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RESUMO
É  definido  como  objeto  de  estudo  o  case  das  Benzedeiras(os)  da  cidade  de 
Caçapava do Sul  no Rio Grande do Sul. Por meio de entrevistas às mais populares 
da cidade, através de uma pesquisa qualitativa com questionário aberto acerca do 
tempo de prática, numero de pessoas que procuram, a historia de como começou a 
benzer e como foi propagado de pessoa a pessoa. Dessa forma o trabalho inical  
busca explorar como se dá o processo folkcomunicacional presente nesta crença na 
localidade definida.
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1. Introdução
A folkcomunicação é uma linha de pesquisa brasileira, defendida por Luíz 

Beltrão em 1967 na sua tese de doutorado, caracterizada como 
“o processo de intercâmbio de informações e manifestações de opiniões, 
ideias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou 
indiretamente ao folclore” (BELTRÃO apud SCHMIDT, p.13, 2006),

 assim é “um processo artesanal e horizontal onde ocorre a comunicação 

interpessoal através de canais conhecidos pelos grupos” (Schmidt, p.13, 2006), os 

líderes-comunicadores. E, ainda, 
“brinquedo, religião, trabalho, moda, o artesanato, a dança são formas de 
registrar o cotidiano e de transmitir informação e conhecimento. O pensar, 
o sentir e o agir do povo de uma localidade segue um conhecimento inicial 
denominado folclore.  Este,  são registros criativos que influenciam e são 
transmitidos de uma geração à outra, oralmente, o conhecimento popular” 
(SCHMIDT, p. 91, 2006).

Os benzedeiros, são trazidos como exemplo, como proposta inicial  deste 
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estudo  é  a  de  realizar  um  resgate  histórico-cultural,  pela  perspectiva 

folkcomunicacional, de uma prática, e por vezes, tradição familiar que com o passar 

dos anos se torna rara de ser encontrada, pois, antigamente, era corriqueiro no meio 

rural  onde  havia  dificuldade  de  visitas  médicas  e  não  havia  farmácias  na 

proximidade.  Como  fruto  da  crença,  eram  realizadas  orações  pelo  benzedor 

clamando pela melhora ou a utilização de chás e ervas. 

Benzem com ramos, agulha e linha, brasa e “em nome de Deus e da Virgem 

Maria”,  normalmente  são  procurados em casos de  “mordida”  de  aranha,  herpes 

(sapinho),  cobreiro,  torção,  verrugas,  quebranto  e  mau  olhado,  “uma  pessoa 

simples, de recursos econômicos e financeiros modestos e, muitas vezes, pouco 

letrado, mas que tem muita confiança em seu poder de transmitir bem-aventurança 

aos outros”, segundo Paixão Côrtes (p. 396, 2006). 

Os benzedores atuam sozinhos, em casa e não cobram, são aqueles  que 

têm o dom da unção da cura  e popularizam-se por  meio  da fé  para a cura de 

doenças, por meio de orações, do sagrado. Considerada como medicina popular, 

esta prática  intercedia por pessoas que buscam alívios para seus males. É herança 

cultural,  repassada de pessoa para  pessoa – não necessariamente  familiares.  A 

prática pode ser analisada pela perspectiva da folkcomunicação por ser “um estudo 

dos agentes e dos meios populares de informação de fatos e expressões de ideias” 

(BELTRÃO, 1980). Assim, chama a atenção o estudo por dar enfoque os saberes e a 

memória desses líderes-comunicadores da cultura popular de Caçapava do Sul.

2. Folkcomunicação no case das Benzedeiras de Caçapava do Sul
No período de duas semanas foi questionada aos conhecidos e parentes 

sobre o conhecimento de algum benzedor ou benzedeira na cidade de Caçapava do 

Sul, RS, cada pessoa indicou um ou dois (muitas vezes repetidos) e também de 

cidades próximas ou do meio rural. Após esta pesquisa inicial, foi delimitado em seis 

-  quatro  mulheres  e  dois  homens  –  com  maior  número  de  indicações,  para  a 

realização de entrevista, a fim de conhecer mais detalhes acerca da técnica, público 

– pessoas que procuram pelo atendimento – e sobre a história de cada um. 

A coleta  de  dados  realizada  através  de  perguntas  abertas  e  conversa 
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informal, com anotações de pontos importantes. Claramente, foi percebido o quão 

lisngeados sentