRO 2005, p.58) 

Prossegue o referido autor, “o tempo cronológico é objetivo, referenciado em 

números, contável. Sem dúvida, um número não traduz as idiossincrasias de um ser humano, 

mas a organização de uma sociedade requer ordem, certeza, constância, hierarquia. (Ibidem). 

Alves (2004), também tratando do tempo cronológico, diz: “Chronos é um tempo sem 

surpresas: a próxima música do carrilhão do relógio de parede acontecerá no exato segundo 

previsto. [...]” (ALVES 2004, p.68) . Portanto, esse tempo cronológico serve para regular o 

tempo de vida no tocante ao valor numérico de existência de cada pessoa. Tempo que ordena 

a vida em sociedade, organizando o momento de horário do trabalho e de todas as demais 

atividades que cercam a vida em sociedade. 

Em contrapartida tem-se o tempo Kairós ao qual Monteiro (2005, p.61) também se 

refere como: 

[...] Kairós é um tempo não-consensual, vivido e oportuno. Esse tempo pertence ao 

ser que se encontra na ação, no movimento de passagem, na mudança, no fluxo. [...] 

É o tempo da história individual, idiossincrática, colorida pela escolha do sujeito. O 

tempo do ser é aproveitado, saboreado, sentido, bem utilizado porque é o momentum 

que se tem e que se é. 
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Sobre Kairós, Alves (2004, p. 69) diz: “Kairós mede a vida pelas pulsações do amor.” 

Logo, Kairós é o tempo vivido de cada um e a construção da história de vida de cada pessoa. 

São as experiências vivenciadas por cada um, de modo subjetivo e com significado particular. 

Pode-se refletir que Kronos tenha ligação com o papel que cada pessoa ocupa e desenvolve na 

sociedade, e com o valor desses diversos papéis. Kairós está na dimensão afetiva que dá 

emoção ao percurso. Partindo desse pressuposto, as benzedeiras entrevistadas apresentam 

idade cronológica de 73 a 79 anos de idade, ou seja, a presença de Kronos; as vivencias e a 

história de vida dessas senhoras representa Kairós.  

Na reflexão sobre as velhices e o lugar da pessoa idosa não se pode deixar de 

mencionar a chegada da aposentadoria. Apesar das mudanças de compreensão sobre a 

aposentadoria, ainda persistem ideias negativas quando há referência a este momento. A saída 

do mercado de trabalho frequentemente se associa à improdutividade e à exclusão social. 

Acrescente-se a isso que a aposentadoria em muitas sociedades conduz a perdas financeiras e 

estas são somadas a perdas físicas, da saúde, da vitalidade e cognitivas para a pessoa idosa 

que se retira do processo produtivo. Pode-se dizer que há uma ruptura com a dimensão 

pública da própria vida e um recolhimento à dimensão privada.  

Em contrapartida, em relação à aposentadoria Simões (2004, p.25) destaca que:  

[...] A aposentadoria tem deixado de ser a marca de entrada na velhice, o período de 

recolhimento e descanso do idoso debilitado e dependente, para se tornar uma etapa 

privilegiada de lazer, de novos aprendizados e de realização dos sonhos que tinham 

sido postos de lado em virtude das exigências e compromissos da vida adulta. 

  

A relação aposentadoria e tempo livre pode propiciar às pessoas possibilidades de 

desenvolver outras atividades, de lazer, culturais, de educação, de trabalhos voluntários, ou, 

por exemlo, particiações em grupos de convivência e em faculdades da terceira idade. No 

entanto, nem sempre a nova situação financeira, marcada por crescimentos das despesas e 

estabilização (ou queda) das receitas (dentro de todo contexto de incerteza sobre o futuro), 

permite um amplo desfrute das possibilidades idealmente abertas. Além disso, as pessoas nem 

sempre estão preparadas (ou abertas) para realizar atividades muito distintas do que se 

acostumaram fazer durante a vida dita “produtiva”. Os desafios profissionais talvez sejam os 

únicos geradores de satisfação e de sentimento de reconhecimento social. 

Em relação ao tempo posterior à aposentadoria, Rodrigues (Apud Schons e Palma, 

2000, pp. 22-23) aponta: 

Tempo, liberdade, experiência de vida, com saúde física e mental, acrescidos de uma 

pensão de aposentadoria digna e da prática de atividades diversificadas e prazerosas 

(esse sexteto), poderão proporcionar ao aposentado uma relativa felicidade, desde 
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que nós estejamos preparados para essa fase da vida. [...] É um tempo de lazer, 

totalmente descomprometido; tempo de liberdade interior e exterior; tempo de 

redescoberta de novos caminhos, com novas ideias; de descoberta de aptidões até 

então escondidas dentro de nós, porque não tínhamos tempo de descobrí-las e 

valorizá-las, como, por exemplo, as aptidões para as artes, pintura, música, teatro, 

cerâmica, artesanato, atividades literárias, trabalhos manuais, liderança em 

movimentos comunitários, em associações filantrópicas, religiosas ou de 

aposentados, etc. O importante é ocupar o tempo com a liberdade que se tem de 

fazer ou não fazer, mas, principalmente, de realizar atividades prazerosas que sejam 

gratificantes. Atividades em conviver com outras pessoas, solidariedade, amizade. 

 

Dessa perspectiva o tempo livre deveria ser organizado pelas pessoas no decorrer da 

vida. Ocorre, porém, que essa reflexão acontece prioritariamente na ocasião ou na 

proximidade da aposentadoria. Pode-se refletir sobre as questões acima destacadas como 

importantes para serem pensadas antes mesmo da velhice, pois, com maior planejamento 

dessa fase da vida, a velhice pode possibilitar experiências inovadoras e construtivas na 

história de vida das pessoas. Independentemente da idade cronológica, a velhice não precisa, 

necessariamente, despertar a dimensão do fim, ou seja, da própria morte.  

Para auxiliar na questão da participação das pessoas idosas, recorre-se a Doll (2007), 

que destaca que o trabalho provoca no trabalhador o sentimento de integração na sociedade. 

Essa situação talvez cause uma sensação de pertencimento ao grupo de trabalhadores, (sem se 

considerar as questões da economia capitalista e suas estratégias de sobrevivência). Um 

trabalhador, enquanto tal está vinculado a um grupo e pode se considerar uma pessoa ativa no 

sentido de estar trabalhando. Por meio do trabalho, o indivíduo percebe-se reconhecido 

socialmente. Assim, a passagem do trabalho para a aposentadoria talvez deva ser mais bem 

pensada, pois novas formas de reconhecimento social devem ser encontradas para que o 

envelhecimento possa ser encarado como um processo natural, rico e pleno, sem rupturas nas 

relações com a sociedade. 

Segundo Barros (2004), a velhice está vinculada ao estabelecimento da aposentadoria, 

como uma marca negativa e de exclusão social. Acrescenta que essa concepção está 

particularmente presente nas camadas menos favorecidas da população. Para as pessoas 

idosas bem sucedidas, ocupando uma posição de destaque, a imagem de velhice nem sempre 

se apresenta com o rótulo de improdutividade. 

Acrescenta a autora referindo-se às pessoas idosas que não são estigmatizadas: 

[...] Estes teriam o “espírito” da juventude, estariam inseridos socialmente, teriam 

pleno controle de si como indivíduos, reforçando com isso a idéia de que as 

representações de cada período da vida dizem respeito mais a construções sociais da 

realidade do que à idade cronológica e física dos indivíduos. (BARROS, 2004, p.17) 
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Esses “outros idosos”, ocupando espaços de destaque e relevância na sociedade, 

teriam o seu lugar social garantido, enquanto pessoas de prestígio, ativas e participantes. 

Parece que, nesses casos, a idade cronológica e o corpo não são concebidos como fatores 

excessivamente negativos. O que parece ficar em evidência é a posição que essa pessoa idosa 

ocupa e o papel social que desempenha. Pode-se pensar se nessas situações, a representação 

de pessoas idosas estaria vinculada a uma ideia de sabedoria ou acúmulo de experiência, que 

tornou possível sua caminhada à atual posição social. 

Acrescenta a mesma autora: 

A percepção das diferentes e singulares idades se dá neste contexto da ideologia 

individualista. Baseada nesta ideologia e na interpretação contrastiva entre dois 

momentos do ciclo da vida – a juventude e a velhice – é que se desenvolve a 

polaridade entre um e outros  instantes da vida e que se estabelece um valor 

referente a cada um. (BARROS, 2004, p.16) 

 

Esse cenário mais positivo merece ser pensado com mais atenção, procurando, 

sobretudo, melhor caracterizar esse “outro velho”. Talvez se trate de casos bem particulares, 

de grupos de idosos que conseguem preservar seu “lugar ao sol”, enquanto detentores do 

sentimento de ainda serem reconhecidos socialmente. Há de se reconhecer que tais grupos 

também poderiam estar no foco desta pesquisa. Porém, não é o caminho proposto e nenhuma 

outra reflexão sobre esses grupos será adicionada. Isso permite o retorno ao tema da ruptura 

“imposta” pela aposentadoria. 

Concone (2005) salienta a forte ligação da “identidade da pessoa” com a sua 

“identidade de trabalhador”. Com a aposentadoria, a pessoa normalmente perde sua referência 

de trabalhador, como se tudo lhe fosse tirado após o tempo de trabalho. A “identidade de 

trabalhador”, a qual representava a sua principal identificação perante os outros, subitamente 

desaparece. Raramente esse antigo colaborador profissional recebe o apoio necessário para 

que possa construir novas identidades pós-aposentadoria. Acrescenta a autora: “É o lugar no 

mundo do trabalho que define as pessoas: “o que você faz”?”, “em que você trabalha?” 

(CONCONE, 2005, p.138), desta maneira, identificando o lugar da pessoa no contexto social 

e em relação aos demais. Para os que conseguem se apropriar de outras atividades talvez a 

aposentadoria não seja tão drástica. Caso contrário, trata-se de uma ruptura profunda na vida 

das pessoas, afetando inclusive seus familiares e amigos mais próximos.  

Além das questões de ordem pessoal, envolvendo a percepção de si, os valores 

monetários das aposentadorias, para parcela significativa da população, são inferiores aos 

rendimentos do tempo de trabalho. Isso vai exigir a adaptação da família à nova situação 

econômica. Em um país onde as famílias (assim como as empresas e o próprio governo) não 
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têm o hábito de poupar, (quando há tal possibilidade), a ruptura econômica também tende a 

ser grande e a adaptação não é trivial, gerando desconfortos e dor. Em relação ao contexto do 

Brasil, trata-se de uma sociedade capitalista onde a capacidade de consumo é elemento 

essencial no processo de reconhecimento do valor das pessoas. Nessa sociedade, as mudanças 

ocorrem rapidamente e a tecnologia está presente em todos os setores da vida cotidiana. Estar 

na “onda tecnológica” do momento é interpretado como condição essencial de 

reconhecimento social e isso impõe um regime frenético de consumo. E a pergunta que fica é 

qual o “lugar das pessoas idosas” nessa realidade baseada na velocidade e rapidez das 

informações, no frenesi do consumo, na conectividade a todo tipo de tecnologia (mesmo as 

mais fúteis), que geram custos (muitas vezes dúvidas) e são pouco benéficos em retorno. 

Em resumo, deve-se sempre ter em mente que, no caso da velhice, sua construção é 

histórica e cultural, havendo particularidades e diferenças em distintos períodos históricos e 

sociedades. Estudos do final dos anos 1970 assinalam que sociedades ditas tradicionais 

consideravam suas pessoas idosas com “respeito” e elas ocupavam “lugar de destaque”. Nas 

sociedades modernas, isso parece ter mudado e o idoso tem perdido espaço e reconhecimento 

social. O “moderno” e o “velho” parecem nunca ter estado em campos tão antagônicos e as 

mudanças impostas pela rápida transformação tecnológica não contribuem para diminuir as 

diferenças. Sendo assim, pesquisar o envelhecimento e as velhices, dentro da proposta 

específica deste trabalho, envolve refletir sobre o lugar das pessoas idosas na sociedade 

contemporânea. Trata-se, portanto, de pensar sobre os fazeres das pessoas idosas e como suas 

ações são reconhecidas pelos demais membros da comunidade.   

Como destaca Lima (2005, p.18) em sua pesquisa sobre o “fazer”: 

A atividade ou fazer humano é essencial ao equilíbrio físico, psicoemocional e 

social do idoso, na medida em que favorece o continuar vivendo, mesmo que fatos 

negativos possam interpor-se ao processo de envelhecimento. Estimula-o a continuar 

a fazer planos, estabelece os contatos sociais, tornando ativo, participante de sua 

comunidade, autônomo, aos olhos da sociedade, um velho sem o estigma de velho. 

 

A consecução das atividades envolve a construção de vínculos entre as pessoas, 

independente da idade. Como destaca Varella (2003, p.33): 

Não é somente na família que o idoso encontra possibilidades de crescimento. Há 

outros meios, inclusive numa tarefa voluntária, nos grupos de terceira idade, que 

desenvolvem habilidades específicas, nas faculdades de terceira idade, nos passeios 

de lazer ou culturais, nos livros, nos contatos sociais e outros.  

 

Por outro lado, essa família ideal, acolhedora e apoiadora, nem sempre existe de fato. 
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Caldas (2004, p.53) faz a seguinte ponderação: 

[...] Para que haja a inclusão é preciso desenvolver um olhar que considere o papel 

do idoso na sociedade, sua história pessoal, sua vivência de trabalho, suas relações 

sociais, gostos, habilidades e interesses. Traduzindo em ações, o que pode ser feito 

para favorecer seu potencial de crescimento e realização, o que pode ou não ser 

mudado, o que contribui para o seu bem-estar e dignidade.  

 

As atividades desenvolvidas pelas pessoas são importantes no decorrer da vida, dando 

possibilidades para a construção de projetos de vida e de objetivos importantes para a 

existência do ser humano. Pode-se pensar que as pessoas, em seus diferentes meios sociais e 

culturais, realizam as mais diversas atividades e que estas são perpassadas por relações 

sociais. Atividades e fazeres ocorrem no cotidiano, tendo as pessoas que cumprir 

determinados papéis sociais: no trabalho, na família, no convívio com colegas e amigos.   

Referindo-se às atividades exercidas por pessoas idosas Doll destaca (2007, p.111): 

As atividades desenvolvidas pelas pessoas idosas precisam ter significado vital, 

dependendo da biografia e das condições de cada um. A leitura pode ser altamente 

significativa para alguém acostumado de fazê-la, mas um passatempo ocasional para 

os não aficionados. Para que uma atividade seja significativa, ela precisa ter algum 

vínculo com a identidade da pessoa: profissão, biografia, metas, ideais, valores. 

 

Acrescenta o mesmo autor: “[...] Assim, não se trata de simplesmente oferecer 

quaisquer atividades para idosos, mas que elas tenham relação com a sua identidade, com suas 

competências e suas necessidades”. (DOLL, 2007, p.118). As atividades, nesse sentido, não 

devem ser pensadas como “passatempo” para preencher o vazio deixado em razão da 

aposentadoria e de outras situações que emergem no decorrer da vida.  A questão talvez seja 

pensar o que essas atividades produzem nas pessoas idosas e nos demais membros da 

sociedade com os quais o idoso força-se interagir. Por exemplo, uma atividade voluntária e 

com o intuito de auxiliar pessoas que estejam passando por problemas de diversas ordens, 

representa um modelo interessante a ser estudado. Esta pesquisa vai nesse sentido, porém com 

foco específico na atividade desenvolvida por benzedeiros. 

A sociedade anda em ritmo frenético possibilitando que os acontecimentos sejam 

transmitidos e vivenciados em tempo real em todo o mundo. Tal particularidade constitui o 

imaginário que o tempo deve ser aproveitado ao máximo, apesar das exigências do trabalho e 

de outras atividades do cotidiano. Por conseguinte, nessa sociedade da rapidez (e do 

consumo), a ciência e a tecnologia também caminham a passos largos. Muitos se sentem 

engolidos pela necessidade de estar em sintonia com a informação e a modernidade. 

Como destaca Caldas (2004, p.56): 
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Na sociedade moderna prioriza-se a informação. E esta é algo para consumo 

imediato, não precisa de explicações, não precisa de reflexões, chega como fato 

consumado e consumível, incluindo os juízos de valor e as mensagens ideológicas, 

que são logo assimiladas pela sociedade, sem a necessidade de reflexão e 

contraposição à própria experiência do indivíduo. 

 

E qual o lugar da pessoa idosa nessa realidade? Apesar das mudanças de concepções 

sobre as pessoas idosas, pode-se dizer que ainda se percebe uma noção de idosos como 

aqueles que deixaram o mercado de trabalho, portanto, improdutivos e não consumidores. 

Pode-se dizer que essa noção adquire diferentes formas de acordo com o contexto. Por 

exemplo, observa-se que as pessoas idosas, no caso brasileiro, têm, com frequência, mantido a 

família com a sua aposentadoria, pensão ou mesmo com o benefício de prestação continuada, 

apesar dos baixos valores monetários. Ajudam, portanto, na manutenção de filhos e de netos 

com seus proventos, além de movimentar o comércio de pequenas localidades. Surge, 

inclusive, com maior frequência, a figura do pai avô, isto é, senhores que se lançam na 

constituição de novas famílias.  

Como lembra Simões (2004, p.56): 

[...] O conhecido chavão de que “ter filhos é um seguro para a velhice” hoje pode 

facilmente ser expresso ao contrário: numa conjuntura em que os jovens têm muito 

mais dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, pode-se dizer que ter avós é 

que é um seguro para a juventude - ainda mais se esses avós recebem rendimentos 

regulares de aposentadoria ou pensão. 

 

Além da ajuda financeira, a pessoa idosa pode ter uma participação efetiva em vários 

trabalhos não remunerados para colaborar com os familiares, tais como: acompanhar os netos 

à escola e buscá-los, ir ao banco para fazer os serviços de pagamento e outros. Em relação a 

essas atividades, Lemos (2003, p.57) ressalta o seguinte: 

Conforme cálculo que considera a totalidade do tempo, dos serviços e das pessoas 

que os realizam, pode-se dizer que o produto gerado por esse grupo de pessoas, sob 

os critérios adotados, vale R$ 5.313,45 por mês. Em termos de média individual, 

isso representa R$ 885,58 por mês. 

 

Assim, o trabalho desenvolvido por esse grupo é relevante para a família que precisa 

dessa ajuda e também para a comunidade. Além do valor econômico dessas atividades, Lemos 

(2003) observa que essas pessoas acabam por se destacar como produtores sociais com seus 

trabalhos. Como ressalta Lemos (2003, p.103) “[...] Ao manterem-se em atividade, 

enriquecem o sentido de suas vidas e o meio do qual fazem parte, evidenciando a qualidade de 

produtores sociais que vêm exercendo no decorrer da vida”. 

 Por outro lado, Medeiros (2004, p.185) chama-nos a atenção ao fato de que: 
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Nascer, crescer e morrer são etapas naturais da existência humana. O 

envelhecimento e a velhice sempre fizeram parte da vida e eram questões tratadas e 

resolvidas no âmbito privado, acontecimentos que deviam ser vividos na família e 

diziam respeito a cada indivíduo em particular. 

 

Assim, refletir sobre a questão do lugar da pessoa idosa na sociedade contemporânea 

leva também a pensar na família, ou melhor, nos diversos arranjos familiares. Na sociedade 

moderna, a família passa igualmente por profundas mudanças. A mulher passa a trabalhar fora 

do lar para colaborar no sustento de seus familiares. O tamanho da família também se altera. 

Famílias extensas, com muitos filhos e com a convivência de diferentes gerações, onde as 

responsabilidades eram repartidas pelos membros familiares, transformam-se paulatinamente 

em famílias constituídas pelos pais e reduzido número de filhos. Com essas mudanças, as 

responsabilidades com os cuidados dos familiares mais idosos foram sobrecarregando em 

demasia a família nuclear. Novos arranjos sociais são demandados.  

Não se pode deixar de mencionar que as separações e os divórcios também exigem 

mudanças no modo pelo qual as famílias se relacionam e se redefinem em novos arranjos 

familiares. Os cuidados com as crianças e com as pessoas idosas, que eram realizados pela 

mulher no seio familiar, passam a exigir atendimento específico. Assim, surgem as creches 

para os cuidados das crianças e as instituições de longa permanência no caso dos idosos. No 

Brasil, em ambos os espectros, observa-se que ainda existem enormes carências que reduzem 

as possibilidades de melhor servir essa população. 

Nesse contexto, é relevante pontuar acerca do papel da mulher no processo de 

envelhecimento, ou seja, nos cuidados que foram atribuídos a ela, em relação aos familiares 

doentes e aos idosos, é importante para aqueles que necessitam dessa atenção, sabendo que 

podem contar com o apoio e proteção dos familiares. A definição dos papéis da mulher é 

influenciada pelas diferentes culturas, que dita os seus costumes, hábitos e tradições, formas 

de convivência e de se relacionar. Em várias sociedades, esses cuidados foram deixados a 

cargo das mulheres, tendo como uma das justificativas o pretenso “dom natural do cuidar da 

mulher”.  

 

Quanto à expectativa de vida, Medeiros (2004, p.186) considera que: 

[...] Finalmente, no século XXI, a longevidade foi atingida. Viver até 100 anos ou 

mais é uma possibilidade concreta a ser alcançada. O interessante, porém, foi que, ao 

mesmo tempo em que a longevidade se tornou real, os velhos começaram a perder 

espaço na família e na sociedade. 
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Parece que se vive em uma sociedade de contradições. Corre-se em busca de mais 

tempo de vida, mas sem a garantia de se viver com dignidade os anos adicionais alcançados.3 

Concone (2005) ressalta que para compreender essa contradição deve-se pensar o processo de 

envelhecimento por dois prismas: indicação de mudanças biológicas que são visíveis no corpo 

das pessoas e como construção social, assim como a juventude ou adolescência. Deve-se 

pontuar que as mudanças da velhice são vistas em primeiro lugar no corpo das pessoas, mas 

não somente no aspecto físico. No que se refere ao envelhecimento biológico, não se pode 

dizer que ele se dê da mesma forma para todas as pessoas. Pode-se falar em similaridades e 

diferenças que vão depender da história de vida da pessoa, de questões genéticas, do ritmo de 

vida e outros fatores. Mais importante para o escopo desta pesquisa, no entanto, é a tal 

“construção social da velhice”, evidentemente carimbada pelo que é visível no aspecto físico. 

Sobre isso, assinala Mercadante (2005, p.32) que “[...] a visão de um corpo imperfeito- 

“em declínio”, “enfraquecido”, “enrugado”, etc. - não avalia só o corpo, mas sugere 

imediatamente ampliar-se para além do corpo, sobre a personalidade, o papel social, 

econômico e cultural do idoso”.  O que se percebe de imediato é a aparência física do corpo 

envelhecido. Porém, nas condições atuais, essa aparência também avalia a pessoa em todos os 

seus aspectos, inclusive no seu papel social. Tudo passa como se a profundidade das rugas 

definisse o lugar dessas pessoas na sociedade moderna.  

Mercadante (2005) ainda explica que a concepção negativa da velhice se dá a partir da 

oposição à figura de jovem, ambas são construções sociais. E, enquanto construções sociais 

refletem valores, crenças, cultura, modo de produção e reprodução da força de trabalho de 

certa sociedade. No caso em questão, trata-se da sociedade brasileira, cujo modo de produção 

é o capitalismo. Uma economia emergente e cheia de vitalidade, que se apaixona mais 

facilmente pelo que é novo, jovem, moderno, dinâmico e em transformação rápida e 

continuada. 

Refletir sobre a velhice na modernidade não é simples, principalmente quando se está 

rodeado de ofertas para se retardar o envelhecimento. Acerca dessa questão destaca Sant’anna 

(2006, p.111): 

Embora a vontade de encontrar a fonte da juventude não seja sonho particular dos 

que vivem na época contemporânea, sobretudo a partir dela os apelos às aparências 

juvenis se transformaram, com grande amplitude, em próspero mercado global e, 

                                                           
3 O aumento da população idosa e da elevação da expectativa de vida das pessoas não se deve a um único fator, 

mas a vários: processo de urbanização, implantação de saneamento básico, campanhas de vacinação da 

população em geral, diminuição da taxa de natalidade e de mortalidade, desenvolvimento das ciências com 
medicamentos e tratamentos e, apesar das dificuldades ainda presentes, o maior acesso da população ao 

atendimento médico, aqui com ênfase no serviço público. 
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ainda, em imperativo naturalizado para milhões de pessoas de ambos os sexos e de 

todas as idades. Por isso, talvez, os sinais do envelhecimento possam parecer mais 

pesados e intoleráveis hoje do que em épocas passadas. 

 

Nesse sentido, os jovens desde cedo recorrem aos produtos e serviços disponíveis no 

mercado para se alcançar o padrão de beleza e de corpos perfeitos valorizados socialmente. 

Diante dos apelos em todos os sentidos para ludibriar o envelhecimento como encarar a 

velhice e o papel da pessoa idosa na contemporaneidade? 

Essa questão parece se vincular a noção de fim ou término de uma etapa da vida, só 

que após a velhice não se tem outra etapa4, mas dependendo das afinidades religiosas e 

espirituais cada pessoa terá o seu entendimento sobre essa passagem ou encerramento desse 

ciclo. Não cabe aqui entrar nessa discussão da morte, pois não faz parte dos temas da 

pesquisa. Portanto, o ponto que se deve considerar é o papel do idoso na sociedade, não 

somente como mercado para turismo ou bailes, mas pensar, além disso, outras possibilidades 

de vivenciar a velhice que também possam ser vislumbradas como positivas ou prazerosas.  

 

Atualmente, são vários os cosméticos e cirurgias colocados à disposição das pessoas 

idosas, como tentativa de buscar o rejuvenescimento (as pessoas jovens também recorrem aos 

mesmos recursos, visando retardar o processo de envelhecimento). Como ressalta Sant’anna 

(2006, p.111): 

[...] As diferenças entre as gerações cederam terreno à necessidade de confusão entre 

as idades e espécie de aproximação máxima dos gostos e características físicas entre 

elas. Nas revistas dedicadas às celebridades, a presença das rugas virou raridade. 

Tudo se passa como se a juventude fosse menos época da vida do que estado de 

espírito, a qual todos podem ter acesso e direito de usufruto, desde que “trabalhem” 

para não envelhecer. (...) E, para muitos, o lema da juventude eterna deixou de ser 

um ideal para se transformar em gênero de primeira necessidade, que deve ser 

comprado todos os dias, em forma de valor agregado à maior parte dos produtos. 

Não por acaso, desde a década de 1980, o Brasil se tornou um dos principais 

campeões em números quando o assunto é a cirurgia plástica e a aplicação de 

substâncias preenchedoras de rugas. 

 

O mercado de viagem e de lazer também oferece várias oportunidades para o público 

que se define como da terceira idade. Esses serviços são mais frequentemente acessados por 

pessoas com poder aquisitivo, pois são pagos. As atividades para a população idosa ainda são 

pobremente oferecidas pelo poder público e detectam-se grandes carências comparando-se 

com a quantidade de pessoas idosas. Não se pode esquecer que o esforço do poder público 

                                                           
4 Embora hoje já se façam distinções no interior da fase da “velhice”: 3ª. idade, 4ª. idade ou, idosos e “muito 

idosos”. 
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concentra-se prioritariamente na educação (dos jovens), na saúde (incluindo dos idosos) e na 

construção de infraestrutura que garanta o desenvolvimento econômico futuro.  

Considera-se, assim, que as diferenças em termos de condição econômica das pessoas 

podem facilitar ou dificultar o acesso a certos serviços para a população idosa. Porém, mesmo 

os inclusos ainda se deparam com a contradição entre “encher o tempo”, “ter o que fazer” e 

“encontrar novos canais de reconhecimento social”.  

Ferrigno (2006, pp.16-17), refletindo sobre a questão da identidade etária enquanto 

produto cultural destaca: 

O desenvolvimento biológico no ser humano pode ser visualizado por meio de uma 

sucessão de etapas: infância, adolescência, a do adulto jovem, meia-idade e velhice, 

fases decorrentes de singularidades orgânicas, mas também produzidas pela cultura. 

Para além das determinações naturais, as culturas humanas pré-históricas e 

históricas produziram e prosseguem produzindo significações para cada uma das 

etapas da existência do homem. Regras de conduta são institucionalizadas para as 

diferentes fases da vida e são expressas por intermédio do desempenho de papéis 

sociais. Podemos, pois, considerar que as gerações são socialmente construídas, 

porque, antes de tudo, o indivíduo é socialmente construído. 

 

O aspecto biológico, portanto, não é o único elemento a se apresentar no 

desenvolvimento das pessoas. O referido autor destaca a cultura como o fator social, que 

influencia as várias etapas da vida da pessoa nas mais diferentes sociedades. A definição 

dessas fases da vida no contexto social, por sua vez, estabelece regras e comportamentos 

aprendidos e esperados pelas pessoas. Não é demais lembrar aqui que a idade da 

aposentadoria, vista como umbral da velhice, é definido por lei. 

Em outras palavras, a questão de se buscar o reconhecimento social é ainda mais 

complexa, pois se revela biunívoca, a sociedade espera atitudes e reações diferentes das 

pessoas em suas várias etapas da vida e o reconhecimento a eles emprestado é fortemente 

influenciado por essas expectativas. Muitas vezes, enquanto se debatem para “se manter 

jovens, portanto, reconhecidos nos códigos que são conhecidos pela experiência”, as pessoas 

pecam em não perceber que os códigos mudam e que elas se afastam rapidamente do que a 

sociedade espera delas. Torna-se difícil resgatar qualquer oportunidade de reconhecimento 

social quando a sociedade valoriza a juventude em detrimento da velhice, baseando-se na 

aparência.  

Muito se tem discutido sobre a inclusão não apenas de idosos, mas também das 

pessoas com deficiência e mesmo com a criação de leis que tentam garantir isso, na prática as 

atitudes são de exclusão confirmando a lentidão da mudança das representações culturais 
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sobre a velhice. Em relação à experiência vivida pelas pessoas na construção de suas histórias 

de vida Bruno (2001, p.149) salienta: 

O desprezo pela experiência parece que se tornou “natural”. As pessoas desprezam 

suas próprias experiências. Toda uma vida vivida, tantas coisas construídas, tantos 

erros e acertos, mas não conseguem vislumbrar a riqueza do ato de compartilhar 

com os outros. Provavelmente, porque não encontram ressonância na sociedade, 

onde a experiência não vale nada.  

 

Bruno ao conjecturar sobre velhice na atualidade aponta a necessidade de: 

Refletir com o idoso sobre sua contemporaneidade, levando-o a perceber-se como 

um sujeito do tempo presente, com possibilidade e perspectiva de tempo futuro. 

Despertá-lo para a necessidade de construir um projeto para sua vida, que lhe confira 

significado hoje. Um significado que não pode ser do passado. Tem que ser do 

presente. (Ibidem, pp.149-150) 

 

A longevidade a cada momento é alcançada e com isso o aumento do grupo de pessoas 

idosas, no entanto, o mesmo não se pode dizer das condições de existência e de valorização 

dessas pessoas na sociedade. Em determinadas situações os idosos são colocados em lugares 

de destaque, mas isso não é regra, pois ainda existe o preconceito por parte das pessoas em 

relação à velhice. Verdade é que não se pode generalizar tal concepção sobre a velhice, mas 

sim destacar que apesar dos avanços para se atingir a longevidade, por outro lado, existe a 

tentativa de afastá-la como se isso fosse possível.  

Lima (2011, pp. 159-160) vê na continuidade da ocupação o elemento chave para 

garantir vida com bem estar: 

A ocupação é um processo contínuo e ativo de viver incorporando no fluxo do 

tempo: desde o início ao final de nossas vidas. Ocupar-se é biológico, fisiológico é 

ato de sobrevivência e auto preservação. Não deve ser paralisado na velhice. O 

engajamento em ocupações aumenta a chance de sobrevivência, de desenvolver 

habilidades e de exercitar capacidades gerando benefícios, como a sensação de bem-

estar proporcionando vitalidade, prazer, propósito, plenitude, autonomia. Esse bem-

estar está vinculado a escolha de ocupações bem estruturadas, que tragam sentido a 

vida da pessoa. 

 

Para Moura (2010, p. 29) “ter espiritualidade e/ou pertencer a uma religião e dar 

importância a ela parece representar mecanismos de apoio importantes às pessoas idosas no 

enfrentamento de seus problemas cotidianos, contribuindo para uma maior satisfação com a vida e 

menor sentimento de desamparo e desesperança. [...]  

Rodrigues, além de apontar o fator biológico do envelhecimento, salienta por outro 

lado o aspecto do envelhecimento social. Tão relevante quanto os fatores biológicos, 

psicológicos, econômicos e a história de vida de cada pessoa, a sociedade também está 
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presente na questão da longevidade. Como destaca Rodrigues (Apud Schons e Palma, 2000, 

pp. 22):  

[...] Da mesma forma que o nosso corpo se modifica, também as nossas funções 

sociais, ou seja, os papéis que desempenhamos ao longo da vida vão se 

transformando. Passamos de filhos a pais e avós; de solteiros descomprometidos a 

responsáveis chefes de família; de estudantes a trabalhadores e, depois, aposentados; 

de pessoas absolutamente sem tempo, devido às inúmeras atividades profissionais, a 

proprietários de um enorme tempo livre. 

 

Bruno (2001, p. 147) destaca ainda a importância do respeito à autonomia das pessoas: 

“O exercício da autonomia significa a condição de se relacionar com as outras pessoas de um 

modo igualitário, permitindo respeito pelas capacidades do outro. [...]” (2001, p. 147)  

A autonomia refere-se, portanto, a respeitar as decisões do outro e a independência 

para tomar suas próprias resoluções. Parece que em algumas situações a sociedade, ou 

melhor, “os outros” avaliam que a velhice extrai do idoso a capacidade de sujeito de suas 

ações. Essa situação já basta para construir a noção de velhice sem possibilidades de futuras 

experiências que em outros momentos da vida talvez fossem inviáveis e que nessa fase 

poderiam ser retomadas.   

Pode-se pensar que também é relevante a escuta dispensada ao outro como afirma 

Kamkhagi (2004, p. 201) “assegurar a escuta também é fator indispensável para a construção de 

uma nova identidade saudável nessa fase da vida. Ao garanti-la, estamos atribuindo ao idoso um lugar 

de respeito e de guardador das antigas tradições. [...] (2004, p. 201)  

Acrescenta a autora: 

[...] A subjetividade do idoso se apresenta em um palco construído sob a confiança e 

a atenção geradas no grupo, dançam ao perceberem que pertencem e fazem parte de 

um processo natural da vida. A música que dita o ritmo de suas ressignificações é 
gerada por uma orquestra interior de sentimentos e emoções, junto com suas 

memórias. (Ibidem, pp. 201-202) 

 

Em relação às senhoras benzedeiras, que na velhice, continuam exercendo o ofício 

pode-se argumentar que elas são preservadoras das tradições do benzimento e do ritual que 

envolve essa prática. Na mesma linha da reflexão acima de Kamkhagi (2004), aquelas idosas 

foram no decorrer da vida desenvolvendo essa prática e, na velhice se sentem confiantes para 

dar prosseguimento ao ofício, pois apenas a idade cronológica não as impede de exercer o 

benzimento, ao contrário , lhes dá a desenvoltura da experiência.   

A demarcação das etapas da vida, tal como a conhecemos hoje, é principalmente uma 

construção da sociedade contemporânea, e que se vincula às mudanças de uma sociedade de 

economia familiar para uma sociedade de mercado. Atualmente sociedade de consumo. Em 
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relação aos idosos, surge, na França, em 1962, a denominação “terceira idade”, para se referir 

aos aposentados, visando oferecer serviços de lazer, cultura, viagens a esse segmento com 

poder aquisitivo suficiente para custear tais atividades.  

Como diz Peixoto (2000, p. 57) “[...] Sinônimo de um envelhecimento ativo e 

independente, a terceira idade se torna uma nova etapa da vida, cuja ociosidade simboliza, 

agora, a prática de novas atividades sob o signo do dinamismo. [...]” O poder de compra do 

idoso justifica a construção de uma estrutura de valorização das pessoas. No entanto, mesmo 

na França moderna, onde essa estrutura se encontra bem mais disponível do que no Brasil, o 

idoso pode sentir-se desvinculado das antigas relações de respeito que encontravam no seio 

das famílias tradicionais. Muitos encontram abrigo em intensas participações em atividades 

voluntárias. Nessa perspectiva, o foco da pesquisa concentrado nas práticas de benzimento, 

cuja atividade parece ser puramente voluntária, pode revelar ensinamentos interessantes. 

Trata-se, portanto, de evitar a ociosidade, mas também de preservar a valorização das pessoas 

e de se tentar buscar novos conceitos, valores e dimensões de aceitação social para esse 

mesmo idoso.  

Nas situações mencionadas acima, o fato de as pessoas exercerem um papel 

diferenciado na sociedade lhes garante reconhecimento social. Parece que há casos, onde a 

pessoa, no decorrer de sua vida, exerce atividades que favorecem obter um papel de destaque 

no contexto social. No caso dos benzedeiros, procurar-se-á evidenciar a ocorrência desse 

processo de reconhecimento por aqueles que recorrem a tais especialistas em busca de ajuda. 

Pergunta-se, neste trabalho, se esse reconhecimento é construído durante a prática do ofício de 

benzimento. Será dependente do sucesso nos atendimentos? Como esse sucesso (ou fracasso) 

é caracterizado?  Antes de serem respeitadas, enquanto pessoas idosas, os praticantes de 

benzimento têm o seu papel reconhecido por essa atividade? Qual o papel da velhice nesse 

reconhecimento? 

 

1.3. Justificativa ou Contextualização do Estudo de Caso 

 

A pesquisa com pessoas idosas que cultivam as práticas de benzedura permite refletir 

sobre a dimensão social do envelhecimento. Desvenda-se como essa prática colabora para que 

a comunidade reconheça o valor dessas pessoas idosas. A partir desse estudo de caso, pode-se, 

então, refletir sobre outras possibilidades de as pessoas idosas interagirem com os demais 

membros de uma comunidade e ocuparem um papel de destaque.  
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A valorização do trabalho do benzedeiro, como será revelado ao longo desta tese, está 

intimamente associada à figura da pessoa idosa. A idade confere a credibilidade necessária. A 

validação dessa hipótese permite a adoção deste estudo de caso como um modelo a partir do 

qual se pode aprender importantes lições sobre como resgatar o papel social do idoso. 

Evidentemente, reconhece-se de antemão que se trata de uma maneira muito particular de 

envelhecer. No entanto, trata-se igualmente de um grupo social que tem sabido escapar da 

visão predominante do envelhecimento como um processo obrigatoriamente incapacitante. 

Lemos (2003, p.14) afirma que: 

A compreensão da função social do idoso em nossa sociedade está atrelada à ênfase 

que se dá à perda natural da capacidade funcional, mais frequente com o avançar do 

processo de envelhecimento do ser humano. Essa perda leva a categorizar idosos 

como não saudáveis e não produtivos, condições incompatíveis com os valores 

predominantes na nossa sociedade. 

 

A perspectiva apontada acima atrela “função social” e “perda da capacidade 

funcional” visão redutora seja do envelhecimento seja das “funções sociais”. De fato a 

determinação, avaliação, valoração das funções são construções sociais (não biológicos). 

Pode-se falar em velhices no plural e evidentemente diferentes “funções” e papéis 

sociais. A questão mais diretamente ligada ao nosso tema seria: quando e quais atividades 

permitem uma avaliação positiva na relação entre o exercício das respectivas atividades e o 

processo de envelhecimento daquele que as executa? Evidentemente há atividades sociais que 

são desvalorizadas independentemente da idade das pessoas envolvidas. Nosso ponto é o 

inverso: quando é que a idade pode se apresentar como um ponto a mais de positividade? 

Paralelamente impõem-se os questionamentos: Por quais instrumentos, incentivos e 

ações pode-se alterar o quadro presente que parece conduzir predominantemente a uma 

desvalorização das pessoas idosas? Podem-se criar novas possibilidades de valorização 

humana, ou outras formas de trabalho que contribuam para uma contínua participação ativa e 

produtiva das pessoas idosas na comunidade?  

Buscar respostas para essas perguntas representa um grande desafio. Porém, nesta tese, 

assume-se como pressuposto que as pessoas idosas podem continuar ativas, contribuindo para 

as outras pessoas (incluindo conhecidos, familiares ou amigos) por intermédio de atividades 

que façam sentido tanto aos idosos como às pessoas interessadas. A “atuação social 

continuada” é assumida como condição essencial para que se possa garantir a valorização do 

papel social das pessoas idosas. Na pesquisa junto aos benzedeiros, essa dimensão será 

revelada e explorada, devendo ser o foco da atenção do leitor.  

Lemos (2003, p.68) acrescenta: 
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Manter um nível de atividade social e produtiva condizente com o estado geral da 

pessoa é um cuidado a ser adotado no decorrer de toda a vida. Sempre que 

dimensionada de forma adequada ao momento traz benefícios à saúde física e 

emocional, dando a oportunidade da pessoa sentir-se bem. 

 

Em relação ao estabelecimento de amizades na velhice, destaca Alves (2207, p.130): 

A existência de uma esfera de amizade ativa entre os idosos é um indicador 

relevante das práticas de sociabilidade vigentes entre os idosos no meio urbano. 

 

As citações acima trazem o foco exclusivamente para a pessoa idosa (saúde, bem 

estar). O nosso foco, sem desconsiderar a pessoa, aponta para a dimensão social. 

Considerar, dentro dessa mesma perspectiva, as relações estabelecidas pelos 

benzedeiros com os seus atendidos demonstra ser um argumento interessante a ser explorado. 

Trata-se de uma leitura que permite compreender de maneira mais abrangente o papel das 

“relações sociais” na velhice. Pode-se conceber que as pessoas que mantêm vivo esse ofício 

desenvolvem uma rede de relacionamentos que se transforma na principal razão de seu 

próprio desenvolvimento social. Uma vez validada essa proposição, pode-se, então, 

eventualmente, assumir como corolário que a velhice também pode possibilitar o 

desenvolvimento de projetos outrora inviáveis em outros momentos da vida. 

Para uma efetiva articulação entre a “velhice” e o “ofício do benzimento”, tornam-se 

necessárias algumas elucidações sobre essa atividade. A respeito do lugar ocupado pelos 

benzedeiros na comunidade, Moura (2009, p.34) aponta o seguinte aspecto:  

Por atenderem àqueles que necessitam de ajuda, sem exigir pagamento, os agentes 

da benzeção são cercados por laços de afetividade, mesclados aos de respeito e 

medo pelos membros da comunidade. Vistos como intermediários entre os seres 

humanos e o divino, são tratados com admiração e discrição, o que contribui para a 

aceitação dos (as) benzedeiros (as) no grupo em que estão inseridos. 

 

Moura destaca a rede de relações e a afetividade que envolve o ofício da benzedura 

(benzedeiros e clientes); destaca outro ponto fundamental para a atribuição de valor social: 

ajuda e cura de males físicos e extra-físicos, intermediação entre o sagrado e o profano. A isto 

se acrescente o domínio do ofício, o saber que ele envolve, a segurança trazida pela prática. 

Estas qualidades e características se mostram na fidelidade dos consulentes, ponto destacado 

por Quintana no seu trabalho realizado no Rio Grande do Sul (1999).  

Em torno da importância dos benzedeiros, acrescenta Moura (2009, p.167): 

Esses agentes populares de cura fazem parte da memória do lugar e evocam 

gerações de pessoas que, de maneira semelhante, dedicaram-se à restauração do 

equilíbrio daqueles que procuraram seus serviços. São portadores de um saber 

comunitário e a presença deles impede seu desaparecimento. Se desejar encontrar 
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um benzedeiro ou uma benzedeira, pergunte ao povo nas ruas, nas praças, nos 

bairros distantes e eles se revelarão. 

 

Assim, pensando no foco desta pesquisa, pode-se considerar o caso específico dos 

benzedeiros com idade igual ou superior a 60 anos como um modelo do qual se possam 

extrair lições generalizáveis. Esses atores revelam-se importantes nos processos de 

manutenção e transmissão de uma cultura popular, a qual pode ser mais rara nos grandes 

meios urbanos brasileiros, mas que, de fato, mantém-se viva e atuante. Verificar-se-á, ao 

longo da pesquisa, que a “velhice”, para os atendidos, não é concebida como um prejuízo ao 

ofício dos benzedeiros. Pode-se dizer que a idade não é uma barreira para os que continuam 

praticando o benzimento, a não ser que estejam impossibilitadas por problemas de saúde. Essa 

questão assume grande relevância, pois o mesmo não ocorre em todos os setores ou atividades 

da sociedade.  

Tendo em vista a relativa escassez ou invisibilidade do ofício da benzedura na 

sociedade total podemos buscar o “fenômeno” no microcosmo das realidades locais. Aqui, 

seguindo a sugestão do antropólogo Geertz (2008), é que podemos encontrar a benzedura em 

plena vitalidade. 

 Esta pesquisa procura então usar o mesmo “mapa do conhecimento” sugerido por 

aquele antropólogo: observar e buscar os significados dos fatos relacionados aos 

conhecimentos localizados, às particularidades das “culturas locais”. Em outras palavras, tem-

se aqui como desafio inicial descrever e apresentar o “ofício da benzedura dentro do contexto 

urbano de São Paulo”, buscando seus significados dentro de uma realidade real e local. 

Recorre-se ao autor acima citado no que diz respeito à preocupação inicial de bem definir o 

contexto social microscópico dentro do qual tal manifestação é desenvolvida. 

Pensar no benzimento na área urbana leva obrigatoriamente a reflexões sobre as 

condições que explicam a sua existência e continuidade. Diz Theotônio (2011, p.05): 

[...] A atividade das rezadeiras não é uma prática que ficou no passado, ela é atual, 

sendo renovada, modificada e reconstruída a cada tempo, tornando-se uma realidade 

dinâmica na qual interagem vários sujeitos históricos e ajuda a construir um modelo 

de vivência na religiosidade popular. 

 

Como será mostrado na apresentação dos resultados das atividades de campo 

desenvolvidas, esta tese ratifica a diversidade cultural que cerca o ofício da benzedura. Pode-

se sugerir a repetição de muitos dos elementos identificados por Theotônio (2011) em 

ambientes distintos da zona rural nordestina estudada pela autora citada (devendo existir um 
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cordão histórico e cultural que parece ligar dois mundos que hoje se mostram distantes e 

distintos). 

A Tabela 1.4 apresenta a sistematização elaborada por Theotônio em sua pesquisa com 

rezadeiras nas comunidades de Chã de Jardim, Gruta do Lino e Tabuleiro de Muquém. Essas 

áreas encontram-se na zona rural do município de Areia-PB. Notam-se os tipos de doenças e 

sintomas que são sanados (muitas vezes com denominações extremamente curiosas para 

aquele que não pertence ao mesmo universo cultural) e as características de rezas e práticas 

adotadas. 

Segundo Souza (1999), as benzedeiras não usam em seu benzimento somente as 

orações, os ritos e as simpatias. Elas também se utilizam de plantas medicinais, para o preparo 

de determinados medicamentos, visando o tratamento de algumas doenças. Como será 

observado nos resultados das entrevistas realizadas no desenvolver desta tese, a prescrição de 

ervas, chás e outras formas de medicamentos nem sempre se encontra presente nas práticas de 

benzedura. As benzedeiras entrevistadas não utilizam ervas em medicamentos caseiros para 

os consulentes, é um “instrumento” ou intermediador da benção. Quando utilizam ervas é 

apenas para benzer os consulentes. As benzedeiras que entrevistamos declaram que não se 

sentem confiantes o suficiente para receitar remédios caseiros e também porque não 

aprenderam a lidar com as plantas com a finalidade de tratamento de doenças. Devemos 

lembrar que esta afirmação é declarativa; não procuramos comprovar, mas o uso de 

medicamentos caseiros é bastante geral e vai além do ofício da benzedura. 

No quadro a seguir a pesquisadora A. C. Theotônio caracteriza doenças e práticas que 

encontrou na Paraíba. Note-se que apenas em dois casos (erisipela e picada de cobra) há 

referência ao uso de azeite e de chás junto à reza para conseguir a cura. 

 

 

TABELA 1.4: Caracterização de Doenças e Rezas em Práticas de Benzedura 

Doenças e sintomas relatados pelas 

rezadeiras e pessoas que se rezam 
Características da Reza 

Espinhela caída 

- Vômitos, enjôos, 

falta de ar, fadiga. 

- Invocação aos Santos, 

- Uso do cordão para realizar o diagnóstico, 

- Modelo a partir da história de Noé. 
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Azia 

- Sensação de calor e/ou ardor no 

estômago. 

- Ocorrência de um modelo (história da Santa com as 

três filhas) desempenhando tarefas domésticas que se 

aproximam do cotidiano das mulheres. 

 

Dor de cabeça 

- Diálogos entre os Santos onde estes apontam 

para a cura do mal, que é reafirmada na reza. 

 

Unheiro 

 

- Dor, edema que causa deformação nas unhas. 

- Invocação aos santos, 

- Referência a um corpo intermediário, para 

onde a doença é transferida. 

 

Terçol 

 

- Edema, dor. 

- Gesto do sinal da cruz sobre o olho afetado, 

- Invocação ao sol como uma força capaz de 

vencer o mal. 

 

Quebranto, mau olhado 

 

- Aparência abatida, abrir a boca repetidas vezes, olhar 

triste. 

- Reza com maior quantidade de fórmulas, 

- Incidência do número 3, nos ramos usados, na 

quantidade de vezes a se rezar, 

- Estratégia de recorrer a três rezadeiras. 

 

Queimadura 

 

- Dor, destruição de tecidos afetados pelo fogo. 

- Uso de orações oficiais da Igreja Católica, 

- Invocação aos poderes taumatúrgicos dos santos. 

 

Íngua 

 

- Aparecimento de gânglios nas áreas das axilas, 

pescoço e virilha, acompanhados de dor. 

- Corpo intermediário para onde o mal é transferido: o 

chão, a parede, o mar, a luz. 

- Princípio da redução: ordem decrescente para 

diminuir o mal. 

 

 

- Dor, edema, 

dificuldade de caminhar. 
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Pé destroncado ou nervo triado 

 

- Diálogo entre a rezadeira e a pessoa que se 

reza, 

- Idéia de reintegrar a harmonia que foi abalada ao 

costurar o pano no decorrer da reza. 

 

Dor de dente 

 

- Dor, edema 

- Invocação dos poderes taumatúrgicos dos santos, 

- Referência a influência da lua nova, com poderes para 

debelar a dor. 

 

 

Erisipela 

 

- Irritação na pele, que se apresenta lisa, brilhante e 

vermelha, acompanhada de dor e sensação de calor. 

- Indicação de uso de azeite sobre a pele afetada, 

- Força da palavra para debelar o mal: cortar, amarrar, 

lavar, desterrar, 

- Gesto do sinal da cruz sobre o local afetado. 

 

Cobreiro 

 

- Dor e lesões cutâneas, (com irritação, manchas e 

crostas). 

- Diálogo entre a rezadeira /rezado 

- Uso de um corpo intermediário, simbolicamente 

cortado durante a reza (talos de mamona, de mandioca), 

- Necessidade de rezar antes que a lesão circunde o 

membro atingido, 

- Confere um status a rezadeira por que o cobreiro só 

teria cura com a realização da reza, 

- Referência a história exemplar de Jesus e Pedro e a 

indicação de “água da fonte e ramo do monte”. 

 

Impingem 

 

- Irritação na pele que apresenta um aspecto escamoso. 

- Recorrência às mesmas rezas usadas para a cura de 

cobreiro, pois “impingem é cobreiro manso”. 

 

Mordida de cobra 

 

- Dor e dormência local. 

- Reza pouco realizada, 

- Uso de chás que podiam ser a base de fumo, alho, 

pimenta ou sumo de limão, para anular o veneno e 

aliviar a dor. 
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Engasgo 

 

- Incômodo causado pela ingestão acidental de espinha 

de peixe. 

- Modelo baseado na história de Jesus e Pedro, onde 

aparece o ensinamento da reza, 

- Gesto do sinal da cruz na garganta para que a espinha 

“suba ou desça”. 

 

 

 

Bicheira de gado 

 

- Ferida provocada pelo acúmulo de larvas de insetos na 

pele do animal. 

- Princípio da redução: ordem decrescente para 

diminuir o mal, 

- Origem da reza a partir de uma variação do 

tangolomango, 

- Uso da palavra para negar o mal, além de comparação 

com situações onde não há progresso ou continuidade. 

Fonte: THEOTÔNIO, Op. cit. pp 58/ 61. 

 

Segundo Geertz (2008), o mundo real e o sagrado orientam a conduta do ser humano. 

Definem-se “ethos” como os valores sociais de uma dada cultura e a visão de mundo 

enquanto seus aspectos cognitivos. Assim, a religião influi na estrutural social, mantendo e 

definindo significados gerais, a partir dos quais se interpretam e orientam os comportamentos 

em sociedade. Esses significados se apresentam através de símbolos, sendo que, no caso da 

religião, são símbolos sagrados que dão sentido ao real.   

Enquanto atividade terapêutica, Quintana (1999) refere-se à benzedura como uma 

relação que se estabelece entre o benzedeiro e o doente, sendo o benzedeiro um intermediário 

entre o doente e o sagrado, junto ao qual se busca ajuda para a cura dos males. Acrescenta o 

autor que o desenvolvimento da prática de benzimento se dá através do uso de preces pelos 

benzedeiros. Essas preces fazem parte de um ritual através do qual se procura alcançar a cura. 

O ofício da benzedura é, então, concebido como uma ação que faz parte do sagrado. Diz 

Quintana (1999, p.32) que “poderíamos, então, entender aqui o sagrado como aquilo que não 

se enquadra nos códigos disponíveis com os quais interpretamos a realidade. Por estar fora 

desses códigos sociais, o sagrado escapa ao controle do homem. [...]”. 

No capítulo que se segue, procura-se uma compreensão histórica dessas práticas não 

oficiais de curar no Brasil. O objetivo é caracterizar a benzedura como pertencente às 

tradições culturais diversificadas do país, às quais as pessoas, muitas vezes, sentem 

necessidade de se reaproximar e buscam apoio na comunidade idosa para isso. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

ORIGEM DA PRÁTICA DO BENZIMENTO NO 

BRASIL 

 

 
Fonte: Galeria de Fotos do Google (Acesso: 25/01/2014) 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+benzedeiras&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CynkUqOHKY_QkQey5Y

GwCA&ved=0CCgQsAQ&biw=1366&bih=505 
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2. Origem da prática do benzimento no Brasil 

 

Para se compreender as terapêuticas não oficiais ou as práticas populares de cura que 

se desenvolvem no Brasil, torna-se importante apresentar a revisão de autores, tais como, 

Quintana (1999), Montero (1985), Concone (2003), Ferreira (2003), Durkheim (1983) e Lévi-

Strauss (2012) que têm demonstrado interesse nas diferentes facetas destes elementos tão 

fortemente presentes na cultura e na tradição brasileira. A revisão da literatura apresentada 

neste capítulo contribui para melhor caracterizar em sua dimensão histórica e cultural o ofício 

do benzimento.  

 

2.1 Aspectos históricos da prática do benzimento 

 

A literatura aponta que as diversas práticas de curar no Brasil, mediante processos de 

benzimento e de utilização de ervas medicinais, não são ocorrências restritas à atualidade. 

Tais procedimentos eram utilizados pelos indígenas em períodos pré-coloniais. Outros mais 

foram trazidos para o país pelos africanos e europeus durante o processo de colonização.  

Segundo Ferreira (2003, pp.101-102) 

[...] a medicina praticada no dia-a-dia da Colônia esteve quase sempre a cargo de 

curandeiros, feiticeiros, raizeiros, benzedores, padres, barbeiros, parteiras, 

sangradores, boticários e cirurgiões. O reduzido contingente de médicos disponíveis 

trouxe como conseqüência a abolição da rígida hierarquia social da medicina, que, 

na Europa, impunha um lugar distinto para médicos, cirurgiões e boticários. Na 

prática, cirurgiões, boticários e leigos assumiram o papel reservado exclusivamente 

aos doutores em medicina. A favor dessa subversão da ordem, estava também o fato 

de que a arte médica executada no Brasil pelos escassos médicos não se distinguia 

radicalmente daquela exercida pelos populares. A medicina culta assemelhava-se à 

medicina popular, na medida em que expunha uma concepção da doença e 

apregoava um arsenal terapêutico fundados numa visão de mundo em que 

coexistiam o natural e o sobrenatural, a experiência e a crença. 

 

A coexistência dessas duas concepções de tratamento das doenças (culta e popular, ou 

formal e informal) encontrou um campo favorável no Brasil. A atuação de pessoas que não 

dispunham da formação acadêmica na área da medicina tornou-se aceita e mesmo 

incentivada. No final do século XVIII, e ao longo do século XIX, havia a divulgação de 

material escrito de medicina destinado aos leigos, para auxiliar os terapeutas populares, como 

salienta Ferreira (2003, p.117): 

[...] Durante todo o século XIX, proliferaram dicionários e manuais de todo tipo, 

com especial interesse nos especializados no cuidado com os escravos e na chamada 

medicina familiar. 
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Diante da impossibilidade de fazer frente à presença dos terapeutas populares, essas 

obras de vulgarização da medicina constituíram sem dúvida, uma espécie de 

substituto dos médicos, que delegavam suas funções aos “doutores” de papel. 

 

Tentava-se ensinar às pessoas as noções básicas de medicina, para o enfrentamento de 

situações de emergência, referente às doenças, que pudessem surgir no cotidiano. A medicina 

científica ganha força no final do 2º. Império e início da República. Tornada oficial (legal, 

reconhecida) a medicina erudita inicia uma fase mais áspera de relação com as medicinas 

populares (Montero, 1985). Com isso, a medicina oficial procurava aumentar seu espaço de 

atuação. Procurava-se formalizar e até restringir o campo de ação dos tratamentos 

alternativos, tais como o uso de plantas, benzimentos e sangrias.  

Como descreve Pimenta (2003), no período de 1808 a 1828, o exercício das artes de 

curar exigia que seus praticantes obtivessem licenças (ou “cartas de habilitação”). Tentava-se 

controlar e fiscalizar as atuações da medicina popular. Em 1808, destaca-se a instalação de 

um órgão denominado Fisicatura, sediado no Rio de Janeiro e formado por médicos, 

cirurgiões e boticários. Essa instituição tinha o objetivo de avaliar a habilidade dos terapeutas, 

concedendo-lhes, ou não, a licença para atuação. No entanto, esse órgão não conquistou o 

interesse dos curandeiros, sangradores ou parteiras. Como menciona o mesmo autor: 

[...] constatamos que os curandeiros, sangradores e parteiras não se interessaram em 

oficializar suas atividades. Provavelmente, muitos nem tomaram conhecimento de 

que estavam trabalhando ilegalmente. E os que sabiam da existência da Fisicatura 

não viam vantagem alguma em possuir licença ou carta que lhes concedesse o 

“direito” de pôr em prática os seus conhecimentos. Isso eles já faziam, e sua 

clientela - quem mais interessava aos terapeutas - não reclamava da falta de um 

título oficial. [...] (PIMENTA, 2003, pp 310-311) 

 

Na visão dos terapeutas populares, não era necessário ter a autorização da Fisicatura, 

porque a população atendida já lhes dava o respaldo necessário. Esses terapeutas detinham 

algum destaque junto à clientela a ser atendida. Tal prestígio aumentava em áreas mais 

remotas onde a busca da cura era ainda mais difícil. Gradualmente, desenvolveu-se a relação 

ambígua de complementaridade e de conflito entre a medicina oficial e as práticas populares. 

A permanência de benzedeiros, curandeiros e outros praticantes das artes de curar, também se 

explicavam pela precariedade econômica das pessoas, que não podiam arcar com os gastos 

com os médicos oficiais. Além disso, ainda segundo Ferreira (2003), o agravamento das 

epidemias expunha a medicina oficial à dificuldade de solucionar e impedir a disseminação 

das doenças, fragilizando sua imagem em face da população e reforçando o prestígio das 

práticas populares. 
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Nas regiões distantes dos centros urbanos, havia ainda menos médicos oficiais para 

atender aos doentes. Essa situação favorecia a manutenção ou a proliferação das terapêuticas 

populares, incluindo os benzedeiros e as diversas formas de curandeiros. Destaca Pimenta 

(2003, p.323) que, em determinadas regiões do Brasil, não havia pessoas mais adequadas do 

que os benzedeiros e os curandeiros para atender aos doentes: 

[...] Os curandeiros eram requisitados, muitas vezes, por serem mais eficientes, fosse 

para tratar de moléstias leves, fosse para cuidar das sérias. E, provavelmente, nas 

décadas que se seguiram ao fim da Fisicatura, o conceito da população a respeito 

dos curadores não tenha mudado, o que talvez explique a freqüência dos anúncios de 

serviços no jornal da Corte. 

 

Após 1828, a Fisicatura foi extinta. O ofício de curar permaneceu sem fiscalização, 

não havendo mais a concessão de licenças ou “cartas de habilitação” para o seu exercício. 

Essas atividades continuaram subsistindo e tornaram-se pouco efetivas quaisquer outras 

tentativas de restringir suas práticas, como demonstra Pimenta (2003, p.318): 

Os anos do final da década de 1820 e início da de 1830 foram de indefinições quanto 

às artes de curar. Certamente, o clima de instabilidade política e os conflitos 

provinciais do período contribuíram para isso. No código criminal do Império, por 

exemplo, publicado em dezembro de 1830, a única referência existente aos 

praticantes das artes de curar advertia que, se alguém ajudasse a cometer aborto e 

fosse “médico, boticário, cirurgião ou praticante de tais artes”, receberia penas 

dobradas em relação a quem não exercia esses ofícios. 

Até pelo menos o final da década de 1830, não foram publicadas outras leis 

específicas sobre o exercício das artes de sangrador, e de curandeiro [...] 

independente da legislação em vigor, suas atividades continuavam. 

 

Com as alterações que vão ocorrendo na realidade, algumas questões relacionadas à 

benzedura também acabam passando por mudanças. No caso dos benzimentos o que Moura 

(2009) aponta é que anteriormente esses eram realizados na área rural para tratar de 

problemas, tais como, picadas de cobra e bicheira de gado sendo executados, nesses casos, 

por homens. Com a transferência das pessoas do campo para a cidade outras situações foram 

surgindo e os benzedeiros se adaptando às novas exigências, portanto, o benzimento 

intensifica sua atuação aos problemas orgânicos, espirituais e problemas adversos do 

cotidiano (desemprego, estresse).  

Assim, de uma atividade antes mais praticada por homens, na cidade a figura feminina 

passa a ser a personagem principal na execução do benzimento. Essa mudança ocorreu porque 

os males que atingiam as pessoas passaram no meio urbano a ser outros, como, mau-olhado, 

cólicas, dor de cabeça e outros mais ligados a questões de ordem familiar e a vida privada, 
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portanto, as mulheres, que já benziam para esses problemas na área rural, assumiram a 

atividade de benzer nesse novo contexto de cidade.  

Pode-se pensar que a prática de benzer também passou pelo “processo de 

feminização”, assim como se tem observado no envelhecimento populacional no Brasil e no 

mundo. Essa passagem do benzimento dos homens para as mulheres também pode estar 

ligada a concepção de que o gênero feminino “naturalmente” tem o dom do cuidar das 

pessoas. Assim como, no caso dos cuidados antes prestados aos idosos, crianças e doentes no 

seio familiar quando a mulher tinha sua atividade mais restrita aos cuidados da família. 

No caso dos benzedeiros ligados ao catolicismo, apesar do vínculo religioso, atuam de 

forma independente e respondem por essa atuação. Não que a Igreja Católica aprove tais 

práticas, apenas não entra em atrito com seus praticantes e com aqueles que recorrem aos 

benzedeiros. Em relação à assimilação do benzimento pela Igreja Católica Theotônio (2010, 

p.100) destaca: 

[...] como é o caso das rezadeiras e de suas rezas, encontram espaço e se fazem 

presentes na vivência religiosa dentro do catolicismo. Percebe-se que, essa vivência 

não é uma simples reprodução de práticas tradicionais, pois em cada ocasião 

assumem novos sentidos, novos significados são agregados, novos pedidos são 

elaborados e a crença na prática da reza é consolidada pela aceitação e 

respeitabilidade que encontram na comunidade. 

 

De acordo com esse trecho, pode-se deduzir que o catolicismo de certa forma 

incorporou o benzimento e este não se configura como prática mecânica e sem sentido para 

aqueles que o praticam (e tão pouco para seus consulentes). Inclusive, no benzimento, as 

orações e devoção aos santos do catolicismo estão presentes. Em relação ao envolvimento 

social mais amplo das rezadeiras entrevistadas em sua pesquisa, Theotônio (2010) destaca a 

participação delas na festa do Santo Padroeiro da cidade e também na Legião de Maria: 

Participar da Legião de Maria é, para as rezadeiras, estabelecer um espaço na Igreja, 

que vai além da devoção a Nossa Senhora, pois na estrutura da Legião encontram a 

possibilidade de ocupar outros lugares de liderança. (...) Ser legionária é participar 

da vida católica comunitária, mas também é uma estratégia que a rezadeira encontra 

para ocupar um lugar de poder dentro da comunidade, construindo elos entre a 

vivência católica e a prática da reza. (THEOTÔNIO, 2010, pp.113-114) 

 

Percebe-se, portanto, que na pesquisa referida, as rezadeiras não ficam restritas ao 

benzimento. Elas são participantes com algum destaque nos eventos religiosos organizados 

pela Igreja Católica, reforçando seu lugar. Dessa forma, por intermédio de seu ofício de 

rezadeira ou benzedeira, seu papel na comunidade acaba sendo valorizado e reconhecido. 
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Essa leitura torna o Estudo de Caso aqui selecionado ainda mais relevante para a proposta 

final da tese. 

Como principal elemento a ser extraído dos parágrafos que seguem, surge a proposta 

de se interpretar as práticas terapêuticas adotadas pelos benzedeiros como pertencentes ao 

campo do sagrado (em oposição à esfera da magia) na concepção de Durkheim. Assim, 

entende-se que exista o poder de religião nessas práticas. A comunidade ou grupo atendido 

pelos benzedeiros validam as suas atuações pelo desempenho apresentado na cura dos males 

do corpo e do espírito. A coletividade expressa seu sentimento de devoção aos benzedeiros e 

ao ritual que envolve essas práticas de cura. Os benzedeiros exercem a função social de 

amparar o homem na sociedade. 

Souza (1999) também diz em seu trabalho que as benzedeiras, tanto do meio rural 

como da cidade, teriam um domínio na esfera do atendimento dos casos de mau-olhado, 

quebranto, vento-virado e espinhela caída. Acrescenta a autora: 

Devemos compreender a medicina popular enquanto parte de um processo histórico, 

desenvolvida dentro da cultura popular, que diz respeito ao presente, portanto, atual 

e viva. Não é um fenômeno recente, muito pelo contrário, a princípio ela é um modo 

de medicar tradicional, porém em constante transformação. (SOUZA, 1999, pp.29-

30) 

 

As práticas de benzimento, portanto, devem ser refletidas tendo como base o contexto 

em que estão inseridas, estando em mudança com as transformações constantes e aceleradas. 

Prossegue Souza (1999, p.75):  

O processo de legitimação social do ofício da benzedeira é composto por três 

elementos indispensáveis: o primeiro componente é a crença da benzedeira na 

eficácia de seus métodos (orações, simpatias e remédios) para propiciar a cura de 

determinados males e aliviar o “espírito”; o segundo momento é a crença e 

experiência de doentes através de curas efetivas; e, por fim, o terceiro elemento, que, 

com base nos dois anteriores, a benzedeira apresenta ao grupo a prova da eficácia de 

seus mecanismos- mecanismos estes, integrados ao domínio do sobrenatural, do 

sagrado. [...] 

 

O reconhecimento por parte dos (as) benzedeiros (as) em seu poder de cura não basta 

para a legitimação de suas práticas. Existe a necessidade da cura dos consulentes que 

procuram a resolução das suas aflições para que se consiga a legitimação do poder do 

benzedeiro. Assim, a legitimação dos benzedeiros perante a comunidade pode acontecer e a 

repercussão do poder dos mesmos se espalhar. A religiosidade, ou seja, a crença dos atendidos 

também pode ser um fator que favoreça a disseminação dessas práticas. 

Em relação à solução do problema por meio do benzimento Aguiar (2009, p.04) 

destaca o seguinte: 
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A eficácia exercida sobre os corpos doentes, pela prática das benzedeiras, é 

acompanhada da experiência e da certeza de que aquele gesto e aquelas palavras são 

o melhor para a pessoa em evidência. O que chamamos de eficácia simbólica, para 

aquelas benzedeiras e para quem as procura, é garantia de cura e certeza de 

restabelecimento físico e espiritual. Pois quando alguém se dirige a uma benzedeira 

o faz na certeza de que tudo sairá bem. 

 

Pode-se, portanto, levantar a questão de que ao buscar a resolução do problema de 

ordem física ou espiritual, o consulente está depositando sua confiança na ação e na força do 

benzedeiro para alcançar o objetivo inicialmente proposto, qual seja o restabelecimento da 

saúde ou do equilíbrio emocional. Quanto ao aprendizado do ofício do benzimento este ocorre 

por meio da prática do iniciante.  

No que concerne à transmissão do ensinamento do benzimento, Santos (2005) relata 

que essa é feita principalmente pela comunicação oral, quando transmitido por familiar ou 

pessoa conhecida. Porém, por meio da visão, da fala, da audição, do olfato e do tato pode-se 

promover transmissão do ensinamento das práticas de cura não oficiais. Como destaca Santos 

(20045, p. 144) “[...] Era por envolver todos os sentidos que as ladainhas, os encantamentos, 

os princípios terapêuticos das plantas medicinais, as porções mágicas eram guardadas na 

memória de muitos especialistas nas práticas de cura, para posteriormente serem (re) 

significadas. [...]”  

No caso da transmissão dos ensinamentos da benzedura, pode-se dizer que esse 

momento ocorre quando seus praticantes, por diversas razões, não têm mais condições de 

continuar com o ofício. A transmissão dos conhecimentos se faz pela oralidade e 

normalmente o ofício é ensinado para um familiar do benzedeiro. Outro ponto a ser 

mencionado sobre o aprendizado do ofício é que este é feito em segredo, ocasião em que o 

benzedeiro vai passar para seu aprendiz as orações, ervas e objetos que ele usa em seu 

trabalho. (MOURA, 2009). 

A respeito de o aprendizado do ofício, Quintana (1999) esclarece que esse pode se dar 

por uma experiência sobrenatural e de um procedimento de imitação onde há a figura de um 

mestre. 

Quintana (1999, pp. 53-55) esclarece sobre a aprendizagem imitativa e a sobrenatural: 

[...] As benzedeiras que assim se iniciaram referem ensinamentos de várias fontes: 

receitas médicas dadas a elas próprias ou a amigas, fórmulas de chás passadas de 

boca em boca entre pessoas da família ou vizinhos ou mesmo receitas de livros de 

medicina natural, etc. Essa aprendizagem está normalmente associada à presença de 

um mestre, que via de regra é uma figura da família praticante da benzedura. [...] 

Na aprendizagem pela experiência mística, os conhecimentos tanto das orações 

como dos chás, pomadas, unguentos etc são atribuídos à informação de alguma 

entidade sobrenatural, como anjos ou guias, principalmente. [...] 
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Essa prática não parece ter se desenvolvido na velhice, mas anterior a ela. A velhice 

não inviabiliza a continuidade do ofício desde que o praticante esteja em condições físicas e 

cognitivas compatíveis com as exigências dessa atividade. Em relação ao trabalho dos 

benzedeiros, Moura (2009, p.44) aponta como sendo relevante para a cultura popular: 

Entendemos que ao preservarem e transmitirem uma forma específica de experiência 

de cura, baseada não apenas na crença mágico-religiosa, mas, sobretudo, em um 

saber empírico popular, os (as) benzedeiros (as) são representantes da cultura 

popular e contribuem para a manutenção da memória e tradição de suas 

comunidades. [...] 

 

Por conseguinte, tal ofício colabora na preservação das tradições e eventos, que são 

representantes da cultura, mas que por vezes são considerados como ultrapassados na 

sociedade contemporânea invadida pela tecnologia de última geração.  

 

Além da questão do processo de iniciação do ofício da benzedura, outro ponto que 

também surge é a forma de pagamento ou retribuição pelo atendimento por parte dos 

consulentes. Não havendo o pagamento em dinheiro, por parte do consulente, pode acontecer 

de o atendido oferecer como gratidão algum presente para o benzedeiro. Não é uma obrigação 

e sim agradecimento. Como foi destacado por Moura (2009) que essa atividade é revestida de 

sentimento, de afeto, respeito e medo que se cria em torno desses praticantes.   

Em relação à gratuidade do ofício, Hoffmann-Horochovski destaca: “[...] Daí a 

gratuidade de seus serviços. Daí a permanência de suas rezas, mesmo quando seus corpos 

sinalizam cansaço ou problemas inerentes ao envelhecer.” (2012, p. 136) 

Assim, a continuidade do benzimento se dá de modo natural, nas situações que seus 

praticantes são pessoas idosas, sendo importante socorrer aos que pedem sua ajuda.  

Evidentemente, mesmo a leitura “menos favorável” do papel do benzimento na cultura 

da sociedade não prejudica o objetivo maior desta tese, pois, ao se trabalhar com as lupas 

microscópicas de Geertz (2008), pode-se sempre buscar as possibilidades de valorização do 

idoso em comunidades específicas, incluindo os menos favorecidos. No entanto, prosseguindo 

com a concepção mais abrangente das práticas curativas não oficiais, há de destacar Santos 

(2005, pp. 13-14), que assume as dificuldades em classificá-las e acrescenta: 

[...] O termo cura (medicina) popular pode passar a falsa ideia de que todos os 

membros de uma sociedade parecem apreciá-la. Esta expressão estaria relacionada à 

definição de popular ligado ao consumo de “massa”, como também pode significar 

de que algo é irracional, atrasado e pré-científico, o que pressupõe que de outro lado 

esteja o erudito, o culto e racional, mas, ainda, porque a expressão popular é 

empregada no sentido folclórico. 
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As pesquisas de campo, neste processo hermenêutico, revelaram e legitimaram a 

dificuldade em se categorizar as práticas ditas cultas e letradas em oposição àquelas não 

oficiais, ou práticas sem o rigor da ciência. Assim, Santos (2005) atribuiu o termo “prática 

alternativa de cura” quando se refere às práticas curativas não acadêmicas. Santos (2005, 

p.14) esclarece a opção pelo termo “prática alternativa de cura” da seguinte forma: 

[...] não se trata de aderir ao modismo do termo – “medicina alternativa”, “medicina 

complementar” – corrente na literatura médica contemporânea. Aqui as práticas 

alternativas de cura são entendidas como práticas tradicionais de saúde podendo ser, 

também, paralelas, simultâneas de medicina. 

 

Santos (2005, p.14) acrescenta que a prática curativa de cura engloba: “[...] diversas 

práticas curativas que são proibidas e perseguidas tanto pelo olhar técnico e científico da 

medicina acadêmica, quanto pelo olhar do aparelho judicial e policial. [...]” Em relação à 

ligação dos benzedeiros com a religião católica observa Souza (1999, p.25): 

[...] Em geral, as benzedeiras que vivem em um contexto urbano perdem um pouco 

da hegemonia – que haviam adquirido junto aos seus pares em um universo rural – 

pela própria dinâmica desse meio, dividindo seu espaço com várias outras práticas, 

inclusive com benzedeiras de correntes diferentes (umbandista, kardecista...), além 

da presença mais constante do médico, apesar das limitações do Sistema Público de 

Saúde e a consequente carência de assistência médico – hospitalar. 

 

Torna-se necessário reconhecer que, aos poucos, as questões relativas à arte de curar 

são centralizadas nas mãos dos médicos oficiais e com a adequada formação acadêmica. Essa 

mudança social desenvolve-se em virtude dos avanços tecnológicos (tanto na medicina como 

nos sistemas de comunicação e informação), bem como por meio de novas regras impostas 

para o exercício das práticas de curar (as quais são impostas pelo Estado e endossadas por 

instituições de caráter médico). 

Como destaca Montero (1985, pp. 62-63): 

Todo esse universo de conhecimento tradicional, onde as doenças eram mais ou 

menos familiares e estáveis e os remédios conhecidos capazes de responder mais ou 

menos satisfatoriamente as necessidades corriqueiras de cura, tende a ser afetado 

pelo processo de industrialização e urbanização do país que se inaugura a partir dos 

anos 30. Ao lado das descobertas técnico-científicas que permitiram a Medicina um 

controle cada vez mais eficiente sobre as doenças infecciosas, as novas condições de 

vida na periferia das cidades, a miséria, o trabalho fabril, transformaram 

inteiramente o quadro nosológico característico dos períodos anteriores. [...] 

 

Quanto ao campo de atuação da medicina oficial e das práticas populares Concone 

(2003, p.48) refere-se a essa separação da seguinte forma: 

[...] costuma-se considerar que, no contexto das terapias populares e religiosas, há 

uma verdadeira cisão entre o corpo e a alma/espírito; tal cisão seria perceptível no 

fato de tais terapias separarem claramente seus campos de atuação: há “doenças da 

medicina” e “outros males ou doenças”. As primeiras devem ser levadas ao médico 
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(seria o caso, por exemplo, de doenças cardiovasculares, cânceres, entre outras), as 

segundas (especialmente relacionais, como as consequências da inveja, do mau-

olhado, da coisa feita, do feitiço, etc.) só podem ser resolvidas fora da medicina, por 

um agente religioso. Essa divisão cartesiana seria decorrência do próprio processo 

de construção do campo de atuação biomédico (campo profissional, oficial/legal), 

concomitante ao processo de racionalização e modernização da sociedade; tudo isso 

teria levado ao encolhimento progressivo e inexorável das medicinas populares e 

religiosas, finalmente reduzidas ao nicho das “coisas do espírito” e às explicações 

relacionais.) 

 

A autora considera, entretanto, que a cisão é existente a partir da reflexão científica ou 

acadêmica, mas do ponto de vista popular não há cisão. Há uma visão de totalidade (corpo, 

alma/espírito, ambiente), portanto, uma visão de mundo que permite passar de um campo a 

outro de modo concomitante ou alternado. Medicina científica e práticas de cura, desta 

perspectiva não se contrapõem; podem ser complementares. A visão de totalidade responde 

pela continuidade das formas populares de cura. 

Em outras épocas, as práticas não oficiais de cura acabavam por atender às doenças do 

corpo e também aos problemas considerados espirituais. Parece que não havia ainda a 

separação entre as esferas da medicina oficial e não oficial. Mesmo na contemporaneidade, as 

aflições dos consulentes podem fazer com que esses busquem os dois atendimentos, ou seja, 

um complementando o outro. 

O desenvolvimento da medicina não significa, no entanto, que as atividades dos 

benzedeiros e curandeiros tenham acabado. Pode-se dizer que os benzedeiros, apresentando-

se como alternativa de cura dos males físicos, ou melhor, que acabam refletindo no 

organismo, ou espirituais, e a despeito dos avanços e da ampliação de acesso ao atendimento 

médico formal, consegue manter seu espaço de relevância no campo dos fatos sociais 

brasileiros.  

 

2.2. Interpretação da prática de curar pelo benzimento como intrínseco à cultura 

 

O conceito antropológico de cultura recobre uma realidade social dinâmica. A 

coexistência de diferentes interpretações sobre cultura acontece, em função dos distintos 

olhares atidos sobre o tema no decorrer do tempo e nas diversas escolas de pensamento. Para 

esta pesquisa torna-se necessário a compreensão do benzimento como parte da “cultura”, 

entendida como rede de significados. (GEERTZ, 2008). Os parágrafos que seguem buscam 

elementos na literatura que permitam estabelecer a prática de benzimento como pertencente à 

esfera da cultura brasileira. Para se compreender sua dimensão cultural, deve-se referenciar tal 

prática ao grupo social no qual ela se apresenta e considerar o meio em que ela está inserida.  
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A cultura é um elemento universal e está em todas as realidades sociais. Pode-se, 

entretanto, assinalar que a cultura dos diferentes povos não é a mesma. Pode-se dizer que as 

distinções entre os povos explicam-se, entre outros, por suas distintas bases culturais. Porém 

grupos mais próximos poderão compartilhar de significativas parcelas culturais. A cultura 

define na sociedade, entre outros, os valores, crenças, hábitos praticados pelas pessoas. 

Refletir sobre a cultura envolve, portanto, questões relacionadas a esses comportamentos, 

valores, hábitos, crenças, moral e também aspectos ligados à fisiologia humana. Como 

exemplifica Laraia (2009), o riso normalmente transmite um sentimento de alegria, no 

entanto, os homens riem de maneiras diversas e em ocasiões diferentes. Assim, as expressões 

do próprio corpo estariam relacionadas à cultura vigente no contexto social.  

Ainda segundo Laraia (2009, p.67), “a nossa herança cultural, desenvolvida através de 

inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao 

comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por 

isto, discriminamos o comportamento desviante. [...]”. E ressalta que “o modo de ver o 

mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e 

mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado 

da operação de uma determinada cultura.” (LARAIA, 2009, p.68) 

No contexto deste trabalho, pode-se sugerir que as práticas do benzimento, 

principalmente nos centros urbanos, talvez sejam, muitas vezes, desvalorizadas e desprezadas, 

em função do desenvolvimento extraordinário da medicina oficial, ajudada pela tecnologia de 

equipamentos usados na área médica. As pessoas parecem afastar-se das práticas alternativas 

e não oficiais de cura. 

Contudo, como revelarão os resultados das pesquisas de campo, os quais serão 

apresentados nos capítulos 3 e 4, essa prática do benzimento ainda faz parte do universo 

cultural de cidades como São Paulo e Santo André.  Como foi mencionada anteriormente, tal 

prática já teve seu momento de auge, quando a medicina oficial ainda era bastante escassa e 

de difícil acesso para uma parte importante da população. Esse auge talvez não volte a se 

repetir, pois, como será igualmente revelado nos próximos capítulos, a própria transferência e 

manutenção dos conhecimentos apresentam-se restritas. Porém, a sobrevida de antigas 

tradições é observada, a despeito da enorme difusão e amplo acesso à medicina moderna nas 

grandes cidades brasileiras. Em outras palavras, reafirma-se o quadro de um grupo social 

urbano com elevada complexidade e inúmeras facetas culturais convivendo em harmonia.   
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Laraia (2009) destaca o aspecto dinâmico do sistema cultural. Na mesma sociedade, 

encontram-se concepções diferentes sobre uma ocorrência ou fato. Assim, as sociedades 

apresentam variações culturais, podendo, em certos momentos, chegar a conflitos diante das 

contradições. Contudo, frequentemente, os conflitos não se materializam e a diversidade 

prevalece, inclusive com a mútua convivência entre o moderno e as antigas tradições. 

Explorando sua versão de dinamismo da cultura, Laraia (2009) alinha-se à leitura de 

Santos (2005, p.101): 

[...] não podemos ver a cultura como algo estático e congelá-la, muito menos 

analisá-la dentro de um esquema pré-estabelecido de campo de forças opostas: de 

um lado, a cultura das camadas populares; do outro, a cultura das camadas 

dominantes. Deve-se, identificar e examinar na cultura como os ritos, os modos 

simbólicos, as crenças, os poderes e saberes são mutuamente relacionados entre as 

diversas camadas sociais. 

 

Como destaca Laraia (2009, pp.77-78), “a cultura também é capaz de provocar curas 

de doenças, reais ou imaginárias. Essas curas ocorrem quando existe a fé do doente na 

eficácia do remédio ou no poder dos agentes culturais. [...]”. Pode-se dizer que o benzimento 

está comtemplado nessas citações dos autores. O “sucesso” dessa prática depende da fé do 

doente no benzedeiro e em seus procedimentos de cura.  

Por outro lado, merecerá destaque o perfil social eclético dos consulentes 

entrevistados. Mesmo públicos ditos “mais esclarecidos” e sintonizados com o moderno e as 

tecnologias atuais buscam o benzimento. Essa percepção da questão torna o Estudo de Caso 

aqui selecionado extremamente robusto para se compreender algumas possibilidades de 

valorização social do idoso. Na relação específica entre o benzedeiro e o público consulente, a 

valorização do primeiro pelo segundo é traduzida em credibilidade, reforço continuado de fé e 

habilidade de escuta e acolhida dos problemas humanos. Nessa relação, o tempo e a velhice e 

parecem contar a favor dos praticantes de curas não oficiais.5  

Nesta pesquisa, guarda-se a denominação de “práticas curativas não oficiais” para 

designar a prática do benzimento. A ideia de “não oficiais” afasta-se de qualquer contexto de 

ilegalidade. A propósito, mesmo a visão judicial e policial das práticas de cura não é estática e 

plenamente estabelecida. Como já citado, o ofício do benzimento também foi rebatido em 

certos períodos e situações, mas acabou resistindo e, até certo ponto, foi aceito pela própria 

Igreja Católica.  

                                                           
5 Essas experiências seguem em paralelo a outros universos igualmente complexos de mágicos, bruxos e 

curandeiros, para os quais a crença em um aprendizado ou determinado dom parece adquirir maior relevância. 

As pesquisas de campo revelarão que os benzedeiros serão raramente interpretados como participantes desses 

universos.  
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As práticas de curar por meio do benzimento podem ser concebidas como atividades 

pertencentes a certa “cultura tradicional e popular” em contradição à “cultura moderna” da 

medicina oficial. Entretanto, no decorrer da pesquisa, mesmo essa concepção demonstra-se 

insuficiente. Os resultados apresentados nos capítulos 3 e 4 não se reduzem a ideia de dois 

pólos, ou seja, aquela de uma vertente da cultura popular e outra, em oposição, da cultura 

dominante. Para os usuários, as práticas se completam. 

Em relação ao termo “benzer”, Moura (2009, p. 177) explica a etimologia da palavra: 

[...] verificamos que o termo benzer se originou da palavra benção, derivada do 

verbo grego eulogeo, ou seja, “falar bem de” ou “louvar”. Nesse sentido, “benção” é 

uma palavra carregada de poder que comunica os bens de salvação e da vida. É 

também uma oração de louvor em reconhecimento pelos bens recebidos. [...] 

 

Assim, o termo “benzimento” parece representar a prática da ajuda voluntária aos 

necessitados, e, porque não dizer, aos aflitos à procura de solução para os mais variados 

problemas da vida cotidiana. A mesma autora se refere às práticas dos benzimentos da 

seguinte forma: 

Seus procedimentos estão calcados no empirismo terapêutico, para o qual, a 

observação e conhecimento experimentado fornecem-lhe a base para a sua eficácia 

em determinados casos. Representam uma forma específica de se pensar o corpo, a 

doença e a cura, baseada numa concepção simbólica e mágica do mundo. (MOURA, 

2009, pp.179-180) 

 

O rito do benzimento se dá de diferentes formas e dependem dos objetos, orações, 

plantas e gestos que cada benzedeiro utiliza durante a atividade de benzer. O ritual é revestido 

de simbologia no uso de todos os componentes presentes no benzimento. Além disso, na 

prática do ofício, também há o compromisso do benzedeiro de ajudar quem procurar por seus 

serviços de forma gratuita e voluntária. Trata-se de uma missão a ser realizada sem fins 

lucrativos. 

Como destaca Moura (2009, p.178): 

O ritual da benzeção é rico em simbologia. Todos os elementos são partes 

constitutivas de um espetáculo: o local onde se benze, os objetos, as orações e a 

expressão corporal. Benze-se não apenas com o poder da oração e os objetos 

sagrados, mas também com os gestos, com o semblante e com o olhar. A linguagem 

empregada nas fórmulas, bem como os objetos manuseados, baseia-se quase sempre 

em analogias. Todos esses elementos unificados garantem a crença na eficácia do 

ritual de benzeção. 

 

Essa prática, em determinadas localidades, passa por mudanças e adaptações, 

conforme o contexto em que se insere. Nesta pesquisa, evita-se o desafio de se compreender e 

traduzir cada uma das facetas dinâmicas dessa prática. Um estudo profundo da mesma 



51 
 

ultrapassa o escopo e o viés que se deseja dar à pesquisa. Além disso, pode-se dizer que as 

pessoas que ainda têm a função de benzedeiros, mesmo na atualidade, não divulgam o seu 

trabalho abertamente. Sua atuação fica no anonimato e com discrição. A eventual 

popularidade de benzedeiros parece se dar por intermédio dos próprios consulentes, os quais, 

após atendimento, divulgam o trabalho do benzedeiro. 

Pode-se voltar, então, a percepção de complementariedade de Santos (2005). Como já 

dito, a concepção de “cultura da cura” aqui abraçada evita qualquer dicotomia conflituosa. O 

autor refere-se às pessoas que se utilizam das práticas não oficiais de cura: 

[...] Assim, como nem todos os indivíduos das camadas populares recorrem às 

práticas de saúde não oficiais, igualmente, nem todos os membros das camadas 

hegemônicas procuram pela medicina oficial, a científica. A escolha entre uma 

e/outra arte de curar, dependia das razões, angústias, crenças e tradições que cada 

um tinha, assim como dos fatores históricos e culturais compartilhados entre os 

diversos setores sociais. E as soluções para curar o mal poderiam estar tanto em um, 

quanto no outro modelo etiológico de cura. (SANTOS, 2005, p.80) 

 

Logo, a aceitação e procura pelo benzimento não fica restrito aos pertencentes às 

“camadas populares”, (aos sem condições financeiras). Os indivíduos de classes mais 

favorecidas também buscam a prática não oficial de cura, dependendo das aflições, das 

dificuldades, das crenças, história de vida das pessoas e do contexto cultural. As entrevistas 

transcritas nos capítulos 3 e 4 confirmam essa percepção de Santos (2005). Isso torna o 

processo de análise sobre a pertinência do Estudo de Caso proposto como aprendizado para a 

discussão da valorização dos idosos na sociedade ainda mais complexo e interessante. 

Theotônio (2010, p.27) enfatiza: 

Apegar-se a essa divisão: uma cultura produzida e consumida pelas camadas 

populares e outra que seria, por sua vez, produto e consumo das elites, é reduzir a 

análise a uma determinação do social. Como se os comportamentos, as crenças e a 

maneira de ver o mundo fossem determinadas apenas pelo lugar social que o 

indivíduo ocupa. (...) As pessoas não estão separadas em redomas de vidro, tendo 

contato apenas com os seus, ao contrário, circulam (em maior ou menor intensidade) 

no mesmo espaço, recebem informações, (mesmo fazendo apropriações diferentes 

destas) estão sempre interagindo. 

 

De fato, a prática do benzimento e a prática médica não ocupam espaços 

rigorosamente separados na sociedade. O cotidiano social é permeado pelas relações e pelas 

trocas de experiências entre pessoas, as quais avançam quase simultaneamente em todas as 

esferas tradicionais e modernas, oficiais e informais. Intuitivamente, as pessoas parecem saber 

traçar fronteiras (dinâmicas e difusas) entre esses mundos (complementares). Assim, as 

crenças parecem não estar construídas como elementos restritos a uma “cultura do povo” e 

uma “cultura da elite”, como algo puro e exclusivo de determinados grupos sociais. 
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Um ponto interessante é enfatizado por Theotônio (2010) ao referir-se à concepção de 

alguns folcloristas que interpretam o benzimento como crendices e superstições, com sentido 

negativo. Acrescenta a autora: “[...] Em grande parte da literatura folclorista o centro da 

abordagem é apenas a repetição da reza, dos ensalmos, e das rimas. [...]” (THEOTÔNIO, 

2010, p.38).  As práticas do benzimento, no entendimento desses folcloristas, aparecem como 

crendices, sem nenhum fundamento e baseadas na ignorância das pessoas. Essas práticas, na 

leitura desses autores, tendem a ficarem mais restritas à população “menos favorecida” da 

sociedade e com menos acesso a determinados serviços de saúde. 

Como observa Souza (1999), dissertando sobre a benzedura em “Ramos, Rezas e 

Raízes: A Benzedura em Vitória da Conquista: 

A benzedura, enquanto um fenômeno presente na mentalidade de parte da população 

de nossa região, resiste às transformações e à modernidade que os novos tempos 

apresentam. Ensalmos, jaculatórias e procedimentos curativos à base, 

essencialmente, de plantas medicinais rompem preconceitos, barreiras de espaço e 

de tempo, e perpassam gerações – através da transmissão oral – com pequenas 

modificações. [...] (SOUZA, 1999, p.159) 

Apesar de todo avanço da medicina hoje nas sociedades modernas, a benzedura 

ainda é um elemento forte na cultura das regiões do interior do Brasil, e, não 

obstante todas as dificuldades de perpetuação, ainda é bastante procurada. [...] 

(Ibidem, p. 160) 

 

Souza (1999) também observa sobre a descrença da juventude no benzimento “[...] Ao 

perguntarmos às benzedeiras acerca da reprodução do conhecimento, as respostas foram 

quase sempre as mesmas: a juventude não crê mais nos conhecimentos dos antigos; a fé nos 

nossos ensinamentos não está mais presente na realidade vivida da juventude de nossos dias.  

(SOUZA, 1999, p.160). Essa mesma aparente descrença da juventude também é revelada nos 

resultados apresentados nos capítulos 3 e 4. Contudo, verificar-se-ão, contraditoriamente, 

atuações concentradas em públicos de todas as idades, e principalmente crianças. 

Curiosamente, a adoção do telefone e, amanhã, quem sabe, da internet ou outras tecnologias 

de conexão e de formação de redes sociais, poderá, na verdade, reaproximar os benzedeiros 

do público jovem. Essas questões não constituem o ponto central desta pesquisa. 

Para refletir sobre as terapêuticas não oficiais e as práticas visando o restabelecimento 

do estado de saúde, tornam-se importantes algumas considerações apontadas por Quintana 

(1999) a respeito da doença. A doença, além de acarretar problemas para o doente, também 

pode provocar dificuldades para a família e ao processo de trabalho da pessoa. Isso significa 

que as consequências da doença extrapolam o indivíduo. Como menciona Quintana (1999, p. 

26): “[...] a doença nunca se esgota, portanto, no indivíduo doente, nem surge separado do 



53 
 

social.” O processo de doença não é algo isolado do contexto social no qual a pessoa está 

inserida e deverá repercutir sobre os diferentes papéis que a pessoa ocupa na sociedade. 

A perspectiva social da doença abrange em diferentes graus todas as formas de doença 

(do corpo, da mente e da alma). Essa visão consente uma reflexão da prática dos benzedeiros 

(as) como um fato social na concepção de Durkheim (1983). De início, importante é destacar 

que, para esse autor, fato social refere-se a: 

[...] maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um 

poder de coerção em virtude do qual se lhe impõem. Por conseguinte, não poderiam 

se confundir com os fenômenos orgânicos, visto consistirem em representações e em 

ações; nem com os fenômenos psíquicos, por estes só existirem na consciência dos 

indivíduos, e devido a ela. Constituem, pois, uma espécie nova de fatos, aos quais 

deve atribuir-se e é a eles que deve ser dada e reservada a qualificação de sociais. 

[...] (DURKHEIM, 1983, p.88) 

 

Para Durkheim (1983), os fatos sociais não têm como base de sustentação o indivíduo 

e sim a sociedade. Acrescenta que a maioria das ideias e das tendências não são construções 

dos indivíduos, mas elaborações da sociedade, as quais são internalizadas nas pessoas por 

intermédio de imposições. São as regras ou normas estabelecidas pela sociedade. Em sua 

concepção de sociedade, Durkheim (1983) faz uma analogia entre a biologia e a sociedade. 

Assim como o organismo vivo é constituído por órgãos, cada qual com uma função 

importante para o bom funcionamento do corpo (equilíbrio), a sociedade também é 

constituída por partes ou instituições, com suas respectivas funções. Essas funções satisfazem 

as necessidades das pessoas inseridas em um determinado corpo social. 

O tratamento da prática de benzimento (bem como de qualquer prática de cura oficial 

ou não oficial) como fato social conduz a uma perspectiva social das curas para tratamento 

das doenças, que também são elementos sociais. Em outras palavras, permite como 

pesquisadora extrapolar os indivíduos, os quais, em suas práticas apenas traduzem 

elaborações sociais. 

É dentro desta “esfera social” que os resultados apresentados nos capítulos que 

seguem devem ser analisados. A transcrição das falas dos benzedeiros e consulentes não 

busca mapear as inesgotáveis explicações das relações pessoais estabelecidas. Esse 

mapeamento completo estaria além dos recursos disponíveis para uma pesquisa de doutorado. 

Tais resultados oferecem, contudo, uma adequada definição do fato social em questão. 

Seguindo com o pensamento acima elaborado, as práticas do benzimento (enquanto 

fatos sociais) inserem-se na categoria dos fenômenos religiosos sociais, os quais seguem a 

mesma concepção de Durkheim (1983), destacando que o fato social é externo ao indivíduo, é 
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coercitivo e com tendências de generalização. A sociologia de Durkheim (1983) sobre a 

religião é pensada em termos da oposição entre o sagrado e o profano. O sagrado se refere à 

sociedade (religião) e o profano ao indivíduo (magia). Os fenômenos coletivos são 

considerados como religião e os individuais como magia. Nesse sentido, enquanto 

representações coletivas, os fenômenos religiosos devem ser considerados como sagrados, 

sendo distintos dos fenômenos “mágicos” individuais, que são profanos. 

A aplicação da sociologia de Durkheim stricto sensu à concepção social da prática de 

benzimento pode conduzir a caminhos forçados e a interpretações polêmicas, as quais se 

deseja evitar nesta análise. O sentido que se pretende resgatar é o do entendimento dessa 

prática como fenômeno de representação coletiva. O benzimento enquanto prática profana de 

indivíduos com poder de magia não está no foco da pesquisa. 

Para Durkheim (1983), as religiões reúnem as pessoas em torno de coletividades. Já as 

eventuais “magias individuais”, praticadas isoladamente, podem até, temporariamente, atrair 

as atenções de algumas pessoas, mas não têm o poder de agregá-las como grupos sociais. 

Durkheim (1983) refere-se à religião como coisa de caráter social e prossegue “[...] As 

representações religiosas são representações coletivas que exprimem realidades coletivas; os 

ritos são maneiras de agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que são destinados a 

suscitar, a manter ou a refazer certos estados mentais desses grupos. [...]” (DURKHEIM, 

1983, p.212)  

Pode-se, então, buscar nessas concepções de Durkheim (1983) uma compreensão para 

as práticas dos benzedeiros na sociedade brasileira. Esses curandeiros têm sido procurados 

pelas pessoas para o tratamento de suas doenças e/ou aflições. Há, sem dúvida, uma crença na 

prática desses curandeiros para enfrentar as dificuldades e fornecer o tratamento para as 

enfermidades. A fé dos clientes na cura das doenças está presente. 

No entanto, em vez de simples “magias individuais”, as terapias populares podem ser 

interpretadas como fenômenos religiosos, portanto, como fatos sociais. Pode-se destacar que é 

possível encontrar praticantes do benzimento ligados à religião católica, utilizando, inclusive, 

orações e símbolos do catolicismo em suas práticas de cura. Além disso, o capítulo 3 revelará 

a associação, ou pelo menos aceitação, da prática de benzimento com outras religiões.  

O sagrado refere-se às crenças e aos ritos, os quais se distinguem do profano. O 

primeiro define o que é proibido, levando as pessoas à formação da comunidade moral. Os 

ritos do benzimento aceitos no plano do sagrado da sociedade torna a valorização dos 

benzedeiros por essa mesma sociedade também um fato social, do qual se podem extrair 
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lições em respeito à valorização mais ampla das pessoas idosas nas comunidades. Como 

salienta Aldridge (2010, p. 171), citando Durkheim: 

Para Durkheim, a religião e o sagrado eram essencialmente sociais: as crenças e as 

práticas individuais eram secundárias. Isso implicava uma nítida distinção entre a 

religião e a magia. Os sacerdotes atendem a uma comunidade, enquanto os magos 

têm clientes individuais que buscam soluções específicas para seus problemas e 

desejos pessoais. [...] 

 

Durkheim (1983), ao estudar algumas religiões primitivas, buscava encontrar um 

elemento comum a elas. A religião como a própria sociedade, se impõe às pessoas. Para ele o 

primordial da religião não é Deus e sim a sociedade. O autor busca destacar as funções que a 

religião tem para os indivíduos e a sociedade. No caso da sociedade, o objetivo seria de 

acentuar a integração social. Nesse sentido, pode-se dizer que a função da religião na 

sociedade é a integração das pessoas, proporcionando um sentimento de pertença e de 

solidariedade.  

A partir dessa leitura, pode-se compreender que a prática do benzimento, ao ser 

assumida como pertencente ao plano do sagrado, pode funcionar como elemento de 

integração social em um grupo. Os resultados da pesquisa indicam que o grupo confirma (ou 

não) o papel social que os benzedeiros ocupam por meio de seu desempenho. Com a 

validação da sociedade, os benzedeiros encontram o seu espaço de atuação e reconhecimento. 

Como menciona Durkheim (1983, p.228) 

[...] as crenças são ativas na sociedade somente quando partilhadas. Pode-se 

conservá-las por algum tempo mediante um esforço completamente pessoal; mas 

não é assim que elas nascem, nem que são adquiridas: é mesmo duvidoso que 

possam conservar-se nestas condições. De fato, o homem que tem uma verdadeira fé 

experimente invencivelmente a necessidade de difundi-la; para isto, ele sai de seu 

isolamento, aproxima-se dos outros, procura convencê-los e é o ardor das 

convicções se por ele suscitadas que vem reconfortar a sua. A fé estiolar-se-ia 

rapidamente se permanecesse sozinha. 

 

Outro elemento discutido por Durkheim é o da representação coletiva que é 

mencionado por Scott (2010, p. 176): 

Para Durkheim, as representações coletivas continham uma “consciência coletiva” 

ou “percepção social” externa aos indivíduos de uma sociedade: ela preexiste a eles 

e persiste depois que eles morrem. Os indivíduos nascem num mundo já formado de 

representações coletivas e, por meio de sua socialização, as apreendem e 

desenvolvem um senso compromisso moral para com elas. Isso significa que as 

representações são vivenciadas como tendo caráter obrigatório e, portanto, são 

capazes de restringir as ações dos indivíduos e os relacionamentos que constroem 

com os outros. 

 

Como Durkheim (1983, p.206) afirma, “no fundo, não existem religiões falsas. À sua 

maneira, todas são verdadeiras, todas respondem, mesmo que de diferentes formas, a 
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condições dadas da existência humana. [...]”. Nenhuma religião é falsa, porque não é possível 

o indivíduo enganar uma sociedade. Para Durkheim (1983), a religião tem a função social de 

amparar o homem na sociedade. Por meio dessas leituras, a prática de benzimento torna-se 

igualmente verdadeira, pois é perene, ultrapassa as fronteiras entre o moderno e o tradicional, 

tendo amplo amparo na fé.  

O capítulo 4 demonstra com transparência a função social de conforto esperada do 

benzedeiro (a). À sua maneira, os benzedeiros (as) respondem a demandas sociais complexas 

e seu desempenho recebe algum tipo de validação. Nesse processo, a idade aparece como 

fator positivo e a pessoa idosa encontra um caminho de reconhecimento e respeito.  E nesse 

caminho, Lévi-Strauss fornece meios que me auxiliam em meu processo hermenêutico acerca 

da prática do benzimento, mediante um de seus textos: “A Ciência do Concreto” (LÉVI-

STRAUSS, 2012). O autor interpreta o pensamento selvagem (ou primitivo) não no sentido 

de inferior, mas sim como “pensamento primeiro”. Salienta-se que o pensamento dos povos 

primitivos vincula-se à realidade concreta, ou seja, a partir do sensível. Já o pensamento 

científico constrói os seus conceitos através de abstrações.  

Ainda segundo Lévi-Strauss (2012), os povos primitivos concebem o seu mundo 

auxiliados pelos mitos, estes são produzidos, segundo o próprio autor, por intermédio de 

técnicas de “bricolagem” sendo estas compreendidas como modos de criação a partir de 

conhecimento e materiais já existentes, isto é, como remontagem do que já está disponível na 

natureza. Como destaca Lévi-Strauss (2012, p.33) 

E, em nossos dias, o bricoleur é aquele que trabalha com suas mãos, utilizando 

meios indiretos se comparados com os dos artistas. Ora, a característica do 

pensamento mítico é a expressão auxiliada por um repertório cuja composição é 

heteróclita e que, mesmo sendo extenso, permanece limitado; entretanto, é 

necessário que o utilize, qualquer que seja a tarefa proposta, pois nada mais tem à 

mão. Ele se apresenta, assim, como uma espécie de bricolage intelectual, o que 

explica as relações que se observam entre ambos. 

 

No caso desta pesquisa com foco no ofício do benzimento, pode-se tomar como 

referência a prática acima mencionada da bricolagem na composição com os diversos 

materiais utilizados por ocasião da benzedura. Esses materiais podem ser circunscritos em 

termos de plantas (principalmente a arruda) e também o terço, vela, tesoura e linha de costura, 

óleo, além das orações faladas pelos benzedeiros, as quais, muitas vezes, são 

incompreensíveis pelos consulentes em razão do tom de voz usado no momento da oração.  

Pode-se igualmente referenciar os praticantes da benzedura como bricoleur, no sentido 

de serem aqueles que organizam os materiais já disponíveis no contexto social para servir de 
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elementos para a construção do pensamento mágico que envolve o rito do benzimento. 

Quando se utilizam determinadas plantas ou demais objetos no ato de benzer, eles são 

revestidos de significado, pois não são realizados aleatoriamente, mas sim de modo a alcançar 

o objetivo proposto, ou seja, de auxiliar aqueles que necessitam do benzimento em razão dos 

problemas relatados pelos consulentes. Mesmo na situação de bricolagem, a benzedura pode 

ser concebida não somente como a construção baseada no concreto, mas também construção 

de abstrações e possibildades na execução do ofício. Em relação à eficácia de tais práticas 

mágicas, Lévi-Strauss (2003, pp.194-195) refere-se a três aspectos: 

[...] a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; em seguida, a crença do 

doente que ele cura, ou da vítima que ele persegue, no poder do próprio feiticeiro; 

finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva, que formam à cada 

instante uma espécie de campo de gravitação no seio do qual se definem e se situam 

as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça [...] 

  

Nesse sentido, pode-se pensar que a eficácia do benzimento e sua “mensuração ou 

validação” envolve os três aspectos acima apontados. Ao longo de uma vida, o prestígio de 

cada benzedeiro estará associado à crença das pessoas de que a saúde dos doentes é 

restabelecida e que a cura é alcançada. Contudo, verifica-se que mesmo o termo “cura” deve 

ser entendido dentro de um arcabouço cultural. Minayo (1994, p.65) destaca o significado 

etimológico do termo “cura”: “[...] “cuidado”, de “cuidar”. Esse termo, derivado de gestos 

pertinentes às relações cotidianas, entra no vocabulário médico como uma das etapas e o 

resultado do sistema terapêutico, lembrando procedimentos técnicos. [...]”  

Segundo Rabelo (2008, p.55) 

Falar de cura como realidade social e culturalmente significa, em larga medida, 

explorar a perspectiva dos atores na análise do processo terapêutico, e dar conta de 

práticas que envolvem planos, intenções e orientações mútuas. No que toca o estudo 

dos rituais de cura recuperar a perspectiva dos atores, não é apenas repensar o 

modelo de análise do ritual, mas de fato ampliar o foco do estudo para além do 

campo específico da performance e buscar a sua articulação com contextos mais 

abrangentes de relações sociais. 

Sem que esta articulação seja efetivamente explorada – enquanto a análise 

permanecer restrita aos símbolos e práticas rituais – dificilmente se poderá 

compreender o que garante o sucesso da ordenação imposta pelo ritual. Isso, porque 

o sucesso de um projeto de cura depende em larga medida de existência de redes de 

relações sociais que o sustentem enquanto discurso dotado de autoridade. 

 

Montero (1985, p.61) menciona a distinção entre curandeiros e a benzedeiras no trato 

das doenças: 

É no interior deste universo mais ou menos conhecido de doenças e remédios que 

curandeiros e benzedeiras são chamados a intervir. Nesse sistema de classificação e 

explicação das moléstias o elemento mágico aparece, no primeiro caso, de maneira 

subalterna: o curandeiro busca uma eficácia empírica ao operar adequadamente com 
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o Repertorio das doenças e dos remédios, mas o faz baseado em conhecimentos e 

observações experimentais sobre as qualidades dos elementos naturais. O curandeiro 

tem, é verdade, uma relação de intimidade com o mundo sobrenatural que o 

distingue dos outros homens, mas é sempre ele que age, com seu saber, sobre a 

doença, e não as divindades. A benzedeira distingue-se do curandeiro na medida em 

que ela age sobre a doença apenas simbolicamente, através da reza. Seu campo de 

atuação é mais restrito, na medida em que age preferencialmente sobre doenças de 

pouca gravidade como vermes, doenças infantis, algumas dermatoses como a 

erisipela e ainda sobre as doenças causadas por mau-olhado ou quebranto. 

  

Nessa distinção, Montero (1985) recoloca os benzedeiros no mesmo plano do sagrado 

de Durkheim. O benzimento é a porta de evocação das forças mais poderosas do plano 

sagrado. O vínculo entre benzedeiro e consulente estabelece-se a partir da relação de 

confiança que é construída. Os resultados do capítulo 4 serão inequívocos ao demonstrarem 

que esta confiança parece reforçar-se pela capacidade e disponibilidade dos benzedeiros de 

escutar seus consulentes e acolher as suas aflições. Não se trata apenas de ouvir os 

consulentes, mas de ter a atenção voltada para o que eles têm a dizer. Talvez não seja simples 

essa atitude. O ritmo dos acontecimentos e da vida cobram velocidade e rapidez nas ações. 

Porém, no ofício do benzimento, pode-se pensar que a escuta sensível estabeleça-se entre as 

partes envolvidas no ritual da benzedura. As portas dos benzedeiros estão sempre abertas e o 

amparo sempre acessível. 

Para aprofundar o pensamento sobre o ato de escutar, recorre-se a crônica de Rubem 

Alves, intitulada Escutatória, onde o autor faz a seguinte reflexão: 

Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro que “não é bastante não ser cego 

para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma”. 

Filosofia é um monte de ideias, dentro da cabeça, sobre como são as coisas. Aí a 

gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e 

matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe 

fora. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. O que está fora não 

consegue entrar. A gente não é cego. As árvores e flores entram. Mas – coitadinhas 

delas – entram e caem num mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia 

que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, 

o que vemos não são árvores e as flores. Para se ver é preciso que a cabeça esteja 

vazia. (ALVES, 2012, p.130) 

  

A questão da relação benzedeira e consulente também se revela na pesquisa de 

Quintana (1999, p. 171): 

Na ocasião, percebemos que Dona Helena sabe escutar; ela inicialmente deixa a 

pessoa falar, não se angustia tentando dar uma resposta antecipada. A cliente está 

desconsolada. Chora continuamente. De início, Dona Helena dá-lhe o consolo 

clássico: “Deus quis assim, minha filha”. [...] 

 

Na mesma analogia, os benzedeiros acabam por estabelecer uma relação de confiança 

e de escuta apurada com os consulentes. Nessa escuta, respeita-se o tempo do consulente ao 
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falar das suas dificuldades e mazelas. As revelações permanecem simples e os benzedeiros 

buscam na bricolagem os elementos que permitirão evocar o sagrado e trazer o alívio 

requerido. Alves (2012, p.132) enfatiza que: “[...] É preciso tempo para entender o que o outro 

falou. [...]”.  Nesse sentido, os benzedeiros oferecem aos consulentes o tempo de silêncio para 

a escuta, momento de dedicação do benzedeiro à pessoa que recorre ao seu auxílio. Em 

resumo, o benzimento é concebido nesta pesquisa como pertencente ao campo da cultura e ao 

mundo do sagrado, da magia, da religiosidade, da combinação complexa entre o “moderno” e 

o “tradicional”, que se conflitam ou se completam em diferentes momentos. Essa prática 

preserva-se ao longo da história com constantes redefinições de fronteiras. 
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Capítulo 3 

 

 

PASSOS DA PESQUISA E APRESENTAÇÃO DO 

RESULTADO DO TRABALHO DE CAMPO: 

MUNDO DAS BENZEDEIRAS NO CONTEXTO 

URBANO 

 

 
Fonte: Galeria de Fotos do Google (Acesso: 25/01/2014) 

https://www.google.com.br/search?q=cartoon+de+idosos&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HCzkUuXvF42DkQelr4C4BA

&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=505#q=foto+de+benzedeira&tbm=isch 
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3. Passos da pesquisa e apresentação dos resultados do trabalho de campo: 

mundo das benzedeiras no contexto urbano 

 

Este capítulo trata dos passos metodológicos estabelecidos para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo. Apresenta-se, igualmente, a primeira parte dos resultados obtidos, isto é, 

aqueles relacionados com a descrição das características mais gerais do ofício da benzedura 

exercido nos municípios de Santo André e de São Paulo.  

Destacam-se, as informações essenciais que atendem a alguns objetivos específicos da 

tese, em particular aquele de se conhecer as especificidades que descrevem o ofício de 

benzimento dentro das realidades modernas das grandes cidades. Esses resultados permitem 

entender as peculiaridades do exercício do ofício da benzedura em contexto urbano, 

descrevendo alguns de seus elementos sociais, culturais e religiosos. O capítulo enfatiza 

interessantes questões concernentes à forma de desenvolvimento dessas práticas em 

ambientes ditos modernos, os quais requerem, por exemplo, relações bastante flexíveis e 

marcadas pela introdução gradual de tecnologias, sem a perda da crença e da confiança entre 

os benzedeiros e seus consulentes. 

Os resultados mais especificamente voltados ao objetivo principal deste trabalho, isto 

é, identificar, no estudo de caso das benzedeiras, elementos que contribuam para a melhor 

compreensão da valorização dos idosos na sociedade local, receberão tratamento prioritário 

somente no capítulo 4. 

 

3.1. Passos da Pesquisa 

 

Minayo (2012, p.16) entende por metodologia: “o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade”, este foi nosso entendimento.   A pesquisa inclui, assim, 

a leitura da realidade com o embasamento teórico. Optou-se por uma pesquisa qualitativa, 

contando com a seriedade e as exigências cobradas nos processos de busca de conhecimento 

mediante a observação da realidade. 

Segundo Santaella (2002, pp.186-187):  

Pesquisas não-quantitativas exigem que sejam seguidos os mesmos passos das 

quantitativas, com a diferença de que a natureza interna desses passos difere de um 

tipo de pesquisa para outra.  
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A mesma autora referindo-se às pesquisas qualitativas prossegue dizendo: 

[...] elas [as pesquisas qualitativas] também dependem da observação, da coleta de 

dados, da análise dos dados coletados e de sua interpretação. Sem isso, a pesquisa 

fica sem chão, flutuando no ar. 

 

A escolha da pesquisa qualitativa não dispensa, portanto, estudo e interpretação dos 

fatos. Para Bauer e Gaskell (2003, p.68), “a finalidade real da pesquisa qualitativa não é 

contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes 

representações sobre o assunto em questão. [...]” As pesquisas qualitativas e quantitativas não 

são opostas. Há sim, uma relação de complementariedade entre as duas, portanto, não há 

separação (MINAYO, 2002 p. 22).   

Como diz Minayo (2002, pp. 21-22) referindo-se a pesquisa qualitativa: 

[...] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 

 

Em relação ao levantamento bibliográfico, Minayo (2002, p.53) destaca: 

[...] podemos dizer que a pesquisa bibliográfica coloca frente a frente os desejos do 

pesquisador e os autores envolvidos em seu horizonte de interesse. Esse esforço em 

discutir idéias e pressupostos tem como lugar privilegiado de levantamento as 

bibliotecas, os centros especializados e arquivos. [...] 

 

Nesta pesquisa, levantamos amplo material acerca de temas relacionados ao 

benzimento em sua dimensão cultural e social. Esse conhecimento já existe e tornou-se 

norteador do trabalho desenvolvido. Realizamos, igualmente, o levantamento da literatura que 

discute as possibilidades de valorização social dos idosos. Buscou-se, então, relacionar esse 

debate com a experiência específica selecionada para este trabalho. Identificaram-se as 

particularidades do contexto explorado, isto é, urbano, predominantemente católico e com 

elevada participação da população idosa. O trabalho já apresentou algumas linhas sobre o 

benzimento no país. 

 

3.2. Caracterização da amostra de entrevistados na pesquisa de campo 

 

Adiante são apresentados alguns critérios de seleção da amostra de pessoas, com as 

quais se desenvolveu a pesquisa de campo. Os resultados das entrevistas são expostos neste 
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capítulo 3 e também no capítulo 4. Buscou-se, então, restabelecer o diálogo com os autores, 

ilustrando, validando ou refutando sugestões e hipóteses.  

Referindo-se à técnica de entrevista, Cruz Neto (2005, p.57) afirma: 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não 

significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 

coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos - objeto da pesquisa que 

vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. [...] 

 

A coleta de dados com as benzedeiras foi feita mediante depoimentos, usando-se a 

técnica de entrevista, contando com um roteiro de perguntas para guiar a conversa com os 

entrevistados. Os entrevistados foram informados sobre a temática da pesquisa e da 

importância da participação deles no trabalho6. Para auxiliar nessa etapa da pesquisa foi 

pedido o consentimento dos entrevistados para a utilização do gravador. As entrevistas foram 

agendadas com antecedência, e para facilitar, aconteceram nos respectivos domicílios, 

havendo concordância dos colaboradores. 

Foram identificadas quatro senhoras que exercem o ofício de benzer e que criaram 

condições favoráveis para participar da pesquisa, três senhoras de Santo André e uma de São 

Paulo, todas de regiões centrais. Além dessas quatro entrevistadas, outras duas benzedeiras 

foram localizadas. No entanto, uma delas encontrava-se debilitada fisicamente, recuperando-

se de um processo cirúrgico; a outra apresentava algum comprometimento cognitivo, sendo 

inclusive uma acumuladora. Assim, o número de benzedeiras entrevistadas ficou definido em 

quatro senhoras.  

Para a definição dos entrevistados na categoria de benzedeiro (a) contou-se com a 

colaboração de terceiros, que apresentaram as pessoas entrevistadas. As quatro benzedeiras 

entrevistadas se enquadraram nos seguintes critérios: 

 Residir na região urbana; 

 Idade a partir de 60 anos; 

 Praticar ou ter praticado o ofício do benzimento e 

 Não ter comprometimento cognitivo que dificultasse a realização da entrevista. 

Também foram realizadas entrevistas com consulentes, (uma consulente por 

benzedeira entrevistada). Da mesma forma, esses informantes foram esclarecidos sobre a 

                                                           
6 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi lido e assinado pela pesquisadora e pelos que concordaram 

com a entrevista e com seus termos. 
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pesquisa e a eles foi solicitada a permissão para que as entrevistas fossem gravadas.7 Estas 

entrevistas também contaram com roteiro norteador. As entrevistas com as consulentes foram 

realizadas em lugares estabelecidos pelas entrevistadas. Apenas uma entrevista foi realizada 

na residência da pesquisadora a pedido da consulente.  

As entrevistadas na categoria consulentes foram indicadas pelas benzedeiras, a fim de 

facilitar a aproximação com esse público. Os critérios definidos para as consulentes foram: 

 Idade a partir de 18 anos; 

 Ambos os sexos;  

 Com autonomia; 

 Que aceitaram participar da pesquisa e 

 Que tenha interagido com a benzedeira participante da pesquisa.    

Os entrevistados dos dois grupos adotaram pseudônimos para proporcionar um clima de 

liberdade e disposição ao falar sem criar possíveis constrangimentos. Nosso conjunto de 

entrevistados foi totalmente feminino. 

A seguir, apresentam-se algumas informações iniciais das oito pessoas entrevistadas, 

nomeando-as pelos pseudônimos. Acredita-se que essa leitura prévia facilitará a compreensão 

e contextualização dos dados. 

 

3.2.1. Situando as senhoras que benzem 

 

Como mencionado, foram entrevistadas quatro senhoras que exercem o ofício de 

benzer. Elas recebem os pseudônimos abaixo. A Sra. Cidinha foi a única benzedeira 

identificada fora do município de Santo André, sendo residente na zona sul da cidade de São 

Paulo. Não obstante o pequeno número de entrevistadas, resumimos as informações em 

gráficos para facilitar a visualização. 

 

Sra. Cidinha: 

A primeira entrevistada é a Sra. Cidinha, nascida em São Paulo, capital. Reside há 

anos em um mesmo bairro (Campo Grande) da zona sul da cidade. Participa, nessa localidade, 

de um grupo de antigos moradores, os quais, praticamente, iniciaram o bairro. Assim, a Sra. 

                                                           
7 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi lido e assinado pela pesquisadora e pelos que concordaram 

com a entrevista e com seus termos.  
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Cidinha é conhecida em sua localidade e mantém boas relações com a vizinhança, inclusive 

com demais moradores mais antigos com os quais mantém laços de amizade.  

Sua região, porém, tem sofrido contínua transformação. De um antigo bairro 

exclusivamente residencial, as transformações mais recentes fazem, atualmente, que as 

residências tenham de dividir o espaço com diversos estabelecimentos comerciais. 

Com ela reside um dos filhos, que é casado, além da nora e da neta. Na residência ao 

lado, reside o outro filho com a família. A Sra. Cidinha diz que existe um bom relacionamento 

entre os familiares e que eles pedem a sua ajuda como benzedeira. Os laços afetivos estão 

presentes e o relacionamento com o neto de 4 anos e com a neta, já adulta, parecem 

prazerosos, revelado pela própria fala da idosa e pelo comportamento dos netos com ela 

durante a entrevista. A Sra. Cidinha trabalhou em vendas e depois fazendo doces para 

terceiros. Atualmente tem a pensão do marido que faleceu. 

Ela frequenta a igreja católica do bairro, no entanto, não participa das atividades do 

centro comunitário, que oferece atividades voltadas à terceira idade.  Ela se justifica dizendo 

que gosta de se dedicar à leitura. 

 

Sra. Silvia: 

A segunda entrevistada, Sra. Silvia, é natural de Ponte Alta em Minas Gerais, mas 

reside há anos em Santo André. Aparentemente mantém uma relação favorável com a 

comunidade, atuando como vicentina, portanto, vinculada à igreja católica do bairro. Teve 

doze filhos, sendo 4 adotados, e diz que se relaciona bem com eles, apesar de serem de outra 

religião. Eles respeitam a sua atuação enquanto benzedeira. Atualmente reside apenas com o 

marido, porque os filhos são casados, mas, segundo a entrevistada, os filhos os visitam com 

regularidade. 

A Sra. Silvia trabalhou em empresa de tecelagem e é aposentada, assim como seu 

marido. Apesar de ele ter alguns problemas de saúde, que exigem a atenção dela, a Sra. Silvia 

mantém o ofício da benzedura e os trabalhos do grupo dos vicentinos, onde atua há 30 anos, 

visitando doentes e idosos que residem na instituição de longa permanência do bairro. Pelas 

informações da Sra. Silvia, o grupo de vicentinos é vinculado à Igreja Católica e ajuda àqueles 

que necessitam de apoio espiritual e material. 
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Sra. Vilma: 

No caso da Sra. Vilma, a situação diferencia-se das outras entrevistadas, pois ela é 

natural de Santo André. A Sra. Vilma e seu marido são aposentados. Anteriormente, ela 

cuidava dos afazeres domésticos enquanto o marido exercia o trabalho formal. A Sra. Vilma e 

o marido mudaram recentemente para um apartamento em um bairro de Santo André. Antes o 

casal residia em uma casa com jardim também em Santo André. A Sra. Vilma relatou que a 

mudança de casa a obrigou doar a tartaruga de estimação e que era utilizada para benzer as 

crianças com bronquite. Também deixou na casa anterior a arruda e o alecrim. Atualmente, 

quando precisa acaba comprando essas plantas. 

No novo endereço, a Sra. Vilma disse que não tem contato com os vizinhos. Apenas 

relações superficiais e esporádicas. Atualmente, encontra-se como cuidadora do marido e tem 

apenas uma filha casada, que visita o casal com frequência. Com a enfermidade do marido os 

dois ficaram mais restritos ao domicílio. O casal tem dois gatos, que participam da rotina da 

casa, e, aparentemente, ambos, gostam da presença dos animais. 

 

Sra. Celeste: 

 

A última entrevistada, Sra. Celeste, é  natural de Araraquara, interior de São Paulo. Há 

anos reside em Santo André, sempre na mesma casa. A localidade onde reside, era antes uma 

típica região residencial que mudou de característica e passou a ser um local de comércio. Em 

razão disso, seu contato com os vizinhos também mudou no decorrer dos anos.  

A Sra. Celeste é viúva, aposentada e tem apenas uma filha. Em sua casa também 

reside uma irmã, que trabalhava como costureira da Rhodia em Santo André, na época 

Empresa Valisére. A Sra. Celeste disse que não participa das atividades para a terceira idade, 

porque já tem os compromissos com os afazeres diários da casa e com as atividades do Centro 

Espírita que frequenta, além do benzimento. Tem, portanto, uma vida bastante ativa, 

convivendo com diversas pessoas. 

 

3.2.2. Situando as consulentes 

 

Foram identificas e entrevistadas quatro consulentes, as quais foram indicadas por 

cada benzedeira pesquisada. São descritas abaixo através de seus pseudônimos. 
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J.M.: Consulente da Sra. Cidinha. 

 

A Sra. J.M. (68 anos) é natural da cidade de Itapicurú na Bahia e há anos reside em 

São Paulo, onde constituiu família. É uma das moradoras mais antigas do bairro, tendo 

presenciado muitas das mudanças dessa localidade. Apesar de alguns problemas de saúde, é 

atuante em eventos relacionados a políticas públicas (pessoas idosas e saúde pública). 

Aparentemente isso fez dela uma pessoa conhecida na vizinhança. Define-se como católica e 

chegou a participar ativamente das atividades da igreja católica local. 

Reside em casa própria com seu marido. Alguns filhos casados se estabeleceram na 

vizinhança e mantêm vínculos com os pais. Os netos também são presentes na vida dos avós. 

 

Chris: Consulente da Sra. Vilma. 

 

A consulente Chris (37 anos) é natural de Santo André, mas, atualmente, reside em 

São Paulo. Trabalha na área da saúde como fisioterapeuta em órgão público. 

Define-se como espírita, tendo participado, anteriormente, da igreja católica por 

influência dos pais católicos. É casada e não tem filhos. Sua procura pelo benzimento 

relaciona-se a problemas de saúde, emocionais dela e de seu marido. 

 

Nica: Consulente da Sra. Silvia. 

 

A consulente Nica (31 anos) nasceu no município de Santo André, onde continua a 

residir com seu marido e filhos. Após o término do ensino médio, parou com os estudos. 

Colocou-se como cuidadora dos familiares idosos, principalmente de sua avó.  

A entrevista foi realizada na casa da avó da Sra. Nica e percebeu-se que aquele era o 

espaço de encontro da família, englobando as diferentes gerações. A Sra. Nica é católica e a 

crença no benzimento parece ter tido a influência da avó, a qual, sempre que necessário, ao 

longo de sua vida, recorria ao auxílio de benzedeiras. 

 

Si: Consulente da Sra. Celeste. 

 

A consulente Si (51 anos) também é nascida em Santo André, permanecendo até hoje 

no município. É psicologia e atua na área da saúde em órgão público. 
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Quanto à religião, define-se como espírita e o benzimento é praticado por sua tia, 

favorecendo seus primeiros contatos com o ofício. 

 

3.3. Resulatdos que caracterizam o ofício de benzimento no ambiente urbano  

 

A aproximação da pesquisadora com este campo de estudo revelou aspectos 

interessantes da prática do benzimento e de seus praticantes. Pôde-se, então, estabelecer uma 

“descrição mais densa e detalhada” das práticas desses idosos e das razões que levam as 

pessoas a procurarem esses atendimentos. Na pesquisa com as benzedeiras, revelaram-se os 

contextos nos quais ocorre a iniciação dessas senhoras nessas práticas de cura. Já na pesquisa 

com as consulentes, compreenderam-se os problemas que as pessoas procuram resolver com a 

ajuda de benzedeiros, incluindo-se temas de saúde e de outras questões, tais como a inveja e o 

mau olhado. Os dados apresentados abaixo resultaram das nossas entrevistas com as 

benzedeiras e com as pessoas que buscam o atendimento, ou seja, são informações primárias.  

Procurou-se entender a cultura das benzedeiras entrevistadas e compreender os 

símbolos utilizados em suas práticas. Buscou-se, igualmente, interpretar e analisar os 

significados das relações sociais estabelecidas através da pratica do ofício de benzimento. Os 

dados obtidos são apresentados por meio de gráficos. Tratou-se de melhor visualizar os dados 

para posterior interpretação dos mesmos. Nessa interpretação, realizou-se a análise dos dados 

coletados tendo como base a revisão bibliográfica feita no decorrer da pesquisa. 

Nos itens que seguem, apresentam-se os resultados das entrevistas realizadas, 

mantendo-se o foco nos elementos que descrevem o mundo mágico e sagrado das benzedeiras 

e de suas relações com as consulentes, dentro da realidade urbana que se buscou pesquisar. 

Separam esses resultados em dois blocos: (i) Dados das benzedeiras; e (ii) Dados das 

consulentes.  

 

3.3.1. Aspectos gerais dos resultados revelados  

 

Os resultados apresentados neste capítulo contribuem com o desejo específico da tese 

de melhor caracterizar o ofício de benzimento na atualidade dos municípios de Santo André e 

de São Paulo. Nessas cidades, o moderno e o tradicional parecem conviver em relações 

amistosas e se revigorando. Populações jovens convivem com essas práticas e encontram nos 

idosos importantes guardiões do conhecimento e da cultura. 
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Essas questões não constituem o âmago desta tese. Porém, a riqueza das informações 

obtidas e os diálogos que podem ser realizados com os autores já citados em capítulos 

anteriores não foram desprezados. Estas reflexões poderão contribuir com pesquisas futuras 

que venham focar especificamente nas benzedeiras e/ou nas suas práticas de benzimento nas 

grandes cidades. 

 

3.3.2. A Voz das Narradoras: Os dados das Benzedeiras  

 

Verifica-se no Gráfico 3.1 que a faixa etária das benzedeiras encontra-se entre 70 a 80 

anos. Houve uma busca explícita por benzedeiras idosas. Portanto, tal resultado não implica 

que benzedeiras mais jovens não possam ser encontradas na região pesquisada. De qualquer 

forma, tal resultado está em linha com Quintana (1999), o qual destaca o tema da idade dos 

praticantes do benzimento. O autor sugere que as pessoas, para alcançarem o reconhecimento 

nesse ofício, precisam ter idade. A senioridade é interpretada pelos consulentes como a 

garantia de saber acumulado. Pode-se, então, validar a hipótese de que a idade da benzedeira 

transforma-se em ponto favorável para que seja respeitada na prática de benzer. 

 

 

GRAFICO 3.1 
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Os praticantes do benzimento que foram entrevistados são todos do sexo feminino, em 

razão de não ter sido localizado senhores praticantes desse ofício. Não se pode afirmar que, 

em tal ofício, na região pesquisada, não seja possível encontrar homens. A validação de tal 

afirmação requereria uma pesquisa de campo bem mais abrangente e um trabalho estatístico 

que esteve fora do alcance desta tese. De qualquer maneira, sobre a presença de mulheres no 

ofício do benzimento, menciona Souza (1999, pp.160-161): 

Em todo o corpo do trabalho, fizemos referência às benzedeiras ao invés de 

benzedeiros. Isso se deve ao fato de que a benzedura, comprovadamente, é um ofício 

exercido majoritariamente por mulheres – na grande maioria, senhoras com idades 

acima de cinquenta anos; fato comprovado pelo nosso diagnóstico. O perfil feminino 

da benzedura é inquestionável não apenas na localidade em estudo, mas em quase 

todas as regiões do Brasil com que tivemos contato através de livros e relatos de 

experiências. [...] 

 

No que se refere à religião das benzedeiras, registraram-se três católicas e uma 

kardecista, conforme ilustrado no Gráfico 3.2. 

 

 

GRÁFICO 3.2 
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Na revisão da literatura do capítulo 2, conjecturava-se que apenas em torno do 

catolicismo é que se encontrariam benzedeiros. Essa ideia hegemônica era compartilhada 

pelos autores, destacando-se Moura (2009), que enfatizava explicitamente que se 

encontrariam praticantes de benzimento majoritariamente adeptos da religião católica. Essa 

questão também foi discutida por Souza (1999), mencionando que a realidade da benzedeira 

da zona rural é diferente daquela encontrada na área urbana. Acrescentava o autor que, na 

zona urbana, os praticantes do benzimento dividem o espaço com outras crenças religiosas, 

tais como umbandismo e kardecismo. Essas perspectivas são confirmadas pelos resultados 

obtidos. 

A Sra. Cidinha participa da Igreja Católica do seu bairro e entende o eventual conflito 

dessa sua participação com o ofício de benzedeira da seguinte maneira: 

 

Pesquisadora: A senhora frequenta a igreja? 

 

Cidinha: Sim, a igreja católica, vou à missa toda semana. 

 

Pesquisadora: O padre sabe que a senhora benze? 

 

Cidinha: Não, eu acho que não, mas a maioria que está lá na igreja vem aqui.  

 

Pesquisadora: A gente sabe que pode ter algum problema... 

 

Cidinha: Não, não tem problema nenhum, porque o benzimento é uma Ave-Maria e 

um Pai Nosso. Não tem nada de mais. 

 

Pesquisadora: Normalmente, as pessoas que benzem são ligadas à igreja católica? 

 

Cidinha: É...que nem a avó do meu marido falava, os padres eram os maiores 

espíritos, os padres.  Eles não benzem, não passam aquele incenso? Pela lógica... 

 

Como se observa, a Sra. Cidinha é frequentadora da Igreja Católica da região onde 

reside, mas não crê que ocorram divergências a respeito da sua prática de benzimento. Ela não 

sabe se o padre tem conhecimento do seu ofício, mas acena para a possibilidade de o 

representante da igreja saber e não se opor, porque, como disse a Sra. Cidinha, as pessoas que 

participam na igreja também a procuram para eventuais benzimentos. Quase como brincadeira 
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cita a sugestiva opinião da avó do marido: “afinal o padre com seu incenso e bênçãos é 

também um benzedeiro”.  

A Sra. Silvia comenta que o padre apenas orientou-a a não fazer benzimentos que 

fossem contrários aos ensinamentos da Igreja Católica. Segundo a Sra. Silvia, o antigo padre 

de sua igreja sabia da sua prática de benzimento: 

 

Pesquisadora: Então o padre tem conhecimento de que a senhora benze, ele 

respeita... 

 

Silvia: Respeita, mas não cortou não, só cortou de receber quando vem com outras 

coisas que a igreja não aceita. 

 

A mesma postura parece não repertir com os atuais padres: 

 

Pesquisadora: E os atuais, respeitam? Os de hoje? 

 

Silvia: Os de hoje, acho que não. Não sabe. Agora, aquele sabia por que ele vinha 

almoçar aqui em casa e ele sabia quando as mulheres traziam crianças para benzer. 

“Primeiro, vai atender às crianças, depois, entra e vamos almoçar em paz.”  Era assim. 

Eu trabalhei com ele 13 anos, então ele me trazia sempre na linha (risos). 

 

A Sra. Celeste, diferentemente das demais benzedeiras católicas, se definiu como 

Kardecista e ativa colaboradora no centro espírita. No entanto, ainda não aplica o passe tão, 

usual no kardecismo, apesar da eventual proximidade com as práticas adotadas no 

benzimento. Em sua residência a Sra. Celeste atende os consulentes que a procuram para o 

benzimento, mas disse que ainda não tem confiança para aplicar o passe no centro espírita. 

 

Pesquisadora: Lá no centro a senhora aplica passe? 

 

Celeste: Eu não aplico ainda. Não tenho confiança em mim. E a massagem eu faço, 

quando precisa, mas o benzimento não dá, porque precisa do óleo, da água... 

 

Celeste: [...] além do benzimento, ainda faço uma massagem. Se tiver um torcicolo, 

uma dor no fêmur, no fêmur não, no ciático, tudo que é nervo. Eu faço uma massagem 

também... 
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Pesquisadora: Mas aí tem alguma ligação com o benzimento? 

 

Celeste: Não, não. É outra coisa. 

 

Sobre a massagem relatada pela entrevistada, vale ressaltar que a Sra. Celeste também 

faz essa atividade, em algumas situações, sem cobrança e somente com a finalidade de ajudar 

as pessoas. A Sra. Celeste confirmou que não encontra objeção a seu ofício de benzedeira no 

centro espírita que frequenta. O centro tem conhecimento da sua atuação na prática de 

benzimento e não opõe qualquer impedimento.  

Esses resultados confirmam o sincretismo religioso em todas as práticas religiosas 

brasileiras (Oliveira e Trovão, 2009). No Brasil, tem-se a influência europeia, africana e 

indígena nas práticas de cura e elas todas exercem influências no caso específico do 

benzimento. 

Em relação à escolaridade das benzedeiras, os resultados apresentados no Gráfico 3.3 

acenam para as dificuldades que essas senhoras tiveram e que lhes impossibilitaram a dar 

prosseguimento aos estudos. Até porque, a prioridade de vida de cada uma talvez tenha sido 

casar e trabalhar para ajudar na manutenção da família. 
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Em termos da idade em que as benzedeiras deram início à prática de benzimento, nota-

se no Grafico 3.4 que sobressai a faixa etária da juventude até aos 40 anos. Apenas uma 

senhora iniciou-se ainda criança, aos 14 anos (mas somente aos 30 anos colocou esses 

ensinamentos em prática, quando se sentiu pronta para o ofício). Os autores pesquisados não 

tratam especificamente da dimensão relativa à idade de início do aprendizado do ofício de 

benzimento. Contudo, esperava-se, que a prática de benzimento fosse aprendida por novos 

praticantes com idades mais avançadas, de fato, como veremos mais abaixo, as próprias 

benzedeiras revelam um menor interesse do público jovem em seus serviços, por conseguinte, 

isto poderia afetar a continuidade dessa prática, ao menos em alguns espaços sociais. 
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As Sras. Cidinha e Silvia explicam que iniciaram os contatos com o benzimento em 

torno dos 40 anos de idade. As Sras Vilma e Celeste com idades mais precoces:  

 

Pesquisadora: Quando começou a praticar benzimentos? 

 

Cidinha: Mais ou menos 40 anos, porque minha sogra ia numa pessoa que morava na 

Penha, que era espírita, chegava de lá, ela contava as coisas que tinha ouvido para 

mim e eu começava a perguntar, aí, minha sogra comentou com essa pessoa sobre o 

que seria isso e essa pessoa disse que eu poderia benzer também, que eu tinha 
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capacidade para benzer e daí começou, vinha criança, vinha adulto, agora não, só 

criança porque eu não frequento lugar nenhum. Só criança, eu benzo, de quebrante e 

bucho virado. 

 

Silvia: [...] Era amiga, mas não tinha um convívio não. Amiga de eu ir marcar missa 

na casa dela, marco nas outras casas, então, era praticamente amiga. O marido dela 

trabalhava comigo nos vicentinos, ele era sócio e eu também sou vicentina e nessa 

hora eu falei para a filha dela, hei filha, sua mãe está aí? Ela respondeu: está muito 

mal, deitada no sofá. Aí, eu falei, ela não pode sair para me atender? Mas estava muita 

garoa, e eu disse, mas eu posso entrar? Ela disse, entra. Ela falou, pode, pode. Entrei e 

ela estava deitada no sofá, perguntei, o que a senhora tem? Ela falou, não sei, meu 

marido foi chamar a ambulância para me levar para o hospital.  Aí eu falei, posso 

fazer uma oração para a senhora, porque eu nunca benzi ninguém, mas vou fazer de 

coração e para a senhora ficar boa. Eu fiz a oração para ela e ela sentou, agradeceu, e 

falou, se eu for internada eu te aviso. 

 

Silvia: Olha, eu estava com a metade da minha idade, acho que eu tinha uns 40 anos, 

porque  faz muito tempo. 

 

Vilma: Com 30 anos, porque quem benzia era minha mãe. Ela benzia de tudo. Tudo 

que se possa falar de benzimento, ela fazia, mas como a gente pensa que nunca vai 

perder a mãe tão cedo, eu nunca me interessei.  Aí, ela faleceu, eu comecei a querer 

fazer igual, mas igual, nunca.  

 

Celeste: Uns 30 anos. 

 

Celeste: Ah, já, tinha uma tia que me ensinou, mas eu demorei a aprender, depois que 

eu comecei a praticar. 

 

Pesquisadora: A senhora se recusou? 

 

Celeste: Não, não, eu aceitei, só que não coloquei em prática. 

 

Pesquisadora: E essa primeira tentativa ... A senhora lembra com que idade foi? 

 

Celeste: Catorze anos. 
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A Sra.Celeste foi a única entre as entrevistadas que revelou ter tido os primeiros 

contatos com os ensinamentos do benzimento já na adolescência (mas apenas com 30 anos de 

idade realmente colocou em prática o ofício de benzer). A revisão bibliográfica apresentada 

no capítulo 2 também sugere que as pessoas podem iniciar-se no benzimento ainda jovens, 

aprimorando e ganhando segurança no ofício com o passar do tempo e o exercício da 

atividade. Souza (1999, p.171) faz referência sobre os primeiros contatos de benzedeiros com 

o ofício: 

Um outro fator que merece esclarecimento é a insegurança por parte da pessoa que 

vai iniciar-se. A falta de conhecimento a assusta, pois para se tornar uma benzedeira, 

ela precisa ter um vasto conhecimento de rezas para cada tipo de doença, além do 

domínio das propriedades terapêuticas de alguns tipos de ervas e raízes. [...] Enfim, 

a benzedeira não pode ser – e na sua grande maioria não é – uma pessoa desprovida 

de conhecimentos empíricos dos instrumentos necessários ao seu ofício. 

 

A mesma autora refere-se ao processo de formação e de consolidação dos praticantes 

do benzimento como: “[...] Esse é um processo, incluindo a legitimação profissional, que leva 

anos e até mesmo décadas para que se complete totalmente.” (SOUZA, 1999, p.72) O ofício 

do benzimento, portanto, requer do seu praticante seriedade e compromisso no aprendizado, 

pois não é algo que se faça automaticamente. Exige, no caso específico das benzedeiras, o 

conhecimento dos procedimentos envolvidos e a responsabilidade perante os consulentes. 

Para as três entrevistadas, conforme sintetizado no Gráfico 3.5, o aprendizado do 

benzimento foi passado por familiares (sogra, mãe e tia). Apenas em um caso o ensinamento 

do ofício se deu por meio de um conhecido (que exercia o ofício de benzer e que não tinha 

vínculo familiar com a entrevistada). 

Em todos os casos, revelam-se formas pessoais e informais de aprendizado. Este é 

adquirido principalmente pela convivência e a observação de praticantes mais idosos. Mesmo 

em áreas urbanas modernas e sofisticadas não há “escolas de benzimento” onde se possa 

aprender o ofício. Este é um ofício que passa por ensinamento oral (“de boca a orelha”) e por 

observação interessada. A questão do “dom” aparece igualmente nestas falas. 
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Relatam as benzedeiras entrevistadas: 

 

Pesquisadora: Então não foi uma pessoa que passou esses ensinamentos? 

 

Cidinha: Não, porque minha sogra benzia também. A avó do meu marido também, 

ela benzia e era vidente. [...]  

 

Pesquisadora: Então, nesse início de benzimento, a sua sogra, a avó do seu marido, 

foram suas principais professoras? 

 

Cidinha: É, porque eu via muito que elas faziam, entendeu? A avó do meu marido, 

então, era espetacular, foi uma lição muito grande para mim. 

 

Silvia: E, depois, eu fui também levar um vale para um senhor paralítico, chegou lá, 

ele falou assim, estou morrendo, mas vou deixar a senhora como eu, ele disse assim 

para mim, “eu sou da parte de coluna, a parte dos ossos”. Vou deixar a senhora no 

meu lugar. A partir daquele dia, eu comecei a curar a coluna das pessoas. 
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Pesquisadora: Alguém ensinou a senhora ou a senhora (aprendeu o ofício) vendo sua 

mãe? 

 

Vilma: Não, de ver a minha mãe, ninguém me ensinou, de ver, eu comecei a fazer, de 

ver o que ela fazia, nossa, muita, muita coisa. Na época, falava de espinhela caída, não 

era coluna, e ninguém saía de lá que não fosse curado com o benzimento dela. 

 

No caso da Sra. Celeste, ela aprendeu aos 14 anos, com a tia, mas não deu 

continuidade. Anos depois, retomou os ensinamentos com uma amiga e passou a praticar o 

benzimento. 

 

Pesquisadora: E daí teve outra pessoa que ensinou? 

 

Celeste: Teve ... Teve outra colega, uma amiga minha. Ela me ensinou, marcou no 

papel para eu não me perder enquanto não pegava prática, daí deslanchou. 

 

Os resultados parecem confirmar Souza (1999) e Quintana (1999), os quais sugerem 

igualmente o caráter dominantemente associado aos vínculos familiares nos procedimentos de 

passagem do ofício. Talvez essa realidade explique a manutenção de tais práticas mesmo em 

ambientes urbanos e modernos como aqueles encontrados em Santo André e São Paulo. Os 

distanciamentos entre familiares ainda não impedem a transmissão de valores culturais tão 

profundos. 

No que se refere à aceitação inicial da prática de benzimento por parte de familiares 

e/ou amigos das benzedeiras, nota-se, conforme revelam os resultados apresentados no 

Gráfico 3.6, que a maioria das entrevistadas não teve problemas de conflitos com seus mais 

queridos em razão do ofício. Apenas em um caso a benzedeira teve algum problema com o 

marido, em razão das consulentes procurarem a entrevistada em casa.  

Para as benzedeiras que não tiveram dificuldades, pode-se apontar que a presença de 

outros benzedeiros na família operou como um elemento facilitador. Em outras palavras, a 

transmissão dos valores e conhecimentos culturais do ofício no seio das famílias e/ou das 

relações de amizade está intimamente associada a sua ampla aceitação. As entrevistadas não 

revelam eventuais restrições familiares ou de amigos ao aprendizado do ofício de benzimento. 
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Não se confirma, portanto, a hipótese de que as iniciadas podem eventualmente 

encontrar resistências junto aos seus mais próximos, tornando isso um fator inibidor do ofício. 

A própria transmissão intrafamiliar da prática de benzimento favorece uma atitude positiva. 

Na verdade, como se discutirá no capítulo 4, esses elementos parecem ser essenciais para o 

processo de valorização destas idosas junto aos seus mais queridos. Mesmo no caso de um 

marido que fazia restrições, estas não eram à prática em si, mas ao eventual afluxo de clientes. 

Nas falas das entrevistadas, encontram-se relatos que revelam certa comunhão com 

parentes e amigos nos momentos de iniciação na prática do benzimento: 

 

Pesquisadora: Como seus familiares e amigos encaram essa questão de benzer? 

 

Cidinha: Eles aceitam, porque eles gostam de ser benzidos também.  

 

Pesquisadora: Nunca teve nada... 

 

Cidinha: Não, nunca, porque meus filhos estão acostumados de ver a avó, a bisavó 

também e eles têm fé também. Foram criados assim. Às vezes, chegam e dizem, ah, 
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mãe, me benze. Meu filho está em Porto Seguro, ontem mesmo meu filho ligou para 

dar uma benzida nele e na minha nora. Meu sobrinho mora nos Estados Unidos, tem 

um menino de três meses, ele liga de lá. 

 

No caso da Sra. Silvia, as filhas são de outra religião, mas aceitam o ofício da idosa 

sem incomodá-la, assim como o seu trabalho no grupo dos Vicentinos. Essa aceitação pode 

ter sido facilitada porque as filhas da idosa, quando pequenas, já conviviam com o ofício da 

mãe. Tiveram a oportunidade de ver o quanto a Sra.Silvia ajudou e ainda ajuda as pessoas que 

a procuram. 

 

Pesquisadora: E seus familiares, amigos, como eles encaram seu benzimento? 

Quando a senhora começou como sua família reagiu?  

 

Silvia: Não, elas falavam, eu sei que a senhora gosta e nós gostamos também porque 

muita gente acredita no benzimento e não acredita no médico e, às vezes, nem tem 

médico para elas. Então, nenhuma falou nada e cada uma delas é de uma religião.  

 

Pesquisadora: E seu marido?  

 

Silvia: Não. Todo mundo gosta dele. Ele é uma pessoa, com perdão da palavra, nem 

cheira e nem fede. ((risos)). Dona Maria tem fulano te chamando, ele está deitado 

aqui, ele já dá um jeito de se arrumar na cama dele, para dar lugar.  

 

Pesquisadora: Ele nunca se aborreceu com gente batendo, perguntando?  

 

Silvia: Não, ele nunca se aborreceu.  

 

Como a própria Sra. Vilma mencionou, o benzimento já estava presente em sua 

família em outros momentos, com a sua mãe e outros familiares exercendo o ofício. Mesmo 

assim, a fala da entrevistada revela certo incomodo do marido, pelo fato da benzedeira ser 

procurada em casa, sem restrição de horário. O fato de o marido ser Kardecista não aparece 

como problema para a Sra. Vilma continuar benzendo. 

 

Pesquisadora: Como a sua família, amigos, como eles encaram seu ofício? 
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Vilma: Você sabe como eu te falei, eu tenho muitas tias que benziam. É da família. 

Então, eles encaravam normal. Agora, está tudo moço, as minhas primas benzem os 

netos. Encaram normal. 

 

Pesquisadora: E os filhos aceitaram? 

 

Vilma: A Joyce, eu só tenho ela. Ela aceita.  

 

Pesquisadora: E seu marido, sempre entendeu? 

 

Vilma: Quando apareciam pessoas que queriam benzer ele falava, ih, ele não era 

muito a favor. Ele achava que aquela não era a hora, porque a pessoa quando precisa 

não escolhe hora. Vem, nesse ponto só, no resto, não. 

 

O envolvimento da Sra. Celeste com o kardecismo, ou seja, com questões relacionadas 

ao sobrenatural pode ter ajudado aos familiares e amigos entenderem o seu ofício de benzer 

como forma de ajuda às pessoas que necessitam por diversos problemas. 

 

Pesquisadora: Quando a senhora começou com benzimento, como é que seus 

familiares, ou filhos... A senhora tem filhos? 

 

Celeste: Tenho uma filha que trabalha. 

 

Pesquisadora: [...] Como eles encaravam essa sua prática lá no começo? 

 

Celeste: Normalmente.  

 

Pesquisadora: Não teve nenhum problema. 

 

Celeste: Inclusive, já passei para minha filha o benzimento, a massagem também. 

Ninguém dura para sempre, tem que deixar alguém no meu lugar.  

 

Pesquisadora: Então, ela já... 

 

Celeste: Ela já faz. Inclusive, no serviço ela faz se for preciso, ela faz. 
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Pesquisadora: Não teve nenhum problema e com o passar dos anos, sua família, seus 

amigos, tem algum comentário, está na hora de parar?  

 

Celeste: Não, comigo não, ninguém dá palpite. 

 

Em relação ao público atendido, o Gráfico 3.7 demonstra uma maior presença de 

pessoas vizinhas, que buscam ajuda por meio do benzimento. Os familiares também buscam 

ajuda e ocupam o segundo lugar no gráfico. Os consulentes que no gráfico aparecem como 

desconhecidos são os que não conhecem a benzedeira pessoalmente, mas são atendidos 

quando telefonam, pedindo a interferência por intermédio do benzimento. Deve-se destacar 

que a filha da Sra. Celeste, benze também no local de trabalho: “se for preciso”. Assim, não é 

um saber “oculto” nem evitado, mesmo fora da rede familiar ou de vizinhança. 
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A referência da Sra. Cidinha ao sobrinho que pede benzimento estando nos Estados 

Unidos, ou do filho que solicita a partir de Porto Seguro, mostra que a crença no poder da 

benção está bastante arraigada e convive com formas científicas de cura. 

A Sra. Cidinha atende mais crianças. Porém, em algumas situações, também benze os 

adultos da família. Benze aqueles que moram próximo e algumas pessoas de longe. A 
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dificuldade de encontrar benzedeiros pode ser um ponto para que pessoas de outra localidade 

procurem a Sra. Cidinha. Não descartamos a confiança na “propaganda” boca a boca. 

 

Cidinha: [...] Meu filho está em Porto Seguro, ontem mesmo meu filho ligou para dar 

uma benzida nele e na minha nora. Meu sobrinho mora nos Estados Unidos, tem um 

menino de três meses, e ele liga de lá. 

 

Pesquisadora: E amigos, nunca ninguém disse nada? 

 

Cidinha: Não, não, os amigos ainda, se puder vir, ah, reza por mim, me benze... 

 

Pesquisadora: E os netos também... 

 

Cidinha: Ah, sim, tem fé. Na hora do apuro, né?  

 

Cidinha: Não, de primeiro eu benzia até adulto também, mas como eu não freqüento 

centro ou lugar nenhum, eu acho que é só criança mesmo. Criança é inocente, criança 

é coisa pura mesmo. 

 

Como a Sra. Vilma mudou de endereço, e também em virtude de cuidar do marido, 

que está com Alzheimer, parece que seu atendimento está mais restrito aos pedidos por 

telefone. Por outro lado, o fato de o pedido ser realizado por telefone facilita o acesso àqueles 

residentes longínquos e pode ampliar o alcance da ação da benzedeira. 

 

Vilma: Aí não sei como te explicar. Eu benzo muita criança, adulto que me pede, me 

telefona [...]. 

 

Vilma: [...] o que mais eu benzo é quebranto, mau olhado, por quê? Porque eu saí de 

onde eu morava e vim para outro lugar, e as pessoas lá não sabem mais onde moro, 

entende? Vim para cá, não divulguei, não fiz nada, quer dizer, uma ou outra pessoa ia 

sabendo, mas diminuiu muito.  

 

Pesquisadora: Provavelmente pela sua mudança? 

 

Vilma: É, pela mudança, porque muita gente, por telefone, umas crianças, que hoje 

estão na faculdade, e eu não conhecia a avó que me pedia. Ela pedia por telefone, 
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benze o fulano, e as crianças foram crescendo, e ficaram moços, e ela, dá para benzer 

meu neto [...]. 

 

A Sra. Celeste enfatiza o alcance local de sua atuação, mas revela igualmente uma 

atuação (ainda que marginal) surpreendentemente global. Parece que as relações de confiança 

que se estabelecem entre os consulentes atendidos e as benzedeiras não conhecem fronteiras e 

são preservadas mesmo quando as partes se distanciam, por exemplo, por motivos de viagem: 

 

Pesquisadora: De Santo André também tem bastante gente? 

 

Celeste: Tem, tem, a maioria é daqui.  Tem essa de Curitiba é para benzer a família, e 

tem essa dos Estados Unidos, mas a maioria é de Santo André. 

 

Em relação ao período de aprendizagem do ofício e ao público atendido 

(principalmente no início de atendimento), Souza (1999, p. 73) destaca: 

Depois da descoberta do dom e do reconhecimento da própria benzedeira de suas 

capacidades curativas, vem o processo de aprendizagem que consiste em aperfeiçoar 

e expandir os conhecimentos dos ensalmos, das jaculatórias, e das simpatias bem 

como a confecção de fórmulas medicinais para tipos diferentes de males. Após esses 

dois primeiros momentos, inicia-se o processo de aplicação de suas funções, 

primeiro com os filhos e parentes mais próximos e depois estende-se aos amigos e 

vizinhos. Por fim, o reconhecimento por parte de pessoas distantes de seu convívio 

pessoal, pertencentes a outros bairros e outros grupos sociais. 

 

A mesma autora também menciona que a prática do benzimento pode inicialmente ser 

voltada às pessoas mais próximas, ou seja, familiares e vizinhos. Posteriormente, pessoas sem 

vínculo e de outras regiões fora de seu domicílio também são atendidas, ou melhor, também 

buscam a benzedeira. Três benzedeiras informaram que as solicitações de benzimento são 

feitas por intermédio do telefone. Nesse caso, os consulentes passam por telefone o nome da 

pessoa a ser benzida, e a benzedeira realiza o benzimento sem haver a necessidade da 

presença física da pessoa na sua frente.  

Pode-se pensar que a prática de benzimento tenha adentrado na era digital que reina 

nos ambientes urbanos e modernos, demonstrando uma capacidade surpreendente de 

adaptação ao mundo das novas tecnologias8. 

                                                           
8 Há elementos importantes que merecem ser explorados em respeito a essas novas relações de confiança que se estabelecem entre as 

consulentes e as benzedeiras, permitindo o benzimento à distância e que poderá futuramente explorar outras mídias, como a própria internet e 

as suas redes sociais. No entanto, tais reflexões extrapolam o escopo deste trabalho. 
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Em relação ao poder aquisitivo das consulentes atendidas, antes das entrevistas, 

acreditava-se que eram pessoas de menor poder aquisitivo que mais recorriam ao benzimento, 

em razão das dificuldades ainda presentes de acesso ao sistema de saúde e outras dificuldades.  

Isso não se confirmou nas falas de três benzedeiras, como mostra o Gráfico 3.8. As 

entrevistadas afirmam que atendem pessoas de todas as classes sociais e de poder aquisitivo 

diversificado. Esse resultado confirma a observação de Santos (2005), que também destaca a 

heterogeneidade do poder aquisitivo das consulentes. E confirma também a análise de 

Concone quanto aos motivos que garantem a continuidade desta e de outras práticas paralelas 

de cura. 
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A Sra. Cidinha mencionou que, no caso dela, pessoas de poder aquisitivo menor quase 

não a procuram para benzer. Apesar das diferenças de poder aquisitivo dos consulentes, a Sra. 

Cidinha esclarece que o atendimento é o mesmo, independe da condição econômica das 

pessoas. 

 

Pesquisadora: O que a senhora diria sobre o poder aquisitivo dessas pessoas, são 

pessoas de todos os níveis? 
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Cidinha: São de todos os níveis. Da favela ao centro da cidade, como te falei, tem 

uma moça do centro que vem, com um carrão, mas é tudo tratado igual, a mesma 

coisa, o mesmo tratamento. 

 

Mas a Sra. Silvia confirma a hipótese de alguns autores identificada na literatura de 

que os sistemas de cura informais (como o benzimento) também se alimentam das 

dificuldades de acesso das pessoas aos sistemas formais de cura, inclusive nas grandes 

cidades. Esta explicação é considerada conservadora por Concone. 

 

Silvia: [...] Ela estava muito mal, e disse, eu levei meu filho no médico, ele me deu 

toda essa receita, não deu nem para pegar metade, eu não peguei nada. Vim 

diretamente aqui porque o dinheiro que eu ia comprar o remédio não ia dar. Ele deu 

uma receita tão grande, que meu dinheiro não deu. O que a senhora acha? Eu acho que 

vou te ajudar e fazer minhas orações. Do jeito que o médico olhou a menina dela, eu 

fui lá dentro, trouxe a água, a colher e benzi a menina, examinei a garganta da menina, 

os olhos, e ela foi embora e falou, não vou comprar o remédio porque eu não tenho 

dinheiro. E foi embora. Dali dois dias ela veio e trouxe a menina. Ela disse, eu não 

comprei o remédio não.  

 

O que sobressai no Gráfico 3.9 é o caráter voluntário do benzimento. Como forma de 

agradecimento, as benzedeiras recebem dos consulentes principalmente palavras de 

agradecimento pela ajuda prestada. Em algumas situações, as benzedeiras são presenteadas 

(situações que elas não têm como recusar). Não há pagamento formal (o “dom” não se paga), 

mas há contrapartida de presentes (em geral em espécie). 

Assim, a pesquisa confirma a não existência de cobrança pelo benzimento, mesmo em 

áreas urbanas onde os vínculos entre as pessoas parecem cada vez mais regidos por relações 

comerciais. Apesar disso, recomenda-se que essa perspectiva seja validada por pesquisas 

futuras mais abrangentes, pois as devidas transformações nessas relações podem não ter sido 

capturadas neste trabalho. Vale dizer, entretanto, que este é um ponto sensível e em geral o 

pagamento direto é visto como um divisor de águas entre o “verdadeiro benzimento” e o 

“falso”. 
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As benzedeiras entrevistadas oferecem os seus serviços de benzimento sem a cobrança 

de pagamento monetário. Elas concebem essa prática como um dom recebido de forma 

gratuita, que deve ser colocado a serviço da população de forma igualmente voluntária. A 

cobrança poderia inclusive comprometer a continuidade da atividade de benzimento. 

A questão da remuneração do ofício de benzimento também foi mencionada por Loner 

e Gill (2010) e Souza (1999). Em suas respectivas pesquisas, os autores também confirmam o 

exercício voluntário do dom e o não pagamento pelo ato de benzer. A gratuidade do ofício 

também foi mencionada por Moura (2009, p.56): 

A benzeção, caracterizada pela gratuidade dos cuidados, pela noção de caridade, 

pelo contato e a proximidade física (tocar, apalpar, cheirar e sentir, às vezes até em 

seu próprio corpo as dores do doente), diferencia-se da medicina erudita que prega 

distância social e a mediação instrumental. Ambas são formas para se alcançar a 

cura, restaurar o equilíbrio, mas cada qual com seu espaço. [...]  

 

Apesar da recusa de se aceitar pagamento monetário pelo benzimento, as entrevistas 

revelam que é comum os consulentes oferecerem presentes para as benzedeiras. Em uma 

situação particular, a benzedeira confirmou o recebimento de doações e o repasse das mesmas 

para as pessoas atendidas pelo grupo de Vicentinos, até como forma de prolongamento do 

trabalho de assistência àqueles que necessitam. 

Como se nota nas falas das entrevistadas: 
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Pesquisadora: E como essas pessoas se expressam quando buscam esse 

atendimento? 

 

Cidinha: Nossa, agradecem muito, umas querem dar dinheiro, eu falo, não, não 

posso, porque eu acho que se eu pegar dinheiro desse tipo eu não tenho mais 

condição de benzer ninguém. 

 

Pesquisadora: Algumas trazem presente? 

 

Cidinha: Sim, às vezes, trazem, mas dinheiro não. Teve gente que queria dar 

cinquenta, não, se eu aceitasse esse dinheiro eu não teria mais condição de benzer, 

eu me sentiria mal. Têm umas que trazem sabonete, outras trazem paninho de prato, 

chega natal, trazem panetone, coisa que eu nem.... Graças a Deus, sem precisão 

também. É assim.  

 

Pesquisadora: Essas pessoas ficam muito gratas à senhora. Como elas expressam 

essa gratidão? Elas dão presentes? Eu sei que pagar não é permitido, mas de certa 

forma elas querem retribuir, como elas fazem isso? 

 

Silvia: Muita gente que vem diz assim olha, eu sei que a senhora é vicentina e dá 

muitas coisas para os pobres e sei que a senhora não cobra, mas vou dar esse 

dinheiro para a senhora comprar uma caixa de leite, um arroz, o que a senhora achar 

que está certo para dar para os outros. Aí, eles dão o dinheiro e ponho lá na caixa 

para dar para eles. Outros vêm, dão uma roupa para dar a criança pobre, às vezes, 

até uma roupa boa para mim, porque eu não compro roupa. A maioria de roupa que 

eu uso é de gente que me traz de presente. Quando é tempo também de festa, aí eles 

trazem também, é tudo para retribuir.  

 

Pesquisadora: Como as pessoas expressam gratidão para a senhora pelo 

recebimento? 

 

Vilma: Com muita alegria, quando melhoram. Tem uma senhora aí que eu benzo o 

filho e a nora e ela me retorna, e ela me agradece tanto, que foi como tirar com a 

mão, diz ela. Ela fala, nossa, mas melhorou na hora, o casal.  
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Pesquisadora: Em sua opinião, como a senhora vê essa clientela, como eles 

expressam a gratidão por essa ajuda que a senhora dá? 

 

Celeste: Normalmente é agradecimento mesmo. Se vem oferecer alguma coisa eu 

falo que não posso, que fiz promessa. Eu não fiz promessa, mas eu falo que fiz 

porque eu não quero receber nada em troca, porque eu fui muito auxiliada, muito 

ajudada, de modo que eu retribuo o que eu recebi. Então, eu não recebo.  

 

Celeste: Eu não gosto de presentes, porque eu acho que estou fazendo uma 

barganha e não acho certo. O benzimento é uma coisa muito séria, é muito 

merecida, seja de qual religião for. Bom, não é toda religião que aceita. A católica 

eu sei que aceita. Então, acho que se eu for ganhar um presente ou alguma coisa é 

uma barganha, uma troca. 

 

Pesquisadora: A senhora não se sente bem. 

 

Celeste: Eu não me sinto bem, mas tem gente que já traz direto, né? (risos) 

 

Pesquisadora: Aí não tem como recusar. 

 

Celeste: Aí não tem como recusar. 

 

A crença mútua evidencia-se como o principal elemento a estruturar as relações entre 

benzedeiras e consulentes, como fica demonstrado no Gráfico 3.10. As benzedeiras 

“acreditam” que os consulentes, em sua maioria, também “acreditam” no benzimento 

praticado por elas, ou seja, “há fé nos procedimentos de benzer”. 

Uma das entrevistadas fez referência à indicação de familiares mais velhos, que 

sugeriram a uma consulente procurar o benzimento na tentativa de solucionar suas 

dificuldades momentâneas. Pode-se entender que o consulente foi em busca do benzimento 

porque houve o aconselhamento de uma pessoa mais experiente e crente no benzimento. 

Em outras palavras, as relações de confiança entre benzedeiras e consulentes podem 

ser transferidas no seio das famílias e de redes de amizades destes, garantindo um vetor de 

expansão da ação de benzer. 
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As entrevistadas entendem essa questão com diferentes percepções: 

  

Pesquisadora: O que a senhora acha que essas pessoas que procuram a senhora 

pensam sobre seu trabalho, sua prática? 

 

Cidinha: Ah, elas acham que é uma coisa antiga, às vezes, os pais, os avós delas 

mandam às vezes elas vêm com a mãe, às vezes com a avó para benzer. Acreditam. 

Como te falo, eu penso todo mundo igual, com a mesma busca. Quem vem, vem com 

aquela vontade de sarar, que vai curar, entendeu?  É a fé.  

 

Pesquisadora: Então, o que as pessoas que a procuram o que elas acham do seu 

trabalho? 

 

Silvia: Elas acreditam e vem com boa intenção e boa fé. 

 

Pesquisadora: Então, elas acham que é mais uma alternativa para ajudar? 
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Silvia: Para ajudar no tratamento, porque se for possível curar só com o benzimento 

não precisa ir lá.  

 

Pesquisadora: O que a senhora acha que essas pessoas que procuram benzimento 

pensam sobre seu trabalho? 

 

Vilma: Até aí, o outro lado, eu não sei. Eu sei que quando me procuram vem com 

muita fé, muita alegria, é um pedido que a pessoa fica esperando mesmo que eu faça 

alguma coisa com meu benzimento.  

 

Pesquisadora: E será que não tem um pouco daquela questão de é mais uma 

alternativa, já tenho o atendimento médico, mas vamos reforçar com o benzimento 

também? 

 

Vilma: Eu acho que é isso também que eu acabei de falar para o rapaz; ele ia em 

médico, e a avó falava, ah, será que vai melhorar, os médicos não deram jeito, e eu 

benzi e ele sarou. Então, ela mora longe, me telefona, é um agradecimento que eu não 

sei o que se passa na cabeça deles. É uma fé, que procura no benzimento, que hoje em 

dia quase que a gente não vê mais.  

 

Pesquisadora: O Que a senhora acha que essas pessoas acham do seu trabalho? 

 

Celeste: Eu acho que acreditam, que tem fé, porque se não aceitassem não voltavam e 

não pediam de novo. Acredito que eles acreditam, que eles aceitam. 

 

A questão da fé é mencionada por Souza (1999, p.80) que pondera: “Encontramos, a 

priori, nessas pessoas que procuram a benzeção, a existência da fé e a certeza da 

comprovação da sua eficácia. Se essa confiança não existisse, esse tipo de prática já teria sido 

sufocada, eliminada.” Quando a pessoa que precisa de ajuda não tem a fé no benzimento, 

pessoas próximas buscam tal recurso em prol do necessitado. Isso foi verbalizado pela 

benzedeira, Sra. Vilma: 

 

Vilma: Eu benzi um rapaz, agora, ele estava na faculdade e a mãe dele me procurou, 

mas ele não queria, ele não aceitava, eu tive que benzer escondido, por intermédio da 

mãe. Tem pessoas que não acreditam, não adianta eu ter fé e a pessoa não. Então, não 

vale a pena, mas ele sarou, pelo que eu soube, ele sarou. 
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Discorrendo sobre a identificação da doença no processo do benzimento Theotônio 

observa que: “Em relação à maneira como as rezadeiras fazem à identificação das doenças o 

que conta, no geral, é a sensibilidade da rezadeira, além da experiência de já ter rezado 

inúmeras vezes, mesmo tendo com vista que cada ocasião é uma nova reza.” (2010, p. 41) 

A participação do assistido no ritual também é fator de importância para se alcançar a 

cura. A crença desse consulente no benzedeiro e no benzimento faz parte do processo de cura, 

portanto, ele também colabora no restabelecimento da sua saúde e do seu equilíbrio. 

Theotônio (2010, p.111) ainda destaca outro fator de importância no benzimento que é: “[...] o 

sucesso da reza passa também pela crença na intercessão do poder milagroso do santo de 

devoção ou daquele que foi invocado na fórmula da reza. [...]” 

As entrevistadas afirmam tratar de distúrbios orgânicos (como garganta, disenteria, 

erisipela, dor de cabeça e bucho virado) e de ordem espiritual (quebranto e mau olhado), 

como mostra o Gráfico 3.11. Uma entrevistada diz benzer e também se utilizar de massagens 

para ajudar no restabelecimento da saúde daqueles que solicitam a sua ajuda. 
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Esta pesquisa permite aludir que, nos dias atuais e nos contextos urbanos, os distúrbios 

de ordem orgânica tratados pelas benzedeiras são problemas menos graves. Comparando-se 

com o histórico traçado no capítulo 2, trata-se de transformação profunda em respeito às 

épocas em que a medicina oficial ainda era mais limitada em seu conhecimento e mais difícil 

de ser acessada pela população.  

As questões de outra ordem tais como os distúrbios emocionais e espirituais, parecem 

ser bem mais solicitadas às benzedeiras nos dias de hoje e na região pesquisada. A sintonia 

dos benzimentos com os problemas que afligem as pessoas na atualidade também foi 

apontada por Moura (2009, p.42) 

Com o tempo, o repertório de doenças tem se ampliado e acompanhado a lista de 

problemas enfrentados cotidianamente. Na oração realizada por DV, transcrita 

anteriormente, encontramos referências a doenças bem contemporâneas como 

angústia e a depressão. 

 

Confirma-se, assim, que as práticas do benzimento modificam-se no decorrer do 

tempo e procuram manter-se focados em problemas ainda presentes no mundo 

contemporâneo, tratando de questões relativas ao desemprego, aos problemas financeiros e 

outros da vida atual (em sinergia, portanto, com os resultados apresentados por Silva (2008)). 

As entrevistadas falam dos benzimentos praticados por elas e para quais problemas são 

destinados. O que se pode apontar com base nas entrevistas das benzedeiras é que as mães 

ainda recorrem ao benzimento dos filhos pequenos em situações que acreditam que não seja 

para o médico, tais como, quebranto, bucho-virado e susto.  

 

Cidinha: [...] a avó do meu marido benzia problema de pele, tudo ela benzia, eu, não, 

só criança, quebrante e bucho virado e criança que tem problema assim, vômito, dor 

de barriga que não sabe o que é, entendeu?  O bucho virado, a gente mede o pezinho, 

a diferença dos dedinhos, a diferença fica mais ou menos um centímetro, depois do 

benzimento, volta tudo ao lugar. 

 

Pesquisadora: O forte da senhora é benzer quem tem problema de coluna. É mais 

isso? 

 

Silvia: É mais isso, os outros problemas ele (padre) proibiu. 

 

Pesquisadora: Mas quando vem com quebranto... 
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Silvia: Não, isso daí é só de criança, eu atendo todas que vêm. Crianças eu atendo 

todas. Criança que vai para a escolinha, que fica doente lá, traz para cá, aí eu atendo. 

Só não atendo pessoas que vem para fazer mal. 

 

Pesquisadora: E a senhora faz os benzimentos destinados a quais problemas? 

 

Vilma: Aí não sei como te explicar. Eu benzo muita criança, adulto que me pede, me 

telefona, pode dar o nome da doença? 

 

Pesquisadora: Pode 

 

Vilma: Erisipela, cobreiro, mau olhado, quebranto, nossa, isso daí tem muito. É o que 

peguei. Agora, no caso dela (referência à mãe), era mais ainda. Ela benzia mal de 

simioto, torção de braço, pé, falta de leite, quando a mãe não tinha leite, nossa, saía 

jorrando. Era uma coisa impressionante o benzimento. 

 

Pesquisadora: Esses benzimentos, são destinados para que tipo de mal  estar, de 

doenças? 

 

Celeste: Dor de cabeça principalmente, quebranto, depende, cada um reage de um 

jeito. 

 

Pesquisadora: E se alguém aparece aqui com cobreiro? 

 

Celeste: Não, isso já não faço, é só quebranto mesmo. Vamos supor, se é uma criança 

que está assustada, eu já corto o susto também.  

 

As entrevistadas delimitam o campo de atuação do seu benzimento. Pode-se dizer que 

as entrevistadas benzem crianças e adultos em diferentes situações. Os problemas que levam 

as pessoas ao benzimento parecem mais ligados a questões para as quais as pessoas não 

acreditam que os médicos possam resolver. Nota-se que as mudanças provocadas pela 

urbanização e o desenvolvimento tecnológico possibilitaram o maior acesso da população às 

áreas da saúde pública. No entanto, alguns problemas não são resolvidos pela medicina 

científica, mas pelo benzimento. 

No caso específico da Sra.Silvia, ela benze problemas de coluna, que é um problema 

físico típico para o qual a medicina convencional parece ainda não ter encontrado soluções 
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definitivas. Nesse e em outros problemas de saúde apresentados como ao alcance da cura 

pelas benzedeiras, torna-se difícil estipular o que seria considerado de fundo 

emocional/espiritual ou orgânico. 

Souza (1999) esclarece o que vem a ser o quebranto e o mau-olhado para as 

benzedeiras que entrevistou, e que também aparece nas falas das benzedeiras contactadas 

nesta pesquisa: 

O quebranto e o mau-olhado são males para os quais, segundo explicações 

produzidas pelas benzedeiras, não existem remédios, apenas a reza pode curar. Os 

remédios que podem ser utilizados são apenas mecanismos (por assim dizer, 

acessórios) para eliminar os efeitos da força que vem dos olhos: mal estar, moleza 

no corpo, falta de apetite, vômito, diarréia e outros. (SOUZA, 1999, p.100) 

 

A mesma autora, no entanto, por meio de sua pesquisa, esclarece um sentimento 

igualmente identificado nas narrativas acima expostas, ou seja, que existe certa polêmica entre 

benzedeiras sobre a compreensão do quebranto e do mau-olhado. Por exemplo, alguns 

entrevistados entendem que não há diferenciação entre esses dois males. Outros, por sua vez, 

entendem esses problemas como sendo diferentes, ou seja: 

[...] o quebranto é a reação do organismo da pessoa a um olhar de admiração, às 

vezes, mesmo por inveja, mas sem querer fazer o mal; enquanto que o mau-olhado é 

definido como sendo o olhar passado com o intuito de enfraquecer a pessoa olhada, 

é um olhar de raiva transmitida por aqueles que têm o sangue ruim. (SOUZA, 1999, 

p.109) 

 

Ainda sobre essa questão, Souza (1999) complementa que o quebranto também pode 

ser entendido por alguns como uma “força negativa”, agindo sobre crianças, e o mau-olhado 

como algo que afeta, sobretudo, os adultos, agindo de forma voluntária ou involuntária.  

Como mostra o Gráfico 3.12, o relacionamento das benzedeiras com os vizinhos é 

tranquilo e não existe conflito em razão da prática do benzimento no domicílio, até porque 

ocorre de forma discreta, não incomodando as rotinas da vizinhança. Por outro lado, pode-se 

pensar que o relacionamento superficial entre os vizinhos é considerado como um elemento 

que talvez dificulte o conhecimento da prática do benzimento pela vizinhança. 

Não sendo um evento de grande vulto, no sentido de reunir simultaneamente um 

número expressivo de pessoas, o ofício da benzedeira não provoca reações negativas na 

vizinhança. As Sras. Cidinha e Silvia moram há muito tempo na mesma localidade e são 

conhecidas por alguns moradores pela prática do benzimento 
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Pesquisadora: Como é sua relação com as pessoas que não procuram?  A senhora 

tem uma boa relação com essas também? 

 

Cidinha: Não, eu moro aqui há mais de 50 anos, sou super conhecida, bem tratada, 

cada um cuidando da sua vida.   Não tem problema nenhum, pelo contrário. 

 

Pesquisadora: E como é a sua relação com as outras pessoas que não procuram 

benzimento, porque seus vizinhos sabem que a senhora benze... 

 

Silvia: É alguns procuram outros não, que nem tem a comadre que procura sempre, 

sempre, sempre... Essa daqui também, antes de ser testemunha de Jeová, ela procurava 

sempre. Outra que procurou, muitas delas procuram, sim. Só que elas nunca 

ignoraram meu trabalho. Nunca ninguém perguntou, ah, dona Maria, por que vem 

esses carrões grandes? É parente? Nunca me perguntaram. 

 

As entrevistadas Vilma e Celeste têm pouco relacionamento com os demais 

moradores. A Sra. Vilma reside há pouco tempo na atual localidade, e a Sra. Celeste reside 

em local atualmente ocupado por comércio e vizinhos que trabalham, dificultando os 

relacionamentos na vizinhança. 
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Pesquisadora: E como é sua relação com as pessoas da localidade? Lá onde a 

senhora morava, a senhora era conhecida como benzedeira, ali? 

 

Vilma: Não, não. Tinha umas cinco ou seis vizinhas e uma passava para a outra, ah, 

ela benze bronquite, ela benze quebranto, e traziam, pediam, mas a maioria, não. Eu 

morei 40 anos e tinha gente que não sabia, não procurava, e eu também não falava. 

 

Pesquisadora: E aqui? 

 

Vilma: Aqui, menos ainda. São quatro famílias, mas já percebi que a maioria é 

evangélica e eles não aceitam. Nem defumar a casa eles não aceitam. Eu defumo com 

incenso, mas o cheiro sobe e acho que eles falaram, vê aí, oh. ((risos)) 

 

Celeste: Vizinhança mesmo tem muito pouca. Aqui da frente, duas casas o pessoal 

trabalha o dia inteiro. Sai às sete horas e chega à noite. É um casal. Aqui é restaurante. 

Aqui é bar, aqui na frente é uma firma. Passando a primeira casa aqui, também é uma 

firma, então, é pouca gente. Tem pouca vizinhança. A família, também todo mundo 

trabalha, a gente pouco se vê. 

 

Quintana (1999) enfatiza a importância da inserção da benzedeira na comunidade:  

Esse dom, origem de sua aprendizagem e ao mesmo tempo validação de sua prática 

terapêutica, não pode se sustentar unicamente no reconhecimento da própria 

benzedeira; é necessário que a comunidade onde ela vive também veja nela alguém 

especial. De nada adiantaria essa história de vida se as pessoas de seu grupo, no qual 

vai se dar o início de suas atividades terapêuticas, fizessem outra leitura desses 

acontecimentos. É necessário que esta história encontre um interlocutor que 

reconheça o sinal que marca seu protagonista como alguém especial, aquele 

escolhido para realizar a intermediação com o sagrado. (QUINTANA, 1999, p.82) 

 

Moura (2009) também assinala a importância das relações com a vizinhança como 

elemento essencial para a continuidade da prática do benzimento ao mencionar que “[...] tanto 

os agentes da benzeção que preservam e transmitem a tradição, quanto os indivíduos que 

compõem a comunidade que se beneficiam dos seus serviços, garantem a existência da 

tradição, seja por meio urbano ou rural.” (MOURA, 2009, p. 56) 

O Gráfico 3.13 complementa o anterior e confirma o anonimato das benzedeiras na 

região onde residem. Pode-se pensar que o ritmo de vida das pessoas e a maneira dos vizinhos 

se relacionarem nas grandes cidades têm mudado ao longo das décadas. As pessoas procuram 

manter-se mais isoladas, no interior de suas casas, com um ciclo restrito de amigos, familiares 
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e colegas. O contato com os vizinhos é esporádico. Esse quadro em geral não favorece as 

pessoas idosas em seu esforço de manter uma rede social.  
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Nas falas das benzedeiras, revelam-se problemas similares aos das demais pessoas em 

estabelecer contatos com a vizinhança, principalmente em localidades nas quais o processo de 

urbanização reduziu o número de famílias moradoras, transformando as ruas em zonas de 

comércio. A Sra. Silvia parece ser mais conhecida do que as demais benzedeiras, pois alia seu 

ofício a um papel social mais amplo no grupo dos Vicentinos, onde também refere que ajuda 

os mais necessitados. 

 

Pesquisadora: E como a senhora acha que é conhecida aqui na região? 

 

Cidinha: Ah, quem tem criança e vem aqui, como pessoa que benze. Até tem um 

rapaz aqui atrás, coitado, ele tem problema com bebida, quando eu  passo  por  ali, ele  

fala, ah, Dona Cida, me benze, quando a senhora lembrar de mim, benze. 

 

Pesquisadora: E como as pessoas se referem à senhora, ah, é a senhora que benze... 

 

Silvia: Não, só se a pessoa perguntar. Um dia parou uma pessoa por aqui, rodou tudo 

e ninguém sabia, mas parou ali e disse uma vicentina, ela cuida dos pobres. Ah, é 

naquela casa lá. Quando eu vim da igreja ela estava me esperando. Então, é assim. Se 

vem alguma pessoa perguntando, onde mora a dona Maria da Igreja? Onde mora a 
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dona Maria vicentina? Ah, é aí. Vem as pessoas sempre aí. Todos eles, falam muito 

bem, graças a Deus, eu sempre fiz essas caridades e todo mundo gosta de mim de 

verdade, que eu tenho certeza, e se alguém pergunta, eles falam, ela que recolhe as 

pessoas aí. 

 

Pesquisadora: E como é sua relação com as pessoas da localidade? Lá onde a 

senhora morava, a senhora era conhecida como benzedeira, ali? 

 

Vilma: Não, não. Tinha umas cinco ou seis vizinhas e uma passava para a outra, ah, 

ela benze bronquite, ela benze quebranto, e traziam, pediam, mas a maioria, não. Eu 

morei 40 anos e tinha gente que não sabia, não procurava, e eu também não falava. 

 

Pesquisadora: E aqui? 

 

Vilma: Aqui, menos ainda. São quatro famílias, mas já percebi que a maioria é 

evangélica e eles não aceitam. Nem defumar a casa eles não aceitam. Eu defumo com 

incenso, mas o cheiro sobe e acho que eles falaram, vê aí, oh. ((risos)) 

 

Pesquisadora: Aqui, a senhora é conhecida como benzedeira? 

 

Celeste: Não sei se todos conhecem, porque tem muita gente nova morando. Sei que 

tem um aqui que eu quis benzer e ele não quis, falou, não, depois passa minha dor e eu 

preciso trabalhar.  

 

O Gráfico 3.14 permite visualizar a disponibilidade das benzedeiras para o 

atendimento dos consulentes. Destaca-se que prevalece a total disponibilidade das senhoras, 

que recebem seus consulentes em qualquer momento. Portanto, a prática do benzimento é 

atualmente realizada com horários flexíveis (talvez até em razão de não haver uma procura 

maciça). As benzedeiras entrevistadas não estabelecem horários de atendimento (uma senhora 

revelou benzer até às 21 horas), e também fazem consultas por telefone, o que anteriormente 

não ocorria. Essas situações revelam-se favoráveis para o exercício do ofício em áreas 

urbanas, já que os consulentes também não detêm controle absoluto de suas agendas. As 

pessoas procuram o atendimento quando estão precisando e têm disponibilidade, devendo 

encontrar flexibilidade junto às benzedeiras. 
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GRÁFICO 3.14 
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Os benzimentos por telefone também facilitam os atendimentos rápidos e sem 

programação, devendo ser interpretados como mudança importante na organização das 

próprias benzedeiras.  

Na execução do benzimento, mesmo por telefone, ocorre a invocação de determinados 

santos, para auxiliar em problemas específicos, tais como: Santa Luzia, para problemas nos 

olhos; e São Brás, para engasgo. A linguagem da benzedura constitui-se de simbolismo e 

significados. Os gestos do benzedeiro, as orações, as ervas e outros objetos usados, têm 

significados para as pessoas que procuram esse tipo de ajuda. Esses simbolismos deverão 

transformar-se para serem interpretados nos novos rituais (ditos mais modernos) do 

benzimento.  

Quintana (1999, p. 55) refere-se ao ritual da seguinte forma: 

[...] uma encenação através da qual se estaria ressignificando uma determinada 

perturbação, por isto é tão importante aquilo que se receita como o processo através 

do qual tal receita é dada. [...] tanto as rezas como os chás somente adquirem um 

sentido, e, portanto, se tornam eficazes, quando inseridos no contexto ritual. Fora 

dele, perdem todo seu poder, pois deixam de ser significantes e, então, não vão 

poder operar mudanças no discurso do paciente. [...] 

 

A disponibilidade flexível é revelada em todas as falas. A Sra. Silvia esclareceu que, 

havendo necessidade de mais de um benzimento, ela agenda o retorno, isso porque ela 

também participa do grupo dos Vicentinos e realiza visitas para as famílias atendidas. 

Pesquisadora: A senhora tem estipulado dia, horário para benzer, alguma coisa 

assim? 
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Cidinha: Não, quando a pessoa precisa, ela vem com uma criança, eu sempre atendo. 

Pesquisadora: Já aconteceu, antes, da senhora ser procurada muito mais e daí colocar 

horário? 

Cidinha: Não, geralmente é netinho de gente conhecida, às vezes, vem três por dia, às 

vezes não vem nenhuma, às vezes, vem quatro, cinco e assim vai. 

Pesquisadora: No benzimento, na questão da prática mesmo, não da senhora, tem 

algum horário? 

Cidinha: Geralmente antes das seis horas, mas acho que para benzer não tem horário, 

chega uma pessoa às nove horas, vou falar, não vou benzer? Para benzer não tem 

hora, para falar com Deus não tem hora. É tudo em nome de Deus, é uma ave-maria, 

um pai nosso, é em nome de Deus. 

Pesquisadora: E a senhora tem dias e horários para benzer? 

Silvia: Se a pessoa já me conhece, eu marco horário para a outra vez, agora, quem não 

sabe, vem à hora que quer, sábado, domingo, agora, quem já veio, eu marco horário. 

Eu tenho outras coisas para fazer.  

Pesquisadora: A senhora tem dias para estar atendendo? 

Vilma: Me pediu! Faço, se me telefonam de manhã, eu já benzo, não deixo para 

amanhã, tem que ser àquela hora.  

Pesquisadora: Num período, depois das seis horas não pode... 

Vilma: Não, tem um período que eu acho melhor, assim, minha mãe falava depois do 

banho da pessoa, não um horário. Ela falava, toma um bom banho e vem benzer, que 

ela gostava, mas não que precisa, não. Eu já fui muito a benzedeira, porque chega uma 

hora que alguém tem que me benzer, porque senão eu ficava com dor de cabeça, 

tristeza, então, eu ia em uma pessoa e essa pessoa morreu. Não tenho mais com 

quem... Eu não conheço, então, eu peço, às vezes, para meu marido. Sempre foi 

espírita e ele me benzia. 

Pesquisadora: A senhora tem dia e horário certo? 

Celeste: Não, só até às nove da noite.  

Pesquisadora: Mas não é assim, das oito da manhã... 
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Celeste: Não, ligou, precisou. 

Pesquisadora: E sábado e domingo? 

Celeste: Faço, faço. Se alguém fala, eu digo se foi Jesus que fez as curas nos dias 

santos, quem sou eu para não fazer, não é? Quem sou eu para negar ajuda a quem está 

precisando? 

 

3.3.3. A Voz das Narradoras: Dados das Consulentes  

 

Observa-se no Gráfico 3.15 que apenas uma entrevistada é idosa. Verifica-se que a 

prática de se visitar benzedeiras permanece viva na cultura brasileira, mesmo entre jovens do 

meio urbano. O fato de se ter entrevistado somente pessoas do sexo feminino não foi 

elemento definido na pesquisa. Não houve homens na categoria de consulentes, mas esse 

aspecto talvez não seja suficiente para afirmar que tal prática cultural prevalece somente junto 

às mulheres. 
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No Gráfico 3.16 constata-se a presença de duas consulentes que se definem como 

católicas e duas espíritas (kardecistas). Assim como no caso das benzedeiras, verifica-se que 

as consulentes também não estão restritas a uma única tendência religiosa. Confirmou-se o 

sincretismo religioso presente no cotidiano das consulentes. O trânsito das consulentes de 

esferas religiosas distintas ocorre nos momentos extremos de necessidade.  Inclusive, destaca-

se que as consulentes e as benzedeiras não necesariamente comungam da mesma religião, 

revelando um sincretismo religioso ainda mais intrincado, que merece ser explorado com 

maior profundidade em outros trabalhos de pesquisa. 
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A entrevistada J.M. é católica, tendo participação ativa na igreja do bairro onde reside. 

No entanto, afastou-se por problema de saúde e, também, pelo seu envolvimento em outras 

esferas de participação (Fórum do Idoso, Conferências do Idoso). A entrevistada Chris é de 

família católica, mas optou pelo espiritismo. No caso da entrevistada Nica, que se declarou 

católica, não foi mencionado qualquer impedimento religioso ao recurso do benzimento; seu 

caminho tem sido facilitado pelos familiares habituados a procurar a ajuda de benzedeiros. 

Por fim, a quarta entrevistada, Si, diz-se espírita e de família que segue o espiritismo. Em 

princípio, mesmo estando parcialmente associada ao religioso e ao sobrenatural, a prática de 
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se visitar benzedeiras parece ultrapassar as fronteiras da doutrina espírita, assim como da 

Igreja Católica. 

De acordo com o Gráfico 3.17, duas consulentes têm formação superior (fisioterapia e 

psicologia); uma tem o ensino fundamental incompleto; e outra consulente concluiu o nível 

médio. Assim, observa-se que o benzimento perpassa diversas realidades educacionais. 
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As duas consulentes com formação universitária exercem as respectivas profissões na 

área da saúde e, apesar da convivência nesse grupo, o fato de aceitarem a prática do 

benzimento não cria conflitos de concepções. Inclusive, a fisioterapeuta, quando perguntada 

se achava que o benzimento é uma área de reforço ao trabalho do médico, esclarece: 

 

Chris: Sim, acho que para ajudar. Eu sou extremamente preconceituosa com a 

história desses evangélicos que dizem: “ah, Jesus vai te curar”. Isso não existe. Se 

Deus deu todo conhecimento para o médico, você precisa ir buscar o tratamento e se 

cuidar. Mas eu acho que (o benzimento) é um acalento para a alma; o benzimento te 

traz paz, te traz tranquilidade, acho importante. Nós temos médicos de corpos. 

Digamos que esses seriam médicos da alma. Acho isso importante, sempre 

trabalhando junto. Não essa coisa de largar todo tratamento médico, não, isso não 

existe. 
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Essa dimensão confirma que a medicina oficial e “as práticas não oficiais” continuam 

compartilhando da crença dos brasileiros, em relações muitas vezes sinérgicas (e 

complementares) e outras vezes conflituosas, como havia sido sugerido por Quintana (1999) 

como se pode verifica nos trechos abaixo destacados de sua pesquisa: 

Mesmo as próprias benzedeiras relatam situações em que, afetadas por alguma 

doença, como numa pneumonia, procuraram os serviços de um médico ou de uma 

enfermeira conhecida. Apesar de atribuírem, em diversas situações, a origem da 

doença a uma causa espiritual ou metafísica, isso não implica negar a explicação 

científica da doença. (QUINTANA, 1999, p.136) 

 

O contato inicial com a benzedeira raramente é por acaso, como mostramos no gráfico 

3.18. Prevalecem as relações por meio de laços de família e/ou amizade, o que pode dar mais 

confiança e seriedade à atuação da benzedeira. Observou-se uma situação na qual a 

benzedeira tomou a iniciativa de oferecer o benzimento. 
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Há muitos anos, a entrevistada J.M. inicialmente conheceu a sogra da Sra. Cidinha, 

que, na ocasião, também exercia o ofício de benzedeira e se ofereceu para ajudar a consulente, 

que estava com problemas de saúde. Como a Sra. Cidinha aprendeu o ofício de benzimento 

com a sogra, a consulente J.M. passou a levar os filhos e, atualmente, leva também os netos 

para ela benzer. Essa prática persiste mesmo após o falecimento da sogra da Sra. Cidinha. 
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J.M.: Eu conheci a dona Cidinha quando ela ainda estava com os filhos pequenos e a 

sogra dela era uma pessoa muito iluminada em orações e ela benzia. Eu, numa certa 

época, passei muito mal, a ponto de desmaiar e não saber o que eu tinha. Fui  em 

vários médicos, na igreja que eu fazia trabalhos, e não conseguia ver o que era. Aí, 

falando com a sogra dela (sogra da Sra. Cidinha), que nem lembro o nome, porque faz 

muitos anos, ela disse, você não gostaria que eu te benzesse? Achei estranho, sabe? Eu 

pensei, lembrei dessa história de benzimento quando eu era pequena, lá na Bahia. Eu 

venho de família de índios. Aí, eu falei, tudo bem. Também não acreditava, nem na 

minha mãe eu acreditava, aí, ela disse, eu posso te benzer, minha filha, às vezes, a 

gente tem uma eletricidade muito grande nos olhos. Não custa, e eu fico muito grata. 

Eu vi que o benzimento que ela fazia era pai nosso e outras orações muito fortes. Por 

sinal, ela falava muito sobre a morte de Jesus, sangue de Jesus, que derramou por nós, 

que aliviasse aquele sofrimento, que levasse fora do meu corpo, que eu não estava 

desenvolvendo  minha vida bem, por  conta dessas enfermidades que vem da terra, das 

águas, de tudo, e que afastasse de mim aquela enfermidade. 

 

Portanto, como descreveu J.M., parece que o oferecimento de ajuda em relações 

primordiais se deu de forma casual, apesar de serem vizinhas e foi iniciativa da própria 

benzedeira. Com o falecimento da primeira benzedeira, a Sra. Cidinha (nora) passou a exercer 

o ofício e as relações foram mantidas, enfatizando a força desses vínculos dentro da cultura 

brasileira. Tal questão é confirmada por Moura (2009, p. 45):  

A transmissão feita por laços de parentesco é a mais comum. O dom é passado para 

algum membro da família (consanguíneo ou não) que apresente as características 

necessárias para a prática do ritual, como interesse, respeito e convivência com 

aquele que benze. Dessa maneira, a pessoa escolhida traz em si o conhecimento de 

cada passo do ritual, inclusive das palavras. Além disso, herda a reputação 

conquistada pelo antigo benzedeiro ou benzedeira. [...] 

 

No caso da consulente Chris, ela conhece a benzedeira há muito tempo, porque é mãe 

de sua cunhada, mas só recentemente soube que ela benze. Como relata a consulente: 

 

Chris: Ah, ela é mãe da minha cunhada, então, já conheço faz tempo. Minha cunhada 

é casada com meu irmão há 28 anos, então, já é esse tempo que eu conheço a Dona 

Vilma.  

 

Pesquisadora: Isso, desde o início, já sabia que ela praticava o ofício? 



107 
 

 

Chris: Não, isso eu fiquei sabendo há pouco tempo, até de forma engraçada, assim, 

numa conversa informal com minha cunhada e ela falou que a avó dela atendia. Mas 

eu já tinha sido atendida pela avó do meu esposo, depois, uma conhecida também 

benzia. A dona Vilma, eu descobri há pouquíssimo tempo na verdade. Foi sem querer. 

 

Segundo Nica, ela conheceu a benzedeira por intermédio da amiga da avó. Esclarece 

como ocorreu: 

Nica: Foi a amiga da minha avó que  me apresentou, que me indicou. Eu gosto, daí eu 

fui. 

 

Pesquisadora: Então, quem te indicou foi a amiga e a razão de você ter procurado foi 

que seu filho não  estava com problema físico, estava assustado? 

 

Nica: É, ele tinha muito medo, não conseguia dormir. Toda hora que ele cochilava, 

ele assustava. Daí que essa amiga da minha avó me falou que tinha uma pessoa muito 

boa, que benzia, essas coisas.  

 

A entrevistada identificada como Si mencionou que o benzimento está presente na 

família. Como salienta: 

 

Si: Na verdade, é minha tia, irmã da minha mãe. Desde que eu me entendo por gente 

ela já fazia isso. [...]  

 

Observam-se nas respostas das consulentes, mostradas no gráfico 3.19, que os 

problemas de saúde predominam como principais motivos que justificam a busca pelo 

benzimento. Esses problemas mesclam-se com as questões ditas esprituais. Confirma-se, 

portanto, o caráter de medicina popular e informal dessa prática, que ainda se enraíza no 

contexto social das grandes cidades brasileiras. 

Como destaca Moura (2009, p.53) em relação ao lugar do benzimento, “[...] Apesar de 

sofrer alterações, a benzeção delimitou seu espaço de atuação convivendo com a medicina 

oficial, sem com isso perder sua importância para os indivíduos que ainda procuram a relação 

mais próxima, mágica e afetiva de benzedeiros (as)”. 
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Não se nega que a medicina científica sofreu sensíveis desenvolvimentos em termos 

de tratamentos, medicamentos e equipamentos de alta tecnologia, mas, ainda assim, vê-se a 

presença de práticas de benzimento na área urbana. Observa-se, nesta pesquisa de campo, que 

os consulentes não desconsideram a importância da medicina oficial, porém entendem o 

benzimento como uma ação complementar e com focos distintos. 

Diferentemente do que ocorreu com as outras entrevistadas, no caso de J.M., a própria 

benzedeira ofereceu-se para benzê-la, percebendo que ela estava com problemas de saúde. Por 

outro lado, em 1996, Chris começou a apresentar vários problemas de saúde (crises de asma, 

processos alérgicos e problemas no joelho). Percebendo essa realidade, uma pessoa do 

ambiente de trabalho da consulente comentou que tudo isso não tinha causa física e sim 

espiritual, recomendando-lhe procurar uma benzedeira. Como explica a consulente: 

Chris: [...] E aí uma pessoa nesse trabalho novo, que era espírita, olhou para a minha 

cara e disse: desculpe-me, você me dá licença, mas eu tenho uma coisa para te falar, 

estou vendo que isso não é só causa física, é causa espiritual. Essa pessoa me ajudou 

muito, fez um monte de benzimento, de trabalho, sei lá que nome a gente dá para isso, 

eu sei que realmente muita coisa mudou, me contou um monte de historia que eu nem 

sabia, mas depois eu vi que era verdade. 

Para Nica, o problema do filho era uma questão para ser solucionada com o 

benzimento. Como menciona: 



109 
 

 

Pesquisadora: Você tinha ideia do que ele tinha? 

 

Nica: Não, porque assim, é difícil também você falar para uma pessoa: eu vou  na 

benzedeira, porque não é todo mundo que concorda, mas, eu, assim, minha  avó 

sempre levou as filhas, eu sempre levei os  meus desde pequenos. Eu acredito. Então, 

eu não sei o que era, mas sei que com o benzimento resolveu. Não era coisa de 

médico, porque não tinha nada, estava bem, então não levei. Não sentia nada, então 

levei. 

 

A consulente Si esclarece que a razão de buscar o benzimento é devido à formação 

espírita e também por problemas de saúde ou desequilíbrios: 

 

Pesquisadora: E o que te levou a procurar essas práticas: Por quê? Num momento de 

crise, rotina... 

 

Si: Por conta dessa  minha formação espírita, a gente tem esse conhecimento de forças 

ocultas, mau olhado, essas coisas assim, eu já nasci com isso, então, tende, no nosso 

linguajar, a se sentir carregado, no sentido de que tem alguma coisa te atrapalhando, 

tirando sua energia, é onde eu acabo recorrendo. Sem falar do meu trabalho, que é um 

trabalho com pessoas, em que as pessoas te sugam , tem momentos que você precisa... 

 

Pesquisadora: Por algum problema de saúde? 

 

Si: Também. Essa benzedeira faz dois tipos de benzimento. Um que é o pratinho dela 

com óleo, “mau olhado”, e tem um outro que ela chama de puxar, uma massagem que 

ela faz e que é colocar a coluna no lugar e que está ligado também a uma disfunção do 

sistema gastrointestinal ou estômago, alguma coisa assim que você come e te faz mal, 

então ela vai lá e põe no lugar. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

TRABALHO DE CAMPO: LIÇÕES 

APREENDIDAS SOBRE A VALORIZAÇÃO DA 

PESSOA IDOSA NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

 
Fonte: Galeria de Fotos do Google (Acesso: 25/01/2014) 
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4. Apresentação dos resultados do trabalho de campo: lições aprendidas 

sobre a valorização da pessoa idosa na sociedade contemporânea 

 

Conforme explicado no capítulo anterior, após se apresentar o mundo sagrado das 

benzedeiras e de suas relações com o público consulente, identificando particulariedades que 

descrevem essas relações dentro do ambiente pesquisado, isto é, o meio urbano e moderno 

dos municípios de Santo André e de São Paulo, pode-se retornar ao desafio principal desta 

tese, qual seja, extrair das observações realizadas na pesquisa de campo as lições importantes 

que contribuam para entender melhor a questão da valorização da pessoa idosa na sociedade 

atual.  

Esse é o sentido primordial do capítulo que se inicia.  Os parágrafos a seguir estão 

distribuídos em dois grandes subitens. Inicialmente, apresentam-se outros resultados das 

narrativas com as benzedeiras e suas consulentes, sobre os temas especificamente 

relacionados com a questão da idade. Essa dimensão dos resultados do trabalho de campo 

constitui peça central da tese e merece análises detalhadas no curso do capítulo.  

Tendo esta base de informações como referência, retorna-se à literatura apresentada no 

capítulo 2 e busca-se validar (ou refutar) lições, que podem ser vislumbradas em outros 

contextos sociais e para outras atividades onde se vê o idoso como protagonista de sua 

história. O capítulo encerra-se com a proposição não exaustiva de iniciativas que podem 

contribuir para a valorização das pessoas idosas nos diversos contextos sociais e que possam 

ser sustentadas pelas experiências das benzedeiras. 

 

4.1. A Influência do Fator Idade no Ofício de Benzimento 

 

Nos subitens que seguem, apresentam-se os resultados adicionais extraídos das 

entrevistas realizadas e dedicadas aos temas especificamente relacionados com a questão da 

idade. Novamente, separam-se esses resultados em dois blocos: (i) Dados das benzedeiras; e 

(ii) Dados das consulentes. 

 

4.1.1. A Voz das Narradoras: Os dados das Benzedeiras  

 

Em relação ao papel do ofício de benzer em suas vidas, o Gráfico 4.1 mostra que todas 

as benzedeiras entrevistadas destacam a importância de ajudar as pessoas. Uma das senhoras 
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enfatiza explicitamente que ela também se beneficia de tal prática, pois se sente com mais 

força e alegria de viver. 
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Confirma-se que as benzedeiras concebem o seu ofício de benzer como um trabalho de 

doação, de caridade e de ajuda àqueles que necessitam. Tal aspecto foi citado por Moura 

(2009) e sustentado pelas falas das narradoras. Por exemplo, o fato de ser lembrada por 

antigos consulentes parece ser significativo para a Sra. Cidinha (como um reconhecimento da 

sua prática enquanto benzedeira):  

 

Pesquisadora: E seu papel, como a senhora vê seu papel diante dessas pessoas? 

 

Cidinha: De ajuda, de poder ajudar, ser parada na rua, oi, tudo bem? Tudo bem, 

pessoas que já vieram aqui. Até, ontem, a pessoa ali do bazar, falou ontem eu 

encontrei a Tânia, eu disse, que Tânia? Aquela que vinha sempre benzer as crianças, 

ela mudou para o interior, mas sempre lembra da senhora. Ela lembra de mim, 

entendeu? 

 

Pesquisadora: A senhora acha que tem papel importante para essas pessoas? 

 

Cidinha: É, de gratidão dessas pessoas. 
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Pesquisadora: A senhora está ajudando... 

 

Cidinha: É, procurando ajudar, é assim.  

 

A Sra. Silvia afirma que o benzimento é ação com o intuito de ajudar àqueles que a 

procuram. A Sra. Silvia explica que, por intermédio da oração, ela realiza a ação de ajudar o 

outro: 

 

Pesquisadora: Como a senhora vê o seu papel de benzedeira, o que a senhora acha? 

 

Silvia: Como que eu acho? Vou falar o que sei. Elas acham que estou fazendo uma 

caridade, e eu estou fazendo, não, por exemplo, oração, eu estou fazendo ação. Eu, 

fazendo os benzimentos, as orações que eu faço, eu estou fazendo ação. Eu faço muita 

oração e também ação. Eu, fazendo isso aí, eu estou fazendo ação. 

 

Na fala da Sra. Vilma, o propósito do benzimento também é visto como uma ação de 

ajudar o próximo:  

 

Pesquisadora: Para a senhora porque é importante benzer as pessoas que a procuram? 

 

Vilma: Eu acho que benzendo, e a pessoa melhorando, foi uma ajuda.  

 

Pesquisadora: Da sua parte, a senhora está tentando ajudar? 

 

Vilma: Nem fale. Eu peço muito para que aquela pessoa, assim que eu benzer fique 

sempre melhor. Eu penso logo assim. Quer dizer, no meu pensamento eu já estou 

ajudando. 

 

Para a Sra. Celeste, o benzimento tem como objetivo o alívio e, consequentemente, o 

amparo às pessoas que se encontram em sofrimento. Da mesma maneira, a referida senhora 

também entende a massagem como uma forma de produzir alívio para as dores do corpo:  

 

Pesquisadora: Qual a importância dessa atividade?  O que a senhora acha importante 

nessa atividade? 



114 
 

 

Celeste: Para mim, a importância que tem é o alívio do próximo, alívio da dor ou do 

problema. A massagem tem que vir para fazer o mesmo. Aí já é ver o alívio da pessoa. 

Às vezes, a pessoa chega aqui quase carregada e sai andando.  

 

Pesquisadora: E para o benzimento, também, a senhora acha que é o alívio, de poder 

ajudar a pessoa? 

 

Celeste: Sim. 

 

Nota-se, portanto, que todas as entrevistadas entendem a sua prática do benzimento 

como ajuda e caridade, ou seja, uma entrega àqueles que estão precisando e não conseguiram 

resolver suas dificuldades por outros meios, ou que procuram no benzimento um reforço para 

o enfrentamento das vicissitudes da vida. As benzedeiras pensam o benzimento como uma 

possibilidade de levar alívio às pessoas, mas também entendem que os consulentes precisam 

colaborar tendo fé no processo de cura. 

Outra questão levantada nas entrevistas com as benzedeiras, e mostrada no Gráfico 

4.2, refere-se ao significado que elas emprestam à idade no exercício da benzedura. Observa-

se que, para as entrevistadas, o envelhecimento não conduz a mudanças na prática do ofício 

da benzedura. Por outro lado, elas não negam a idade e o atual momento da vida. 
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Pode-se dizer que as falas das benzedeiras são semelhantes no que diz respeito ao fato 

de não terem alterado o rito do benzimento em função da idade. Mesmo quando houve 

mudança no público atendido, o fato não se consumou na velhice. Por exemplo, algumas das 

entrevistadas afirmaram atender preferencialmente as crianças, principalmente em virtude de 

essas apresentarem problemas de mais fácil resolução, tais como, mau-olhado, quebranto ou 

bucho virado. A decisão de benzer apenas ou predominantemente as crianças associa-se antes 

de tudo à “maior inocência desse segmento”. A pouca vinculação entre o público atendido e a 

idade transparece nas falas das entrevistadas.  

As senhoras não negam o envelhecimento; cada qual, do seu jeito, vivencia a velhice, 

contando com o convívio dos familiares e auxiliando as pessoas com o ofício abraçado. Por 

exemplo, a Sra. Cidinha cita que a idade não a levou a mudanças na prática do benzimento, 

nem mesmo na maneira de benzer: 

 

Pesquisadora: Na questão da idade, com o passar dos anos, isso fez a senhora mudar 

um pouco sua rotina de estar benzendo... A questão que a senhora falou de benzer 

criança, isso foi uma decisão desde o inicio ou não? 

 

Cidinha: Não, de primeiro eu benzia até adulto também, mas como eu não frequento 

centro ou lugar nenhum, eu acho que é só criança mesmo. Criança é inocente, criança 

é coisa pura mesmo. 

 

Pesquisadora: Não tem nada a ver com a questão da idade... 

 

Cidinha: Não... 

 

Pesquisadora: Então a senhora acha que o fato da idade não interfere em nada? 

 

Cidinha: Não, nada, é tudo a mesma coisa. 

 

Pesquisadora: A relação continua a mesma coisa? 

 

Cidinha: A mesma coisa. 
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Pesquisadora: Com o passar dos anos, a senhora foi aprimorando seus 

conhecimentos? As orações para o benzimento continuam as mesmas e sem 

alterações? 

 

Cidinha: A mesma coisa, uma ave Maria e um pai nosso, confie em Deus. 

 

A Sra. Silvia aponta as mudanças que ocorreram na sua rotina diária, e não a sua 

idade, como principal ingrediente a alterar suas práticas de benzedura. De qualquer forma, em 

relação ao benzimento, alega que não houve alteração relevante ao longo dos anos e com o 

avanço da idade:  

 

Pesquisadora: Hoje a senhora já é de mais idade e com o passar do tempo, a senhora 

foi obrigada a mudar algumas coisas no benzimento, com a idade? A senhora, hoje, só 

atende crianças, é pela idade? 

 

Silvia: É porque eu fiquei sozinha, eu tinha as três meninas (filhas) que moravam 

comigo e eu tinha tempo para atender muita gente, aí, quando elas foram embora eu 

fiquei com pouco tempo e também não quis atender casos que não eram... 

 

Pesquisadora: Mas não pelo fato da senhora ser de mais idade? 

 

Silvia: Não, de jeito nenhum. Eu que faço tudo. Eu cuido da casa, levanto oito, oito e 

meia, faço as coisas e pronto. Sabe o que é? Eu sou duzentos e vinte, enquanto faço 

uma coisa já faço outra, é assim. 

 

A benzedeira Silvia encara o seu envelhecimento com as atividades do benzimento e 

como participante do grupo dos Vicentinos da seguinte maneira: 

 

Pesquisadora: O benzimento, e seu trabalho na igreja, eles ajudam a senhora, 

colaboram para o contato com outras pessoas, isso ajuda a senhora a ver sua velhice de 

outra forma? 

 

Silvia: Não, o que elas ajudam é que elas são carinhosas com a gente, amorosas, boas 

amizades, não são falsas. 
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Pesquisadora: Mas a senhora já viu que vão envelhecendo de outra forma. Algumas 

com problemas e a senhora é ativa, isso a senhora acha que ajuda na sua velhice? 

 

Silvia: Ajuda, porque eu não paro. Eu sou, não sei se seu modo de pensar é esse, 

porque eu não fico deitada na cama, eu não fico no sofá, não vou no portão para falar 

com os outros, estou sempre nos vizinhos, eles sempre me chamam para ir lá e já vou. 

Eu, para mim é muito bom porque estou sempre correndo, fazendo as coisas, e não 

sinto dor. Não me dói a perna, nem o braço, tive oito filhos, nunca tive recaída de 

dieta, nunca tive nada para eu ficar empoada. Mas eu não tive só oito, eu peguei 

quatro para criar. Fiquei com doze. Criamos eu e meu marido.  

 

Na entrevista da Sra. Celeste, ela expressou que o fato de ser mais velha faz com que 

as consulentes a procurem para solicitar o benzimento. Pode-se perceber na entrevista com a 

Sra. Silvia que o seu envolvimento de anos em diversas atividades colabora na sua maneira de 

vivenciar a velhice e também os percalços do cotidiano. 

A Sra. Vilma assegura que a idade não a fez mudar o modo de benzer. Acredita que 

esteja bem para continuar com o ofício: 

 

Pesquisadora: A senhora começou com 30 anos, hoje já é idosa, e com a idade, a 

senhora foi percebendo mudanças na sua rotina de benzer, a senhora teve que mudar 

algumas coisas? 

 

Vilma: Não. Eu benzo o que eu sei e o que me procuram e não alterou em nada, 

graças a Deus.  

 

Pesquisadora: Por causa da idade? 

 

Vilma: Não, não. Dizem que depois dos oitenta a pessoa já não pode... Mas eu não 

sei, sou bem lúcida, faço boas contas, controlo tudo na casa, então, eu acho que para 

benzer eu ainda estou bem.  

 

Para a Sra. Celeste, a idade não gerou mudanças no ofício do benzimento:  

 

Pesquisadora: A senhora começou a trabalhar com 30 anos, hoje a senhora já é 

idosa... 
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Celeste: Setenta e oito, quase setenta e nove para falar a verdade. 

 

Pesquisadora: Tem conhecimento, uma história. Com o avanço da idade, a senhora 

sentiu necessidade de mudar algumas coisas no benzimento, por exemplo, só vou 

atender três pessoas por dia, só crianças? A senhora mudou alguma coisa pela idade? 

 

Celeste: Não, continuou a mesma coisa. 

 

Pesquisadora: A mesma coisa de trinta anos? 

 

Celeste: A mesma coisa, não mudei nada. 

 

Pesquisadora: Mas com o passar do tempo, a prática, as coisas podem... 

 

Celeste: Evoluir? 

 

Pesquisadora: Ou talvez, assim, fui adquirindo mais força, a senhora sente assim? 

 

Celeste: Não, quando eu me senti pronta para fazer o benzimento, eu tive provas 

suficientes de que estava dando certo, então não tive que mudar nada. Eu continuo a 

mesma coisa.  Às vezes, é muito difícil, mas acontece, eu não posso fazer (o 

benzimento) na hora, e a pessoa melhora do mesmo jeito. 

 

As falas apresentadas confirmam a afirmação de Hoffmann-Horochovski, que destaca, 

em sua pesquisa Velhas Benzedeiras, condições favoráveis à prática do ofício da benzedura 

por idosos: “(a prática continua) [...] enquanto puderem, enquanto sua condição permitir e o 

tempo da vida não cessar, suas mãos e vozes continuarão ativas...benzendo, rezando, 

contando histórias.” (20012, pp. 138-139)  

Referindo-se às benzedeiras, entrevistadas em sua própria pesquisa de campo, Loner e 

Gill (2010, p.4) mencionam o seguinte: 

[...] A benzedura é uma atividade ainda comum nas zonas rurais ou periféricas das 

cidades pequenas e médias brasileiras, porque seus praticantes estão próximos 

daqueles que devem atender. Suas experiências revelam uma sabedoria construída 

por meio da tradição oral. Como as ações são simples, embora cobertas de segredos 

e de rituais, servem para apaziguar corpos que se sentem enfermos, mediante a fé em 

um ato simbólico. Tais ações nunca estiveram realmente extintas, pois são parte 

integrante da religiosidade popular, que procura nelas o alívio de males ou o apoio a 

problemas que as afetam. 
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Em centros urbanos, apesar das dificuldades próprias do dia a dia, ainda é possível 

localizar senhoras que benzem, mesmo com a redução do ritmo de consulentes que buscam tal 

encaminhamento para seus problemas. Pode-se aludir que essas senhoras ainda residem em 

localidades residenciais, mesmo contando com a presença de estabelecimentos comerciais de 

pequeno porte e talvez isso ainda seja um aspecto favorável à interação dos vizinhos e 

consequentemente divulgação do benzimento.  

O gráfico 4.3 reflete a opinião das benzedeiras sobre a idade como fator importante na 

relação com os consulentes. A maioria registra que a idade não interfere na opinião daqueles 

que procuram o benzimento. Apenas uma benzedeira pensa que o fato de ser idosa pode 

passar uma imagem de maior seriedade e se traduzir em maior confiança junto àqueles que 

buscam o benzimento. 
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A questão da idade como símbolo de maturidade e de legitimidade na prática do 

benzimento também foi discutida por Oliveira e Trovão (2009), os quais partem da 

perspectiva das benzedeiras em sua função de guardiãs do saber. A partir desse ângulo, o fator 

experiência da pessoa que benze pode ser elemento importante na identificação e no 

tratamento dos problemas que estão afligindo os consulentes. Nesse caso, o tempo acumulado 

contribuirá na construção da credibilidade da benzedeira. 

Como menciona Quintana (1999, pp.55-56): 



120 
 

[...] é de se esperar que a pessoa que ocupe esse lugar de saber, encarregado de 

transmitir um código social, deva ser alguém em que se possa ver, por meio das 

rugas no seu rosto, um representante desses valores. Assim, para poder obter um 

reconhecimento social, estes terapeutas devem ter uma idade que garanta, para seu 

grupo, um certo saber. [...]  

 

A Sra. Cidinha menciona que a experiência dos anos lhe trouxe fortalecimento e força 

na prática do benzimento:  

 

Pesquisadora: A senhora acha que com a idade vai perdendo a força? 

 

Cidinha: Não, pelo contrário. Vamos levando ...  

 

Pesquisadora: Cada vez mais, quanto mais praticar, melhor ... 

 

Cidinha: Exatamente.  

 

Pesquisadora: Pensando quando começou e hoje, como a Senhora se sente? 

 

Cidinha: Mais fortalecida, mais forte. 

 

Pesquisadora: Pelo fato de ser idosa, as pessoas olham a senhora com mais respeito? 

Pensam que a senhora é mais conhecedora? Acreditam mais no benzimento? 

 

Cidinha: Acho que quem vêem ... com fé. Querem o restabelecimento da criança e 

todas as crianças que vêm aqui são tratadas igualmente. 

 

A Sra. Silvia não pensa que o fato de ser idosa tenha relevância no benzimento. Que 

atualmente realiza mais coisas do que em outros momentos da vida:  

 

Pesquisadora: Pela senhora ser idosa, será que as pessoas sentem mais confiança e 

pensam: “por ser idosa, ela tem mais experiência para benzer”? 

 

Silvia: Não influi, porque, por exemplo, talvez se eu fosse mais nova eu não teria 

tanto tempo para fazer o que eu faço hoje.  Hoje, eu faço muito mais do que eu fazia 

quando era nova. Eu fazia a mesma coisa. Para mim, eu sou a mesma pessoa de 

sempre. Em todo lugar que eu vou ninguém me pergunta, ninguém critica. 
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A Sra. Celeste assinala a prática do benzimento no decorrer dos anos de sua vida:  

 

Pesquisadora: Mas com o passar do tempo, acredito que a senhora foi tendo mais 

prática? 

 

Celeste: Ah, sim, prática, sim. Vai aprendendo, pegando prática. No começo eu tinha 

que ler o benzimento eu tinha que ler para não me perder, mas depois que peguei 

prática não me esqueço, mas não mudei nada, não tem o que mudar. 

 

O Gráfico 4.4 reflete, segundo as benzedeiras, o que os seus familiares pensam sobre a 

continuidade do ofício e a idade. Observa-se resposta unânime refutando qualquer conflito. 

Os familiares até solicitam eventuais benzimentos nos momentos de aflição. Duas das 

benzedeiras, inclusive, já ensinaram o oficio de benzimento para as filhas, garantindo o 

processo de transferência de conhecimento e tradição. As demais senhoras ainda não 

conseguiram passar o ensinamento em virtude de não terem encontrado pessoas interessadas. 
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Em relação ao apoio familiar ao prosseguimento do ofício, a Sra. Cidinha relata: 
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Pesquisadora: O fato de a senhora continuar com essa prática, depois de tantos anos, 

a família continua dando todo apoio, ninguém falou, (por exemplo), “já é bom parar”. 

 

Cidinha: Não, pelo contrário, dão a maior força. Até quando Deus quiser. 

 

Pesquisadora: A senhora já está ensinando, passando para alguém... 

 

Cidinha: Não, por enquanto, não. Por enquanto, não estou vendo ninguém que possa 

fazer isso, não sei. 

 

4.1.2. A Voz das Narradoras: Os dados das Consulentes  

 

Após os dados elencados das entrevistas com as benzedeiras, outras informações 

complementares são fornecidas pelas consulentes. A seguir são apresentadas as entrevistas 

com as consulentes. Como já mencionado no capítulo 3, cada consulente frequenta e se 

consulta com tão somente uma das benzedeiras entrevistadas. Neste capítulo, as questões que 

as consulentes trazem referem-se à importância conferida à idade das benzedeiras e sua maior 

(ou menor) credibilidade no ofício do benzimento.  

O Gráfico 4.5 mostra o que as consulentes pensam em relação à idade das benzedeiras. 

Percebe-se que, das quatro consulentes entrevistadas, três delas (Chris, Nica e Si) reconhecem 

certa importância à idade da benzedeira no momento de busca por ajuda mediante o 

benzimento. Pode-se dizer que, o fato de serem pessoas mais velhas colaborou no sentido de a 

benzedeira passar a imagem de confiança, seriedade, acúmulo de experiência e poder na 

execução do benzimento.  

Para a entrevistada Chris, quando pensa em benzedeira, vem à mente a imagem de 

uma pessoa idosa. Para ela essa relação de benzer está vinculada a uma pessoa de mais idade:  

 

Pesquisadora: A questão da idade, então, teria peso positivo para você? 

 

Chris: Sim, sem dúvida alguma.  Acho que um jovem não conseguiria ter tanta 

tranquilidade. Na verdade, não sei qual o fundamento, mas benzedeira tem muito 

aquilo de acalentador, de tirar tua dor, de trazer uma benção, um alívio e acho que um 

jovem não traz essa segurança. No meu caso, se eu fosse me benzer com uma pessoa 

mais jovem, com certeza, eu não ia sentir tanto acalento como no caso de uma pessoa 

mais idosa.  
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No caso da consulente Nica, ela encontrou na Sra. Silvia serenidade e acolhimento. 

Também cita que outras benzedeiras idosas que conheceu passavam igualmente essa imagem. 

Pode-se, então, pensar que a postura da benzedeira e o fato de ser de idade proporcionam mais 

confiança e segurança à consulente. O acolhimento e escuta sensível fazem parte do 

atendimento das benzedeiras. As reações de maior intimidade e comprometimento não são 

construídas somente no momento da benzedura: 

 

Pesquisadora: Pensando na questão do envelhecimento, você acha que o benzedeiro, 

a benzedeira mais velha, eles sabem mais? Eles trazem mais confiança? 

 

Nica: Eu acho que são, porque todos que eu levei são pessoas mais velhas. São idosos. 

Eu não conheço nenhum mais novo, são todos idosos. Mas acho que isso também é 

assim, é toda uma experiência.  

 

A consulente J.M. diz que não vê diferença no ofício de benzimento em função da 

idade. Porém, por outro lado, sugere que a pessoa idosa parece ter mais experiência e crença 

no ofício, diferente dos mais jovens. A entrevistada entende a idade da benzedeira como 

maior garantia de experiência acumulada na atuação como benzedeira e na própria história de 

vida (e na crença da benzedeira). Para J.M., o ritual do benzimento é um só, independente de 

ser realizado por um jovem ou uma pessoa idosa. Contudo, o importante é a fé e, nesse 



124 
 

quesito, a maior idade parece favorecer, pois, na visão da consulente, a fé do jovem não é tão 

marcante como a do idoso: 

 

J.M.: Eu não digo que sabe mais, ele tem mais experiência, tem, mas a oração do 

benzimento é uma só, seja o mais velho, seja o mais novo. Eu acredito na fé da pessoa, 

o idoso, em si próprio, a crença dele é mais forte. O jovem é um pouco volúvel 

naquilo que faz. Não crê como o idoso.  

 

Pesquisadora: Você acha que dois benzedeiros, um mais idoso e outro mais novo, 

quem você procuraria? 

 

J.M.: No momento que eu estou precisando, se a pessoa idosa está ali junto com ele, 

claro que eu vou procurar o idoso, Por quê? Porque ele fala a minha linguagem, mas 

quanto ao benzimento é um só, do idoso ou do jovem, vai da crença de eu acreditar e 

confiar. Isso que falta nas pessoas para entenderem, que não é pela idade, mas, sim, 

pela oração, pelo benzimento, pela fé. Mesmo que o jovem, ele não vai querer ir 

benzer. Ele se sente... um pouco, como posso falar, envergonhado, ou com medo, 

porque o medo, hoje, que está acabando com esse mundo. Mas a oração de 

benzimento é uma só. 

 

Para a consulente Si, a idade tem papel definitivo na construção da confiança no ofício 

de benzimento: 

Pesquisadora: Você acha que o benzedeiro, sendo uma pessoa de mais idade,           

você sente mais confiança, você acredita que ele tenha toda uma experiência desses 

manejos que te dão mais segurança? 

Si: Eu não tenho dúvida, com certeza, sim. São pessoas com muito mais experiências, 

mais tarimbadas, te dão mais confiança, dá mais segurança, sem dúvida nenhuma Eu 

sou suspeita para falar, ainda hoje, aqui no grupo, eu falava sobre o idoso, o quanto eu 

gosto, o tanto que valorizo todos, enquanto para a maioria das pessoas é aquele 

menosprezo, aquele que não é mais útil, não dá valor, eu penso justamente ao 

contrário, é ele que tem mais sabedoria, portanto eu confio mais. 

Pesquisadora: Então, a questão da idade fortalece essa prática do benzimento. Esse 

ofício, essa prática, você acha que isso traz para o idoso um reconhecimento, certa 

importância? 
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Si: Eu não tenho dúvida, porque além de eu ter os benzimentos dela, eu frequento a 

casa dela, é minha tia, é irmã da minha mãe, a gente tem uma ligação muito forte. Pelo 

menos uma vez por semana eu passo lá. Eu vejo o movimento da casa, de pessoas que 

a procuram, por telefone, e eu vejo o tanto que ela fica bem, se sente valorizada, útil, 

ela se sente importante, isso é muito claro.  

 

Em outras palavras, as entrevistas confirmam os argumentos encontrados na literatura, 

os quais sugerem que essas pessoas idosas adquirem a função de mantenedoras e 

transmissoras do conhecimento do benzimento, visando à continuidade do ofício. Como 

mencionam Oliveira e Trovão (2009, p.247): 

O fato do conhecimento etnobotânico e místico-religioso concentrar-se entre 

rezadores com média de idade acima dos 70 anos demonstrou que, na estratégia da 

manutenção do saber tradicional, a idade avançada dos detentores deste 

conhecimento é um fator preponderante. Aliada ao fator da idade avançada dos 

informantes, possivelmente a experiência vivenciada com práticas de rezas e o 

conhecimento adquirido pelo uso cultural de algumas espécies de plantas faz destas 

pessoas figuras respeitadas no seio de suas comunidades e talvez, por isso, a própria 

comunidade as perceba como mantenedoras do saber dos rituais de cura através do 

uso de plantas. 

 

Como ressalta Alves (2012) a escuta é relevante para entender o que o outro quer nos 

dizer. Diferente de ouvir sem compromisso há envolvimento com aquele que está 

necessitando de um bom ouvinte. Tal envolvimento pode se traduzir no sentido de “acalento” 

referido pela consulente Chris. 

Moura (2013, pp. 32-33) também destacou o modo como os consulentes são recebidos 

por benzedeiros da seguinte maneira:  

O visitante aproxima-se e faz um cumprimento, como sinal de respeito (senhor, 

dona, senhora). O benzedeiro ou a benzedeira então o chama para entrar e sentar, 

demonstrando sinal de hospitalidade. Depois de acomodada, a pessoa solicita os 

serviços e expõe suas queixas. Os responsáveis pelo ritual ouvem com atenção e, em 

alguns casos, relatam situações semelhantes em que se obtiveram cura ou, 

simplesmente, preparam-se para iniciar o benzimento. 

  

No Gráfico 4.6, apresentamos as respostas das consulentes sobre a importância do 

ofício de benzer e no reconhecimento da pessoa idosa. As benzedeiras são reconhecidas pelo 

papel religioso e social que ocupam. Além disso, no olhar das consulentes, também conta a 

postura de maior acolhimento, o qual se revela essencial para aqueles que procuram ajuda 

para os malefícios que se apresentam no decorrer da vida. Essas idosas recebem, então, um 

reconhecimento junto ao público atendido. As benzedeiras estão dispostas a ouvir o que seus 

consulentes têm a dizer sobre as dificuldades e as aflições do cotidiano. 
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GRÁFICO 4.6 
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Para J.M., a Sra. Cidinha é conhecida na comunidade pela prática do benzimento, por 

ajudar com o benzimento. É respeitada e passa mais confiança às pessoas. E isso está 

intimamente associado à idade: 

 

Pesquisadora: A dona Cidinha é uma senhora que pratica o benzimento, é uma idosa. 

 

J.M.: Idosa e, também, na igreja. É uma pessoa de fé. Ela é reconhecida por mim e 

por muita gente. 

 

Para Chris, a benzedeira beneficia-se de seu ofício garantindo maior respeito na 

sociedade como guardiã do conhecimento do sobrenatural; tendo o domínio das coisas do 

sagrado. A consulente identifica-se com a Sra. Vilma, que é uma pessoa tranqüila, serena e 

acalentadora, e tais características fazem parte da sua história de vida: 

 

Pesquisadora: Você acredita que esse ofício pode trazer algum reconhecimento a esse 

idoso que o pratica? 

 

Chris: Sem dúvida, acho que sim. Ah, a imagem que tem é de conhecimento mesmo, 

de conhecer coisas, digamos, do além, é ter mais domínio entre as coisas do céu e da 

terra. Sei lá, mais ou menos isso, é a impressão que dá. São pessoas normalmente mais 

serenas, que levam as coisas com muito mais tranquilidade. No caso, dona Vilma é 
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uma pessoa muito tranquila, muito serena, e as outras que eu tive lá atrás também, é 

aquela coisa de acalentar, acalentadora, que eu acho que só o conhecimento mesmo, as 

histórias, as coisas que ela já ouviu, já passou, é que trazem isso.  No caso da Dona 

Vilma, eu sei, são coisas que ela aprendeu ajudando a mãe, então, ela auxiliava a mãe, 

quando ela precisava de uma água, de uma erva, de uma coisa, isso faz toda a 

diferença. Também tem uma história de admiração com o antepassado dela. É muito 

bacana isso. 

 

Estas colocações relativas ao exercício do ofício para o reconhecimento da pessoa 

idosa podem também ser lidas de outro prisma: a idade valoriza o ofício. 

Para Nica, existem coisas que os médicos não resolvem, e sim o benzimento; portanto, 

reconhece a importância dessa ajuda. Deve-se ressaltar que a entrevista de Nica ocorreu na 

casa de seus familiares, que é o local dos encontros diários da família e de várias gerações. O 

filho de Nica estava jogando ludo com a bisavó enquanto aguardávamos a chegada de sua 

mãe para a entrevista. Pode-se pensar que esse convívio próximo com os familiares idosos 

contribua, inclusive, para a concepção da entrevistada em relação à valorização e 

reconhecimento da benzedeira idosa: 

 

Pesquisadora: Você pensa que essa prática de benzer pessoas, ela tem um ponto de 

dar a eles certo reconhecimento, certo respeito? 

 

Nica: Eu acho que sim. 

 

A consulente Si é parente da benzedeira, Sra. Celeste, e percebe a idade e o ofício da 

seguinte forma: 

 

Pesquisadora: Então, a questão da idade fortalece essa prática do benzimento. Esse 

ofício, essa prática, você acha que isso traz para o idoso um reconhecimento, certa 

importância? 

 

Si: [...] Pelo menos uma vez por semana eu passo lá. Eu vejo o movimento da casa, de 

pessoas que a procuram, por telefone, e eu vejo o tanto que ela fica bem, se sente 

valorizada, útil, ela se sente importante, isso é muito claro.  
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Si: São pessoas com muito mais experiências, mais tarimbadas, te dão mais confiança, 

dá mais segurança, sem dúvida nenhuma Eu sou suspeita para falar, ainda hoje, aqui 

no grupo, eu falava sobre o idoso, o quanto eu gosto, o tanto que valorizo todos, 

enquanto para a maioria das pessoas é aquele menosprezo, aquele que não é mais útil, 

não dá valor, eu penso justamente ao contrário, é ele que tem mais sabedoria, portanto 

eu confio mais. 

 

4.2. A valorização dos idosos e a interpretação dos autores sobre as experiências das 

benzedeiras  

 

Apresentadas as dimensões dos resultados do trabalho de campo diretamente 

relacionadas à questão da valorização da pessoa idosa, os próximos parágrafos tratam de 

refletir sobre o tema da valorização das pessoas idosas a partir do cruzamento entre 

referências da literatura e as experiências das benzedeiras. O objetivo maior encerra-se com 

proposições não exaustivas de iniciativas que possam contribuir para a valorização das 

pessoas idosas em outros contextos. 

Antes de discorrer sobre a valorização das pessoas idosas, retoma-se a compreensão da 

velhice não restrita ao aspecto biológico, dominante por muito tempo, como esclarecem Côrte 

et al (2006, p.27)  

A velhice, se apreendida somente como biológica, não revela o seu lado social. Ela 

certamente se apresenta como questão biológica, mas é mais do que isso, pois se 

localiza em uma história e insere-se em um sistema de relações sociais. As 

dimensões históricas e socioculturais, particulares de cada sociedade, devem ser 

analisadas ao lado da dimensão biológica, comum a todos os seres humanos, em 

todas as sociedades. 

 

Essa necessidade de compreender a velhice como um processo com diferentes facetas, 

também foi confirmada em Avelar (2007, p. 89) 

[...] pode-se sustentar que, assim como a literatura aborda diferentes maneiras de 

envelhecer, influenciadas pela história de vida de cada pessoa, incluindo suas 

relações tanto familiares quanto de amizade, sua rotina de vida e suas moradias, 

mediante esta pesquisa, também se demonstrou que os residentes se adaptaram à 

Instituição estudada de forma diferenciada, gerando percepções distintas sobre suas 

condições atuais na casa. [...] 

 

No caso desta pesquisa, entende-se que o ofício da benzedura continua significante 

para seus praticantes e usuários, e permite aos primeiros explorar suas relações com o 

processo de envelhecimento.  A revisão bibliográfica apontou que tais situações não aparecem 

na velhice e sim quando as pessoas estão mais jovens. Ocorre que o aprendizado se 
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desenvolve no decorrer da vida e que, na velhice, o exercício do ofício permanece ativo e 

torna-se o diferencial na vida dessas pessoas. Surgem oportunidades reais de construção de 

redes de relações e de trocas de experiências com os relacionamentos que se desenvolvem. 

Retomando Lima (2011, p. 139), destaca-se: 

Assim ao referirmos que a identidade do indivíduo se constrói a partir do que ele 

faz, estabelecendo o trabalho como categoria fundamental, compreendemos as 

relações sócias, os processos de identificação e o modo de ser dos idosos, através da 

dimensão ocupacional, já que esta ainda ocupa um grande espaço na vida das 

pessoas, permeando relações. 

 

Como ainda destaca Lima (2011, pp. 142-143) “[...] a conquista da sociabilidade é 

fundamental para o longevo, pois abre caminho para a realização pessoal e uma vida pró-ativa 

e com qualidade.” Prosseguindo, a autora menciona “  [...] O engajamento em ocupações 

aumenta a chance de sobrevivência, de desenvolver habilidades e de exercitar capacidades 

gerando benefícios, como a sensação de bem-estar proporcionando vitalidade, prazer, 

propósito, plenitude, autonomia. [...]” ( LIMA, 2011, pp.159-160) 

Nos contatos com as benzedeiras, observam-se pessoas plenamente conscientes da 

idade e das mudanças associadas ao envelhecimento. Contudo, essas mesmas pessoas negam-

se a renunciar seus papéis relevantes na sociedade e expressam esses papéis por meio de um 

ofício voluntário, mas amplamente reconhecido pelo público atendido.  

Como destaca Mercadante (2005), o primeiro sinal da velhice, ou seja, aquele da idade 

cronológica evidencia-se no corpo da pessoa, portanto, no aspecto físico. Essa mudança é 

irreversível, apesar dos esforços e dos avanços da medicina para postergar os primeiros sinais 

do envelhecimento e da velhice. As senhoras entrevistadas (benzedeiras) não recusam a 

velhice, procuram vivenciá-la sem deixar a prática do benzimento porque consideram que 

estão em condições de realizá-lo. Identificam junto a suas consulentes um público em busca 

de ajuda, demandando seus conhecimentos e afeição. 

Além do aspecto do corpo, outros elementos estão envolvidos no processo de 

envelhecimento, abrangendo, os aspectos psicológicos, a história de vida, e fatores 

ambientais, contextos sociais e culturais. As benzedeiras entrevistadas procuram manter o 

controle desses elementos e encontram apoio por intermédio do ofício que exercem e contam 

com os familiares que são favoráveis a continuidade da prática da benzedura. 

A questão da valorização da pessoa idosa e do seu papel social não pode deixar de 

considerar esse contexto mais amplo, no qual as relações são construídas e reconstruídas. É a 

partir dessa realidade que a pesquisa se desenvolveu e identificou uma forma bastante 
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particular de um grupo de idosas manterem ou resgatarem seu poder, mesmo que para 

determinado grupo de consulentes e na família. Tal situação pode ocorrer com idosos 

engajados em diferentes atividades. 

Para Whitaker (2007, p.51) 

[...] a um primeiro olhar, o aumento da longevidade deveria se constituir em 

aumento de poder para os idosos, na sociedade e na família. Mas, no caso brasileiro 

(e não só), temos exatamente o movimento contrário: à medida que a pessoa vai 

envelhecendo, vai perdendo poder, aquele poder que os mais velhos tinham no 

passado e do qual a memória social ainda possui registros. 

 

A referida autora aponta exatamente para a perda do lugar da pessoa idosa, apesar do 

aumento dessa população no Brasil e no mundo. As experiências narradas ao longo desta tese 

revelam tentativas expressivas, com significativos resultados, de se evitar essa perda de 

posição social. 

Antes, porém, pode-se pensar como a velhice era tratada ou concebida em outros 

períodos da história. Como salienta Carolino (2011), na Grécia, no ano de 2000 a.C, a questão 

da velhice era pensada como doença, e a juventude era valorizada. Para o povo egípcio, em 

2500 a.C, havia a responsabilidade dos filhos com os cuidados dos pais na velhice, além de 

manter a tumba quando de sua morte. Ou seja, pode-se observar que a velhice não é discussão 

recente. Em diferentes períodos da história e em diferentes culturas, essa questão precisa ser 

encarada e tratada pelos filhos e pelos próprios idosos. Ainda hoje essa questão é debatida, 

apesar das mudanças na sociedade. Como descrito por Avelar (2007), identificando casos 

ilustrativos, ainda se vê casos de abandono de idosos por familiares, enquanto outros têm 

cuidados aquém dos necessários. 

Whitaker (2007) menciona que, na primeira metade do século XX, alguns idosos ainda 

detinham o poder no seio da família por meio do domínio exercido sobre os negócios 

familiares. Mesmo em se tratando das famílias menos abastadas, isso também ocorria 

mediante o controle das fontes de renda. Os filhos e as esposas ficavam como auxiliares dos 

pais até a sua morte. Como salienta a autora, referindo-se aos filhos, “[...] estes casavam-se e 

continuavam participando da empresa, em geral submetendo-se à autoridade dos pais, com 

maior ou menor grau de resistência. [...] Não raro, a família morava ao lado da joalheria, nos 

fundos da quitanda, em cima da agência da casa bancária ou do armazém etc.” ( WHITAKER, 

2007, p.55).  

Acrescenta a autora: 

Nesse tipo de especialização da família, os mais velhos representavam a autoridade 

– para o bem ou para o mal. Toda a família girava em torno desses poderes, e os 



131 
 

idosos só tinham que comandar e exigir os cuidados que mereciam, além da 

vassalagem dos mais jovens, consentida ou não.  (WHITAKER 2007, p.55). 

 

Com o passar do tempo e as mudanças de ordem econômica, as relações no interior 

das famílias também se modificaram, surgindo os trabalhadores assalariados em sua grande 

maioria. Nesse ponto, destaca-se o momento importante da aposentadoria como ingresso à 

fase da velhice. Sobre isso cita Mariz (2009, p.43): 

[...] A sociedade atual vive sob o paradigma da periodização da vida e do 

estabelecimento do que é específico e peculiar a cada etapa, como por exemplo: 

infância como a fase da descoberta; a juventude: da beleza, sensualidade, do 

desenvolvimento profissional; a adulta: das grandes produções e reprodução e a 

velhice: a aposentadoria, o descanso, o declínio, o fim e a morte. [...] 

 

Segundo a autora, nessa redefinição dos tempos da vida, internalizou-se, 

definitivamente, a ideia de que, ao se aposentar, o idoso perde o lugar no sistema de produção 

e as pessoas deixam de ser insubstituíveis e indispensáveis. Portanto, a aposentadoria acaba 

por se associar à velhice, reforçando a imagem de que as pessoas que atingem esse momento 

já não têm interesses e aspirações a serem conquistados.  

Não se quer aqui determinar se a pessoa idosa deve continuar a trabalhar ou se dedicar 

a atuações voluntárias ou outras. Cabe a cada pessoa viver segundo o seu próprio ritmo e de 

acordo com seus interesses e oportunidades, não se generalizando as situações. Pode-se, 

contudo, refletir que o papel profissional mescla-se aos demais papéis a serem exercidos por 

cada pessoa na sociedade (pai, mãe, filho, irmão, irmã, como membro de grupos específicos e 

tantos outros). O papel de trabalhador parece ter significado mais relevante, a ponto de a 

aposentadoria se associar à ideia de momentos apenas de perdas. As benzedeiras parecem 

romper essa leitura por meio da ação social que preserva seu respeito junto a consulentes de 

diferentes padrões sociais. Evidentemente a questão da benzedura não deve ser vista como 

profissão e nem o exercício da benzedura pode definir o benzedeiro, como tal, como 

“trabalhador”. Mas a valorização atribuída ao benzedeiro por ele mesmo pode indicar 

caminhos. 

Ao papel profissional, Mariz (2009, pp.62-63) refere-se da seguinte forma: 

O papel profissional pode representar para o indivíduo uma das fontes, senão a mais 

importante, de satisfação de reconhecimento, de prestígio e de poder dado que, o 

trabalho representa para ele não apenas um meio de sobrevivência, mas a sua 

inserção no sistema de relações econômicas e sociais. O trabalho e a profissão 

funcionam como o cartão de visitas, conferindo ao sujeito uma identidade social. 

[...] O sujeito é aquilo que faz e a sua marca se confunde com a marca da empresa a 

que está vinculado profissionalmente. [...] 
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No entanto, essa leitura parece estrangular os diferentes papéis sociais que as pessoas 

podem e devem exercer ao longo da vida. Observa-se que a prática do benzimento 

proporciona às senhoras entrevistadas satisfação e reconhecimento pelos outros, podendo 

trazer-lhes prestígio social, mesmo constatando que esse ofício é realizado de forma 

voluntária.  Portanto, a atividade de benzimento contribui para a construção da identidade 

social do praticante desse ofício mesmo sem lhes render vantagens econômicas que possam 

estar associadas a qualquer imagem de sucesso. O reconhecimento e a valorização desses 

idosos conferem novas identidades sociais livres das relações impostas pelos sistemas 

econômicos. 

Em relação à prática do benzimento Loner e Gill (2010, p.10) destacam exatamente 

esse fazer referindo-se às benzedeiras: 

No caso delas, fica evidente que se trata de um ofício, quase uma missão, a que se 

dedicam e que, na maioria das vezes, não está sujeita à logica capitalista, pois não se 

trata nem de troca de mercadorias, nem de retribuição material, mas sim da 

perseguição de objetivos no campo do sagrado e do místico. 

 

Minayo (2006) trata a questão das sociedades industriais e a velhice da seguinte 

forma: 

Em nossas sociedades industriais e pós-industriais, esse desejo de aniquilamento se 

expressa, sobretudo, nos conflitos intergeracionais, nos maus-tratos e nas 

negligências, cuja elaboração cultural e simbólica se materializa em forma de 

desigualdades que ocorrem no tempo, por classes, por etnias e por gênero. E em três 

situações a pessoa idosa é valorizada e integrada: nas situações em que é 

considerada sábia, como é o caso de mães e pais-de-santo, dos (as) curandeiros (as), 

dos (as) conselheiros (as); quando tem autoridade intelectual, no caso dos cientistas 

e profissionais que demonstram uma fertilidade permanente de sua produção em 

benefício da sociedade; e quando é muito rica ou poderosa, a riqueza e o poder 

político conferindo-lhes status e poder. Nesses três tipos exemplares é possível 

destacar que o princípio de idade é colocado em segundo plano em favor do 

reconhecimento social. (MINAYO, 2006, p.52) 

 

Nas situações elencadas acima, entre as quais faltaria incluir as artes, as perdas 

biológicas naturais da velhice parecem não se evidenciar e não comprometem o papel de 

destaque que esses idosos ocupam na sociedade. Idosos de prestígio, pelas mais diversas 

razões, não são vistos com a idade que têm, mas pelo que significam e representam na 

sociedade. Essa afirmação da autora confirma-se em cada uma das entrevistas realizadas 

durante o desenvolvimento desta tese.  

Sobre os idosos e a sociedade contemporânea brasileira, Minayo (2006, pp. 55-56) 

também destaca: 

[...] mais que inúteis ou decadentes, a sociedade brasileira hoje precisa de seus 

idosos para viver melhor e compartilhar de suas moradias, e contar com seu apoio 
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social e material. Sobretudo tendo em vista o cenário da reestruturação produtiva, 

seu trabalho significa renda mais elevada para si próprio e para sua família, assim 

como garantia de autonomia física e mental e de maior integração social e política. 

Além da contribuição material, os idosos brasileiros estão cada vez mais engajados 

na cena política e constituem um poderoso grupo que dinamiza um tipo de economia 

específico: turismo, educação, cultura, cosmética, saúde e serviços voltados para as 

mais variadas necessidades. 

 

Não há dúvida que a existência de situações de pessoas que, mesmo aposentadas, 

necessitam complementar a sua renda ou de sua família para manter as necessidades básicas 

pode gerar estresse e importantes desgastes físicos e psicológicos. Dentro deste contexto, há 

um campo fértil para a discussão sobre as possibilidades de valorização dos idosos brasileiros. 

Contudo, pensar nessa valorização apenas por seu ângulo econômico pode não render os 

frutos desejados. A experiência das benzedeiras revela outras dimensões que podem e devem 

ser exploradas. Além da ajuda financeira, o retorno ao trabalho pós-aposentadoria, voluntário 

ou não, pode favorecer a participação em outros espaços, não se limitando aos 

relacionamentos familiares.  Apenas mencionam-se essas questões, pois as situações de 

velhice são diversas, assim como o processo de envelhecimento também não ocorre da mesma 

forma. 

Em relação às possíveis dificuldades que aparecem no decorrer do envelhecimento, 

Monteiro (2005, p.66) afirma:  

[...] Não envelhecemos para ter dificuldades, envelhecemos porque vivemos. Para 

não haver dificuldades é preciso praticar o que não se quer perder. [...] O corpo 

nasceu para a ação. Quanto mais praticamos melhor nos tornamos. Isso quer dizer 

que sem ação deterioramos. É como tocar piano: senão praticamos esquecemos; a 

habilidade atrofia. 

 

Dessa forma, é importante que as pessoas possam dar continuidade às atividades de 

seu interesse e buscar outras, as quais podem lhes dar prazer e sentido à vida. As pessoas 

necessitam de objetivos na vida para a construção do futuro. É a dinâmica ou o movimento da 

vida, com seus obstáculos e oportunidades do cotidiano. Na ação das benzedeiras, a 

continuidade adquire uma perspectiva ampla. Essas idosas assumem para si a função de 

guardiães de tradições da sociedade brasileira. 

Outro tema mencionado por Monteiro (2005), e que deve ser considerado de 

relevância, é o problema do isolamento. Segundo o autor:  

[...] Nossa biologia enjeita o isolamento. Morremos quando o aprendizado termina. 

[...] não é possível doar o que aprendemos, e sem doar não recebemos, o alimento se 

esgota, e aí morremos. Somos seres gregários, precisamos do alimento do afeto para 

sobreviver. (MONTEIRO, 2005, p.70) 
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O isolamento, pensado nessa perspectiva, não é o caminho mais adequado no processo 

de envelhecimento e na velhice. Pode-se encontrar, em diferentes situações, pessoas que, 

pelas mais diversas razões, buscam se isolar. No entanto, talvez não seja esse o melhor 

caminho, principalmente para os longevos. Pode-se dizer que as trocas de vivências se dão 

nas relações com as pessoas. Boas ou ruins, essas trocas fazem parte da história de vida de 

cada um. 

Bóccia (2009, p.64) salienta que: “a convivência social e familiar é um fator 

importante para um envelhecimento saudável, pois dá ao longevo a noção de pertencimento. 

Fazer parte traz sua presença ao aqui e agora.”  

Acrescenta: 

Em suas diferentes formas – a música, a poesia, a literatura, as artes plásticas, a 

contação de histórias etc. -, a atividade artística pode desempenhar esse papel de 

“antídoto”: resgata e alimenta a alma, traz aprovação social e familiar – em outras 

palavras, dá sentido e enriquece a existência. (Bóccia, 2009, p.114) 

 

Pode-se refletir pelas entrevistas com as benzedeiras, que o exercício do ofício lhes 

confere um “antídoto” contrário ao isolamento. A prática de ajuda aos consulentes gera 

oportunidades em que as benzedeiras, elas próprias, também são ajudadas. A missão de fazer 

o bem para aqueles que lhes pedem ajuda obriga-as à abertura de portas e à tão requisitada 

função de escutar seus consulentes em suas aflições e dar-lhes o aconchego. 

Assim, a capacidade de ajudar as pessoas gera sentimentos de satisfação, de plenitude 

e de amizade com os consulentes, os quais não podem ser obtidos se isolados no mundo. 

Pode-se inferir das entrevistas que o retorno obtido pelas benzedeiras, fruto de sua ação, 

talvez tenha importância equivalente aos benefícios alcançados pelas consulentes em cada 

atendimento. 

Alves (2007, p.130), referindo-se à amizade na velhice, aponta: 

[...] Estudar a amizade entre os idosos é também colocar em perspectiva o aspecto 

das afinidades e das escolhas que podem ser feitas nessa fase da vida, e não somente 

na juventude. Suas escolhas extrapolam o âmbito familiar e das relações 

consanguíneas e incluem, no cotidiano, pessoas escolhidas por outros motivos que 

não o da ideologia dos laços de sangue. As amizades dos idosos colocam em cena as 

afinidades de gosto, de estilo de vida e uma outra linguagem de sentimento que 

apela mais abertamente para as dimensões negociadas das relações. A intimidade e a 

reciprocidade implicadas nas relações de amizade favorecem a construção de uma 

identidade comum e o estabelecimento de laços de ajuda e de conforto emocional. 

 

Os relacionamentos na velhice, assim como durante toda a existência, podem ser 

relevantes para as trocas de experiências, de saberes, de aprendizagem e, com isso, o 

fortalecimento de amizades, as quais são muito importantes nos momentos serenos e também 
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naqueles de dificuldades. Os relacionamentos podem colaborar no fortalecimento do lugar do 

idoso na sociedade contemporânea, ajudando na inserção em situações novas e satisfatórias. 

No caso das benzedeiras, os relacionamentos mantidos com as consulentes podem promover 

satisfação e retorno pela ajuda prestada a essas pessoas. 

Mariz (2009) cita também a educação como elemento importante para que as pessoas 

continuem desenvolvendo as suas potencialidades, já que o ser humano aprende no processo 

de sua existência. Assim, cabe refletir em cursos voltados às pessoas idosas enquanto espaços 

de troca de vivencias e de se sentir pertencendo ao grupo. Salienta Mariz (2009, pp.44-45) 

“[...] A proposta de educar as pessoas é, a nosso ver, a mais adequada à medida que, por meio 

da educação, elas desenvolvem suas capacidades para o autoconhecimento e permanente 

desenvolvimento de seus potenciais.” 

O ofício do benzimento conduz as idosas a processos contínuos de relacionamento 

com os consulentes. As benzedeiras necessitam confrontar continuamente seu “conhecimento 

tradicional” às realidades do mundo moderno, que lhes são apresentadas pelas consulentes. A 

confiança que as une requer certa convergência intelectual. Além disso, as benzedeiras são 

convidadas a conhecer e explorar as novas tecnologias para adaptar o ofício ao ritmo 

moderno. Como sugerido no capítulo 3, o alcance dessa adaptação, ainda não identificado na 

pesquisa de campo realizada, mas merecedor de análises mais profundas em pesquisas futuras 

pode ser surpreendente, com o ofício de benzimento pavimentando o caminho dessas idosas 

rumo à internet, twitter ou redes sociais.  

 

Lopes (2005, pp. 85-86) também aborda o tema do envelhecimento da seguinte 

maneira: 

O envelhecimento exige uma acomodação das funções corporais às novas condições 

de vida, exige um reposicionamento social e aprendizagem para usar o tempo livre, 

enfim, uma modificação na maneira de se situar e agir no mundo. (2005, pp. 85-86) 

 

Talvez seja essa a maior dificuldade que se encontra na velhice, quer dizer, entender 

que é preciso estar disponível para a construção de um projeto de vida na velhice. Este pode 

possibilitar novas experiências e também a realização de desejos adiados pelo ritmo de vida 

anterior, inclusive pelas obrigações do trabalhado e com tantas exigências sociais. 

Contribuindo para essa reflexão, Lopes (2005, p.88) observa o seguinte: 

[...] A revisão do projeto de vida, adequando-o à realidade atual, inclusive do ponto 

de vista das condições pessoais, orgânicas e econômicas, aponta para soluções 

criativas e individuais. Defino como sendo um momento criativo a transformação 

dessas condições em perspectivas de mudança que contenham a busca de algo 

significativo. (2005, p. 88) 
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4.3. A atividade da benzedura, idade, saber e fé 

 

Pelas entrevistas das benzedeiras pode-se apontar que elas têm como característica a 

ajuda aos que procuram o benzimento e isso parece ocupar parte crescente das suas histórias 

de vida. Desejando continuar com essa prática, até quando puderem as senhoras reconhecem-

se crescentemente como benzedeiras, isto é, o exercício do ofício adquire um peso 

significativo em suas vidas. Isso se apresenta, por exemplo, na seguinte fala da benzedeira: 

 

Pesquisadora: Como a senhora vê o seu papel de benzedeira, o que a senhora acha? 

 

Silvia: Como que eu acho? Vou falar o que sei. Elas acham que estou fazendo uma 

caridade, e eu estou fazendo, não, por exemplo, oração, eu estou fazendo ação. Eu, 

fazendo os benzimentos, as orações que eu faço, eu estou fazendo ação. Eu faço muita 

oração e também ação. Eu, fazendo isso aí, eu estou fazendo ação. 

 

Silvia: Acho muito importante por eu estar fazendo caridade para as pessoas e 

também para mim, porque como dizem, a oração é importante, mas a ação é que vai 

para Deus. Então, eu faço a ação para mim e a caridade para o outro. [...] 

 

As entrevistas revelam que as benzedeiras encaram a prática do ofício com 

naturalidade, apesar de terem clareza da responsabilidade dessa atividade, pois requer 

compromisso de ajudar os que recorrem a elas. Mesmo quando as consulentes rebribuem o 

atendimento com algo, o retorno se dá na forma de presente e não de pagamento, já que o 

ofício se caracteriza como doação. Mas o principal retorno encontra-se na exposição social a 

qual os benzedeiros se submetem. 

A prática do benzimento facilita aos benzedeiros os relacionamentos com pessoas de 

diferentes realidades de vida, possibilitando trocas de experiências, e, porque não, até relações 

afetivas, quando a consulente se torna cliente fixo, que busca auxílio frequente dos 

benzedeiros. As entrevistas com as benzedeiras revelam que as consulentes são de diferentes 

classes sociais, contradizendo certas concepções que compreendiam que as pessoas mais 

“simples e ignorantes” seriam mais suscetíveis a tais influências. Essas benzedeiras talvez 

encontrassem dificuldades para manter contatos e vivências tão ricas sem a prática do 

benzimento, favorecendo a inclusão e o sentimento de pertencimento dessas senhoras em 

diferentes contextos sociais. 
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Goldfarb (2006, p.79) faz referência sobre o significado da inclusão do idoso na 

sociedade: 

Lutar pela inclusão significa assumir uma série de conflitos, os quais o idoso tem 

que enfrentar para se colocar no mundo como cidadão que goza de direitos e não de 

benefícios. O idoso, em favor até de sua saúde mental, deve ser capaz de lutar e não 

abdicar do lugar de sujeito pleno. Mas é necessário entender que esse lugar é de 

confronto, porque há de se desenvolver a partir de um lugar social no qual ainda é 

desabilitado e hostilizado. Por esta razão, é fundamental a participação do idoso em 

todas as decisões que a ele se referem. A escuta do desejo, a habilitação da palavra e 

a legitimação da vontade não são benefícios outorgados, mas direitos a serem 

exercidos. 

 

Deve-se pensar que o exercício da prática do benzimento exigiu, de cada senhora, 

conquistar seu lugar e vencer posições eventualmente hostis, por exemplo, na família ou na 

igreja. Em suas falas, as senhoras demonstram cada uma a seu modo, terem conquistado 

consentimentos importantes para o pleno exercício de seu ofício. Assim, a benzedeira pode 

igualmente se sentir atuante e pertencente ao grupo da igreja, ao do centro espírita e na 

vizinhança onde reside. Como foi dito por uma das benzedeiras em entrevista: 

 

Pesquisadora: Qual a importância dessa atividade na sua vida? 

 

Cidinha: Eu tenho mais força, mais alegria de viver, eu me sinto bem. 

  

Pesquisadora: O que eu pude perceber é que a senhora tem muita satisfação em 

benzer... 

 

Cidinha: Sim, sim, em poder ajudar os outros. Por exemplo, eu tenho aqui a vizinha 

que é cega, o que eu posso fazer, visitar, o que eu posso dar a mais procuro dar a ela 

também, entendeu? Procuro ser uma companhia também... 

 

Pesquisadora: Por outro lado, a senhora acaba tendo o reconhecimento dessas 

pessoas.. 

 

Cidinha: Sim, sim, a vizinhança aqui tem mais de quarenta, cinquenta anos, é como 

uma família. Um ajuda o outro, é assim 

 

Acerca da idade das pessoas praticantes de benzimento, Oliveira e Trovão (2009, 

p.247) mencionam o que foi observado em pesquisa realizada na Paraíba: 
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[...] Aliada ao fator da idade avançada dos informantes, possivelmente a experiência 

vivenciada com práticas de rezas e o conhecimento adquirido pelo uso cultural de 

algumas espécies de plantas faz destas pessoas figuras respeitadas no seio de suas 

comunidades e talvez, por isso, a própria comunidade as perceba como 

mantenedoras do saber dos rituais de cura através do uso de plantas. (OLIVEIRA e 

TROVÃO, 2009, p. 247) 

 

A conclusão dos referidos autores é a seguinte: “[...] A idade avançada parece se 

configurar como uma legitimação do poder e do saber curar através de rezas, utilizando 

plantas em seus rituais. [...]” (OLIVEIRA E TROVÃO, 2009, p.250) Assim, a questão da 

idade pode ser um fator que ajude os praticantes desse ofício, traduzindo as experiências 

acumuladas no decorrer da vida. No processo de aprendizagem, a (o) benzedeira (o) adquire o 

manejo dos materiais que serão usados na execução do benzimento. São elementos, 

aparentemente, essenciais, como simbolismo e como sustentação do ritual no plano sagrado e 

místico que caracteriza o benzimento. 

Nas entrevistas com as benzedeiras, a idade nem sempre aparece como um fator de 

revelância na prática do ofício. De fato não pareciam entender o alcance da pergunta. 

Vejamos as Sras. Cidinha e Silvia. 

 

Pesquisadora: A senhora acha que na sua idade, isso modificou a relação com as 

pessoas que a procuram? Pelo fato de ser idosa, as pessoas olham a senhora com mais 

respeito, pensam assim, ela é mais conhecedora? 

 

Cidinha: Acho que quem vem, vem com fé, quer o restabelecimento da criança, e eu 

acho tudo igual, todas as crianças que vem aqui são tratadas igualmente. 

 

Pesquisadora: O fato de a senhora ser idosa, isso mudou sua relação com as pessoas 

que buscam a sua ajuda? Elas veem a senhora como alguém mais experiência? 

 

Silvia: Não, pela amizade da igreja, é a mesma coisa. Eu não mudei nada, aquela 

pessoa que precisa de mim ou não precisa, eu sou querida do mesmo jeito. 

 

Pesquisadora: Então, a questão da idade não muda a opinião das pessoas? 

 

Silvia: Não, não muda, não, eu sou querida em todo lugar que entro.  

 

Elas deslocam a questão para a fé dos consulentes.  
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A questão do ritual ou do rito que envolve a prática do benzimento se estabelece por 

meio da relação entre o benzedeiro e o assistido, no contexto do tratamento de cunho 

religioso. Rabelo (1994) refere-se ao processo ritual como o que vai produzir uma 

transformação naqueles que participam de tal evento. No caso do benzimento, o ritual pode 

envolver, entre outras coisas velas, plantas, chás e orações, que fazem parte do tratamento 

terapêutico. Referindo-se ao uso de plantas por ocasião do benzimento, Oliveira e Trovão 

(2009, p.246) destacam: 

Considerando a pluralidade de usos das plantas, uma das formas que se pode 

destacar é a prática de utilização de plantas por rezadores, especialmente católicos, 

que em seus rituais de rezas e benzeduras associam o uso de um determinado vegetal 

a uma ação terapêutica nos processos ritualísticos da reza. 

 

Ao tratar da parte que cabe ao assistido ou consulente no ritual do benzimento, 

Theotônio (2010, p.31) destaca o seguinte: “[...] aqueles que procuram a rezadeira e que, 

aparentemente assumem uma postura passiva, são fundamentais no processo da cura, pois 

colaboram com sua crença na eficácia da prática da reza, sendo também sujeitos ativos nesse 

processo.” 

Em relação ao ritual, apenas a Sra. Silvia relatou ter um lugar para fazer o benzimento: 

 

Pesquisadora: A senhora tem um lugar certo para benzer? 

 

Silvia: Tenho, tenho, meu altar na sala que eu benzo, que eu faço benzimento.  

 

Pesquisadora: E de oração, o que a senhora reza? 

 

Silvia: É ave-maria, credo, pai nosso, salve rainha, o glória e faz todas as intenções 

para as pessoas e marca as missas das pessoas que quer, também a gente marca. 

 

Em razão da mudança de endereço a Sra. Vilma precisou encontrar nesse novo local o 

espaço para o ofício do benzimento.  

 

Pesquisadora: A senhora tem algum lugar na casa que a senhora benze? 

 

Vilma: Fora de casa. Na varanda, eu tenho um quintalzinho que faço lá. Eu não gosto 

de benzer a pessoa no fechado. Eu via a minha mãe fazer isso, sempre em lugar 

aberto, sempre para fora, se estava fechada ela abria uma porta. Ele (marido da Sra. 
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Vilma) também, ele já me benzeu muito. Ele corria, eu falava, ele corria para abrir a 

porta. 

 

Na opinião da Sra. Cidinha não há horário fixo para o benzimento:  

 

Pesquisadora: No benzimento, na questão da prática mesmo, não da senhora, tem 

algum horário? 

 

Cidinha: Geralmente antes das seis horas, mas acho que para benzer não tem horário, 

chega uma pessoa às nove horas, vou falar, não vou benzer? Para benzer não tem hora, 

para falar com Deus não tem hora. É tudo em nome de Deus, é uma ave-maria, um pai 

nosso, é em nome de Deus. 

 

A questão da fé das consulentes foi destacada nas entrevistas com as benzedeiras, e foi 

apontada como importante no processo de cura ou na resoluçãodas dificuldades por meio do 

benzimento: 

 

Pesquisadora: Por exemplo, a pessoa vem aqui, a senhora não pode fazer na hora, e a 

pessoa melhora. 

 

Celeste: Isso. Já aconteceu, mas é muito difícil, quando a pessoa mereceu, porque 

também não é só você dar de si e a pessoa não mereceu, não acreditou, porque você 

sabe que a fé cura tudo.  

 

4.4. Benzedura e terapia  

 

Na execução do benzimento, ocorre também a invocação de determinados santos para 

auxiliar em problemas específicos, tais como: Santa Luzia, para problemas nos olhos; São 

Brás, para engasgo. A benzedura, enquanto linguagem constitui-se de significados e, na 

concepção de Geertz (2008), é formada por simbolismos presentes no ritual do benzimento. 

Portanto, são os gestos do benzedeiro, as orações, as ervas e outros objetos usados, que têm 

significado para as pessoas que procuram esse tipo de ajuda e para os praticantes do ofício. 

Quintana (1999, p. 55) refere-se ao processo terapêutico da seguinte forma: 

[...] uma encenação através da qual se estaria ressignificando uma 

determinada perturbação, por isto é tão importante aquilo que se receita 

como o processo através do qual tal receita é dada. [...] tanto as rezas como 
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os chás somente adquirem um sentido, e, portanto, se tornam eficazes, 

quando inseridos no contexto ritual. Fora dele, perdem todo seu poder, pois 

deixam de ser significantes e, então, não vão poder operar mudanças no 

discurso do paciente. [...] 

 

Como destacam Loner e Gill (2010, pp. 08-09), a respeito das benzedeiras que 

entrevistaram: 

O que une as mulheres, no entanto, é a tarefa do cuidado. Sentem-se cuidadoras, 

como foram suas avós, as suas mães e como pretendem que sejam as suas filhas, ou 

suas sucessoras, como no caso de dona Nair, que percebe não poder passar sua 
tarefa dentro da família, tendo que buscar um discípulo fora dela. [...] 

 

Lévi-Strauss (2003) referindo-se às curas xamanísticas, enquanto prática terapêutica 

de difícil explicação menciona que pode ser favorável entendê-lo como curas psicológicas. O 

autor acrescenta: “[...] Mas este termo permanecerá vazio de sentido, enquanto não se defina a 

maneira pela qual representações psicológicas determinadas são invocadas para combater 

perturbações fisiológicas, igualmente bem definidas. [...]” ( LÉVI- STRAUSS, 2003, p.221) 

Acrescenta Lévi-Strauss (2003, p. 230), discorrendo sobre a cura xamanística e a cura 

psicanalítica: 

[...] Não se ficará admirado, se se prestar atenção ao caráter psíquico, num caso, e 

orgânico no outro, da perturbação que se trata de curar. De fato, a cura xamanística 

parece ser um equivalente exato da cura psicanalítica, mas com uma inversão de 

todos os termos. Ambas visam provocar uma experiência; e ambas chegam a isto, 

reconstituindo um mito que o doente deve viver, ou reviver. Mas, num caso, é um 

mito individual que o doente constrói com a ajuda de elementos tirados de seu 

passado; no outro, é um mito social, que o doente recebe do exterior, e que não 

corresponde a um antigo estado pessoal. Para preparar a abreação, que se torna então 

uma “ad-reação”, o psicanalista escuta, ao passo que o xamã fala. Melhor ainda: 

quando as transferências se organizam, o doente faz falar o psicanalista, 

emprestando-lhe sentimentos e intenções supostos; ao contrário, na encantação, o 

xamã fala por sua doente. [...] 

 

Quintana (1999) destaca que independente de ser o analista, o xamã ou a benzedeira, 

esse terapeuta é fundamental para se chegar à cura do doente. O autor destaca o seguinte: 

[...] o lugar que o terapeuta ocupa – é fundamental para que a cura possa acontecer. 

Mas não tanto no sentido de que se possa reviver uma experiência – no sentido de 

ab-reação, ou seja, que possa se viver novamente um acontecimento, agora sim com 

descarga afetiva – mas sim que esse acontecimento possa ser integrado na história 

do paciente. (Quintana, 1999, p. 194) 

 

No caso descrito por Lévi-Strauss, em “A Eficácia Simbólica”, relatando certa 

situação de cura xamanística o autor coloca que os fatores psicológicos são evocados pelo 

xamã para a resolução dos problemas de ordem fisiológica. Assim, o autor faz uma relação 

entre a cura fisiológica e o fator psicológico na consecução da cura. (Lévi-Strauss, 2003, p. 



142 
 

221). A partir das considerações de Lévi-Strauss, pode-se fazer uma analogia entre o xamã, a 

benzedeira e o psicanalista. Nessas três situações o intuito é de se alcançar a cura do doente. 

Segundo Minayo (2006, pp. 54-55): “[...] na maioria das sociedades indígenas 

primitivas de economia agrícola, tendencialmente os idosos eram e continuam a ser 

valorizados como guardiães dos mitos de origem, da sabedoria e das fórmulas de cura.[...]” 

Em relação aos benzedeiros, eles também podem ser vistos como guardiães de práticas 

tradicionais, aceitas e respeitadas, mesmo em ambientes urbanos de grandes cidades 

brasileiras. Essas práticas são reveladas por meio das orações, dos objetos e de ervas 

utilizados no momento do benzimento. Há dificuldades de se transmitir esses conhecimentos 

para outras pessoas, dando continuidade ao ofício. Por isso, essa transmissão de conhecimento 

e de ofício ainda é feito primordialmente no interior das famílias. A transferência da tradição 

pode ser comprometida quando há perda de interesse pelos demais familiares mais jovens.  

Como destaca Souza (1999, p.78): 

[...] para algumas terapeutas populares, em especial as benzedeiras, as plantas por si 

sós não podem produzir o bem estar do corpo doente, elas devem estar protegidas 

por todo um ritual, por forças mágicas ou religiosas que tenham como papel 

principal atuar sobre as plantas e estas por sua vez (já carregadas de forças positivas) 

sobre o corpo do doente.  [...] Contudo as benzedeiras e seus clientes acreditam que 

o preparo do medicamento está inserido em um ritual mágico – religioso, que, pela 

sua própria natureza, se encontra carregado de simbolismos. [...]  

Todas essas questões despontam na presença de aspectos mágicos e religiosos que 

envolvem as terapêuticas do benzimento. As benzedeiras são consideradas pelos consulentes 

como pessoas que receberam o dom de Deus, o que lhes dá credibilidade em suas práticas de 

curar. Os benzedeiros intercedem, portanto, junto ao plano sobrenatural em nome dos 

atendidos. A cura representa o “restabelecimento da ordem” e do equilíbrio em um corpo 

antes doente. 

O reconhecimento desses terapeutas se dá, primeiramente, junto às pessoas atendidas e 

que alcançam a cura ou resolução do que as está afligindo. Porém tal prestígio é construído 

por várias vias e não unicamente por meio dos atendidos. É importante a aceitação pelos 

grupos ou comunidades nas quais os terapeutas estão inseridos. 
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CAPITULO 5 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Fonte: Adaptada da Galeria de Fotos da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos 

Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (Acesso: 25/01/2014) 

http://www.ampid.org.br/ampid/SumarioLivroPessoasIdosas.php 
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5.  Considerações finais 

 

Neste trabalho tomamos como tema o lugar do idoso na sociedade contemporânea. 

Partimos do suposto, de que este lugar é diferente segundo determinantes sociais (classe, 

atividade, escolaridade, poder aquisitivo, etc). A valorização positiva da idade também varia, 

mas nossa hipótese é de que o valor positivo atribuído ao idoso (e ao envelhecimento) 

depende de fatores que não se reduzem aos determinantes sociais (nem aos biológicos). Para 

verificar nossa hipótese escolhemos o campo da benzedura e seus atores. Queremos destacar 

aí qual a relação que se pode estebelecer entre idade e prática do benzimento.  

Assim, neste trabalho, foram entrevistadas quatro idosas praticantes de benzimento 

residentes nos municípios de São Paulo e de Santo André, bem como quatro consulentes 

indicadas por cada uma das benzedeiras. Mediante este estudo, discutiu-se o lugar dos idosos 

na sociedade contemporânea. Buscamos também a relação atrbuida pelos próprios praticantes 

e seus consulentes entre eficácia de cura e idade do curador. 

Exploraram-se diferentes facetas da questão de aquisição de respeito, de confiança e 

de reconhecimento dos idosos pela sociedade, através do exercício de certas atividades. No 

caso específico, trabalhou-se, então, com o contexto do ofício do benzimento. Procurou-se 

revelar o respeito e o reconhecimento da sociedade pesquisando-se os quatro consulentes 

dessas benzedeiras que buscam ajuda para a resolução de determinados problemas. 

A opção de se entrevistar as idosas que benzem e suas consulentes permitiu fazer um 

paralelo entre as respectivas narrativas. A partir dessas experiências, confrontaram-se as 

observações com reflexões encontradas na literatura, derivando-se lições mais abrangentes. 

Diante das condições descritas no capítulo 3, e de outras limitações que impediram 

expandir a abrangência da pesquisa, decidiu-se por entrevistar apenas quatro senhoras 

benzedeiras mais disponíveis, bem como concentrar o foco em apenas quatro das suas 

consulentes. Com esse escopo reconhecidamente limitado, impossível se faz derivar 

resultados definitivos e suportados pelos grandes números. Este tipo de análise requererá 

pesquisas de maior fôlego e com metodologias mais robustas, sendo esta a primeira sugestão 

de avanço da pesquisa que pode ser identificada. De toda maneira a pesquisa qualitativa não 

pretende generalizações, aponta tendências e permite chegar a uma dimensão afetiva. 

As senhoras benzedeiras pesquisadas exercem o ofício em paralelo a outras atividades, 

muitas executadas no cotidiano de suas vidas. Como foi visto ao longo das narrativas, a Sra. 

Cidinha relatou que realiza os afazeres domésticos, com a ajuda da nora, além de se dedicar a 
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leituras (jornal e revistas). A Sra. Silvia faz parte do grupo de Vicentinos da Igreja Católica, 

contribuindo com visitas às pessoas doentes. A Sra. Vilma é cuidadora do marido, que está 

com Alzheimer. A Sra. Celeste é compromissada no centro espírita onde está vinculada; 

diariamente abre a casa para a limpeza e ajuda no brechó.  

Porém, como identificado nos capítulos anteriores, é no benzimento que essas 

senhoras encontram as melhores oportunidades de se valorizarem e de melhorarem suas 

vivências da velhice, cada uma construindo seu próprio caminho. Essas vivências são 

voluntárias e não trazem benefícios financeiros específicos, mas sentimento de gratidão.  

Por meio do exercício dessas atividades, as quatro senhoras têm superado o estigma de 

idoso antigo, ultrapassado, retrógrado e improdutivo. São pessoas que se reconhecem como 

idosas e compreendem as limitações impostas pela idade. Porém, desafiam os preconceitos 

impostos pela modernidade e sustentam papéis de destaque em suas comunidades, sendo 

reconhecidas e valorizadas por suas consulentes.  

Em realidade, a idade seria um aspecto valorativo, pois esta é traduzida como símbolo 

de respeito e experiência. Sendo assim, a idade torna-se elemento chave que sustenta as 

relações de confiança necessárias para o sucesso do benzimento. Sem dúvida, para as quatro 

senhoras, o exercício do ofício é pedra fundamental de suas velhices mais plenas e ricas. 

As entrevistas com as benzedeiras e com suas consulentes revelaram que, mesmo em 

um centro urbano ávido por modernidade, permeado pelas mídias digitais, e intensidade de 

vida, as pessoas ainda buscam elos com os valores e as práticas tradicionais. Da mesma 

forma, mantêm-se alianças profundas com símbolos sagrados ou mágicos, que ainda 

permitem expressar certas formas de religiosidade.  

O olhar sobre este mundo sagrado, repleto de teias de significados, estabelece uma 

ponte, de certa forma surpreendente, entre o passado tradicional e o moderno urbano, 

constituiu a segunda contribuição original desse processo hermenêutico que nos leva focar a 

revisão de literatura primordialmente nas tradições religiosas e de cura alternativa no mundo 

rural ou das pequenas cidades do Brasil profundo. Nesse contexto, o leitor atento pode 

equivocadamente conceber que essas mesmas tradições desaparecem com a modernização das 

grandes cidades, pois esta pesquisa demonstra o alcance das tradições, inclusive buscando 

novos sincretismos com a tecnologia e a modernidade. 

No que diz respeito ao modo de se relacionar com os consulentes, nota-se uma 

mudança como relatam as Sras. Cidinha, Vilma e Celeste quando dizem que as pessoas 

podem solicitar o benzimento por telefone, não havendo necessidade da presença física do 



146 
 

consulente. Com o nome da pessoa que necessita do benzimento, as referidas senhoras 

colocam em ação o ofício. Novamente, a pesquisa não pôde aprofundar no entendimento 

dessas combinações entre o tradicional e o moderno, porém se revelam caminhos promissores 

para novas pesquisas, principalmente no campo das Ciências Sociais. 

A valorização de nossas quatro idosas acontece primordialmente nesse espaço místico, 

tradicional e moderno, no qual a idade traduz-se em credibilidade ao invés de desconfiança. 

Esse espaço simbólico e sagrado pode ser explorado em outras dimensões e com outras 

estratégias. Talvez, por isso mesmo, a literatura identifique e sugira desenvolvimentos mais 

articulados entre o poder público, inclusive os sistemas de saúde, e as diversas entidades 

religiosas. Como conclusão desta pesquisa, sugere-se que essas ações mais articuladas possam 

ser mais bem estudadas e operacionalizadas em diferentes realidades brasileiras.   

Observa-se que, no exercício de seu ofício, as idosas não são avaliadas pela 

comunidade pelo número de atendimentos realizados em qualquer unidade de tempo ou por 

quaisquer índices de produtividade (cobrados, por exemplo, dos profissionais da saúde, 

principalmente no sistema público). A valorização do idoso torna-se possível quando a 

disponibilidade, a profundidade nas relações e os gestos de sabedoria, são requisitados. As 

benzedeiras representam os canais de ligação que as pessoas desejam manter com os 

conhecimentos da tradição e com o mundo sagrado.  

Nesses canais, a idade não impõe empecilhos. Torna-se, portanto, fundamental, tanto 

no plano individual, na concepção dos caminhos da vida, como na esfera das políticas 

públicas, identificar e construir esses canais de ligação entre as demandas do mundo moderno 

e as sabedorias do passado armazenadas em nossos idosos. E, além disso, o avanço 

tecnológico pode, eventualmente, ser colocado a serviço dessa construção, por exemplo, por 

meio do alcance, da diversidade e da liberdade de expressão proporcionados pelas ditas “redes 

sociais” da internet. Evidentemente, os desafios atrás desse processo, inclusive de promoção 

da inclusão digital dos idosos, não devem ser desprezados. 

Pode-se enfatizar que as senhoras também já estão envolvidas em outras atividades, 

além da prática do benzimento, ou seja, convivem em outras esferas, além da familiar, 

mantendo diferentes relacionamentos e trocas de experiências. Esse ritmo favorece essas 

pessoas para que deêm prosseguimento à vida. Com todas essas atividades e as solicitações 

das pessoas, as senhoras continuam tendo objetivos e perspectivas de vida, apesar das 

dificuldades que cada uma possa ter. Confirma-se, portanto, a relevância para cada pessoa de 

sustentar suas redes de contato humano em diferentes esferas. 
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O benzimento, para cada uma das idosas estudadas, colocado como uma 

responsabilidade junto aos consulentes obriga as senhoras a abrirem suas portas e corações, 

escapando da armadilha do isolamento progressivo que afeta muitos idosos. Coloca-se, então, 

o desafio de se buscarem outros caminhos significativos que induzam a aproximação 

voluntária demandada biunivocamente entre o idoso e os demais elementos da sociedade.  

Nos planos do esporte, das artes e da cultura, haverá possibilidades a serem 

exploradas, apesar de esses planos conviverem com ritmos muito mais rápidos e onde o curto 

prazo e o imediatismo são valorizados, desprestigiando o saber e a memória viva. 

O envolvimento da pessoa idosa em atividades e fazeres suscitando o sentimento de 

utilidade deve ser destacado. Esse envolvimento está relacionado às possibilidades de novas 

amizades e experiências. No caso das benzedeiras entrevistadas, pode-se ponderar que o 

ofício produza esse sentimento de ser útil. 

Vale ressaltar, resgatando Hoffmann-Horochovski, que:  

Na velhice, ao contrário do que ocorre na juventude, o tempo assume uma 

outra dimensão: ele se torna caro, porque curto. Por isso mesmo, para os 

pesquisados, é importante vivê-lo, aproveitá-lo da melhor maneira possível. 

E isso significa fundamentalmente ocupá-lo de forma útil e produtiva, 

respeitando as dificuldades inerentes ao envelhecimento, e não simplesmente 

deixá-lo “passar”. As formas que encontraram para vivenciá-lo são diversas. 

A participação em atividades religiosas, a solidariedade, os trabalhos 

manuais, físicos ou intelectuais, figuram entre elas. (2008, p. 133) 

 

Os resultados apresentados nesta pesquisa apontam igualmente para a importância de a 

pessoa ter uma atividade que tenha significado e que possa ter continuidade 

independentemente de sua idade cronológica. Tal questão foi citada por Lemos (2003), 

destacando a atividade como importante no enriquecimento da vida. Bosi (2003) também traz 

o tema da seguinte maneira: “Durante a velhice estar ainda engajado em causas que nos 

transcendem, que não envelhecem, e que dão significado a nossos gestos cotidianos. Talvez 

seja um remédio contra os danos do tempo. [...]” (BOSI, 2003, p. 80) 

Essas propostas estão plenamente confirmadas pelas narrativas das benzedeiras. As 

senhoras aqui entrevistadas, em suas trajetórias de vida, envolvem-se em demandas que as 

instigam, abrindo-lhes novos caminhos. Quiçá seja essa a maior contribuição, para essas 

senhoras, do ofício por elas assumido com tanto compromisso.  

Como um dos principais frutos desta tese, pode-se reafirmar a necessidade absoluta de 

se evitar o isolamento e a solidão das pessoas mais idosas. Resgatando, novamente, 

Hoffmann-Horochovski (2008, p. 105), aponta que: “A solidão, entretanto, não é restrita aos 
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velhos que habitam asilos ou hospitais. Muitos, mesmo vivendo com a família estão sujeitos a 

ela. A perda de entes queridos, a inércia gerada pela aposentadoria, a falta de convívio social 

podem ocasionar depressão. A solução seria aumentar as relações e desenvolver atividades 

que, independente de sua natureza, promovam a sensação de utilidade. 

Também a sociedade pode beneficiar-se com as pessoas idosas estando mais 

envolvidas em atividades úteis, como menciona Lemos (2003, p.101): 

[...] a partir da realização de trabalhos não remunerados essas pessoas com mais de 

60 anos se beneficiam e favorecem ganhos para a sociedade, contribuindo para a 

construção de uma cultura da Paz e para a formação de outras formas de capital, que 

não somente o econômico, como também do capital social e capital da sabedoria. 

[...] 

Por meio das entrevistas realizadas nesta pesquisa, verifica-se que os benzimentos das 

senhoras voltam-se mais para questões de fundo espiritual, mesmo quando o problema afeta o 

organismo da pessoa. Essas questões, de certa maneira, não são consideradas na medicina 

oficial. Um fator destacado pelas senhoras foi o sentimento da fé do consulente ou de 

terceiros na prática do benzimento, podendo mesmo servir de reforço para o restabelecimento 

da saúde e do equilíbrio da pessoa. Também acontece dos consulentes procurarem o 

benzimento motivado por familiares mais velhos, habituados, pela vivência, a tal recurso em 

momentos de necessidade. 

Em outras palavras, apesar dos seus incríveis avanços tecnológicos, a medicina 

moderna e oficial não parece trazer respostas adequadas e críveis para diferentes 

problemáticas que se encontram nas vidas das pessoas. O recurso ao sagrado e ao tradicional 

restabelece a confiança e esta parece ser a pedra fundamental dos aparentes bons resultados 

colhidos. A desconfiança na tecnologia e no moderno pode ser colocada a favor da maior 

inserção dos idosos em tantos outros segmentos da atividade humana. Há de se buscarem 

casamentos não convencionais e inesperados (como é a própria sobrevivência do benzimento 

nas grandes cidades). 

Pelas narrativas das senhoras, percebe-se que o envelhecimento não as obrigou a 

alterar o ofício ou a rotina enquanto benzedeiras. Se mudanças se deram nesse momento da 

vida foi em virtude de outras questões que acabaram exigindo dessas senhoras maior 

comprometimento, como no caso da Sra. Vilma, que é cuidadora do marido com Alzheimer. 

Em relação a Sra. Silvia, ela mencionou que cuida sozinha dos afazeres domésticos, sendo 

que, antes, quando as filhas moravam na mesma casa, contava com a colaboração delas. 

Mesmo nesses dois casos, as senhoras não deixaram de atender os consulentes, apenas 

organizaram as rotinas do cotidiano de forma diferente. 
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Com o passar dos anos, o público atendido pelas benzedeiras não se alterou 

significativamente, são os consulentes familiares, ou pessoas que estão em dificuldade, que 

buscam ajuda para os problemas de ordem orgânica, espiritual ou em razão de desemprego e 

de outras intercorrências da vida. No caso das entrevistadas, pode-se dizer que elas atendem 

hoje mais crianças. 

Embasada em dados e em revisão da literatura, sugiro como pesquisador perante este 

contexto que pesquisas futuras possam eventualmente explorar se os “males” que tipicamente 

acometiam as ditas crianças do passado não tendem a se multiplicar em escalas exponenciais 

nas “crianças digitais” do presente e do futuro. As exposições exacerbadas da juventude às 

redes sociais (e suas eventuais mazelas) podem ter efeitos surpreendentes e que já merecem 

estudos.  

Em relação à possível interferência dos familiares e amigos na continuidade do ofício 

na velhice, todas as senhoras disseram que não existe tentativa no sentido de que devam 

deixar a prática do benzimento em função da idade. Inclusive, pelas narrativas, observa-se 

que, eventualmente, também a família acaba recorrendo ao benzimento quando há 

necessidade. De qualquer forma, observou-se a dificuldade para a transmissão do ofício, 

questão encaminhada apenas pelas senhoras Vilma e Celeste, as quais passaram o 

ensinamento para as filhas visando à continuidade do ofício.  

A possibilidade de transmissão do conhecimento entre gerações reforça as cadeias de 

valorização do idoso dentro das famílias. Porém, a intensa transformação tecnológica 

verificada nas cidades não contribui normalmente para a manutenção desses fluxos de 

conhecimento. Logo as rupturas tornam-se mais frequentes e a obsolecência dos idosos 

repete-se sucecessivamente. A experiência das benzedeiras demonstra a importância de se 

tentar reverter, ainda que parcialmente, esta tendência de obsolecência. O mito da chama do 

conhecimento dos “pais e avós heróis” pode ser constantemente resgatado. Contudo a ciência 

necessita identificar e/ou sugerir estratégias que conduzam a esse resgate.  

As senhoras detentoras do ofício do benzimento passam adiante seu conhecimento 

mediante a oralidade, portanto da mesma forma como receberam tal ensinamento. No entanto, 

como já foi mencionado, existe a dificuldade para se repassar o ensinamento; talvez hoje seja 

até mais complicado. 

Quanto à relação da benzedeira com a consulente, pode-se pensar que a benzedeira 

tenha a preocupação de ouvir as razões que levam o consulente a recorrer à benzedura. A 

escuta da benzedeira e seu envolvimento na resolução do problema é significativo para o 
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consulente. Pode-se pensar que, no mundo dito moderno, a dificuldade esteja no compromisso 

de ajuda às pessoas. Esse compromisso, para as consulentes pesquisadas, acaba traduzindo-se 

em maior confiança nas benzedeiras. Há, portanto, de se valorizar as vocações de maior 

compromisso que os idosos podem oferecer aos mais jovens, dando-lhes guarida e 

acalentando seus espíritos velozes.  

Como foi relatado pelas senhoras, o ofício do benzimento, no caso das entrevistadas, é 

desvinculado ao pagamento de qualquer espécie. Por outro lado, as consulentes acabam 

retribuindo em forma de presente como gratidão pelo atendimento e por serem ouvidas em 

seus problemas. Pode-se indicar, novamente, que, nessa relação, se estabeleça certo grau de 

afetividade, confiança e respeito entre benzedeira e consulente. Interação essa que talvez seja 

mais difícil de verificar entre médico e paciente, diante de vários fatores que aqui não cabe 

ressaltar, pois não é o foco da pesquisa. 

Uma observação que aqui deve ser apontada é que, ao mesmo tempo em que os 

benzedeiros da cidade, e com o perfil de ajudar sem receber pagamento pelo seu atendimento, 

não são tão facilmente localizados, nota-se outro grupo que parece se difundir, isto é, aqueles 

que realizam a prática de atendimento como forma de serviço remunerado. Inclusive, por 

vezes, observam-se cartazes oferendo esses serviços. Essa questão não pôde ser explorada ao 

longo desta pesquisa, mas é meritória de análises mais aprofundadas no futuro. 

É relevante pontuar que não foram localizados senhores que praticassem o 

benzimento, apenas senhoras. No entanto, a revisão de literatura revelou que, na área rural, a 

participação do homem no benzimento se fazia nos casos de benzer a plantação, os animais, 

em picadas de cobra e outros. Esses males são menos frequentes nas cidades e talvez isso 

delimite um espaço de atuação prioritariamente feminino.  

Sobre valorização social da pessoa idosa, talvez a questão seja, então, de se pensar de 

modo mais abrangente. O ser humano deve ter sua existência com dignidade e em todas as 

idades, sem desconsiderar as diversas velhices e os diversos caminhos que podem ser 

explorados. Pode-se enfatizar a importância de se retomar planos que foram abandonados em 

outros momentos da vida; ou de se permitir sonhar com possibilidades futuras; ou mesmo de 

se considerar caminhos que podem ser percorridos através de trocas de experiências com as 

demais gerações. 

Além do ofício do benzimento, outras atividades exercidas e assumidas por pessoas 

idosas são destacadas por Lemos (2003) referindo-se a práticas tais como: acompanhamento 

dos netos à escola; atividades que exigem a ida às agências bancárias para pagamentos de 
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contas; e outras operações bancárias que exigem tempo e compromisso das pessoas. Outra 

atividade que se percebe assumida por idosos é a de cuidadar do cônjuge (dependente e sem 

autonomia). Essas atividades conduzem ao desgaste físico e emocional do cuidador; elas 

recebem, cada vez menos, acolhida no cotidiano dos familiares, por vezes, sobrecarregados 

com a rotina do trabalho formal. 

Enfim, tantas questões específicas permanecem pouco exploradas e não puderam 

sequer ser tateadas ao longo desta pesquisa. Por isso, o olhar a esse grupo social permanece 

instigante e desafiador, requerendo mais trabalhos de análise científica rigorosa. Aqui, 

acredita-se que se aprofundou com sucesso os temas escolhidos e os resultados encontrados 

mais do que justificam o estudo de caso contextualizado.  
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APÊNDICE 1 

Folha de Identificação do entrevistado: benzedeira/benzedeiro: 

 

Data da entrevista: ___/___/____. 

Local: ______________________. 

Nome: _____________________________.  Pseudônimo:______________.  

Data de Nascimento: ___/___/____.  Idade:______. 

Natural de: ________________. 

Religião:_______________. 

Escolaridade: __________. 

Atividade profissional:___________________. 
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APÊNDICE 2 

Bloco de Perguntas para as/os bezedeiras/os: 

 

1. Com que idade se iniciou nas práticas de benzimento?      

2. Quem te ensinou o ofício de benzimento?        

3. Os benzimentos são destinados para resolver quais problemas?     

4. Qual clientela procura esse atendimento? O cliente volta? Há clientes “fixos”?   

5. Qual o poder aquisitivo dos seus clientes?       

6. Como as pessoas expressam a gratidão pela assistência recebida?    

7. O que a Sra./Sr. acha que os assistidos pensam do seu trabalho?     

8. Como a Sra./Sr. vê  seu papel junto aos clientes?       

9. Qual sua relação com os não clientes de sua localidade?      

10. Como você acha que é conhecida na sua localidade?      

11. Você tem dias e horários determinados para atender?      

12. Quão importante é essa atividade em sua vida?     

13. O avanço da idade levou a mudanças em sua rotina de benzedeiro (a)?   

14. Como a idade modifica sua relação com os clientes?      

15. Como o envelhecimento repercute no seu ofício/conhecimento?    

16. Como seus familiares e amigos encaram o ofício de benzimento?   

17. Como seus familiares e amigos encaram a continuidade no ofício de benzimento?  

 



166 
 

APÊNDICE 3 

Folha de Identificação do consulente 

 

 

Data da entrevista: ___/___/____. 

Local: ______________________. 

Nome: _____________________________.  Pseudônimo:______________.  

Data de Nascimento: ___/___/____.  Idade:______. 

Natural de: ________________. 

Religião:_______________. 

Escolaridade: __________. 

Atividade profissional:___________________. 

Ocupação:______________. 

Renda:__________. 
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APÊNDICE 4 

Bloco de Perguntas aos consulentes: 

 

1. Como conheceu a/o benzedeira/o?       

2. O que levou você a procurar as práticas de benzimento?      

3. Você acha que um benzedeiro mais velho sabe mais? A idade aumenta a experiência? 

4. Você acredita que o ofício traz qual tipo de reconhecimento e respeito para o idoso?   

5. Qual sua percepção da idade no ofício de benzimento? 

6. Em outras atividades você acha que seria diferente?     
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APÊNDICE 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Maria Cristina de Mello Avelar, 

 

 

Convido o (a) Sr. (a) ............................................................. para ser entrevistado(a) na 

pesquisa que realizo para obtenção de título acadêmico no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 

cujo título é: “O Lugar das pessoas idosas na sociedade contemporânea: uma reflexão a partir 

das práticas de benzedeiros(as)”. 

Esta pesquisa não lhe causará risco ou desconforto específico. O convidado tem a liberdade de 

se recusar a participar ou de se retirar em qualquer fase da pesquisa sem qualquer penalização 

ou prejuízo. Assegurar-se-ão a garantia do sigilo e a privacidade quanto aos dados 

confidenciais por ventura envolvidos. Esclarece-se ainda ao convidado que a participação não 

é remunerada.  

 

  

 

São Paulo,         /                  /            . 

 

 

Assinatura do entrevistado 


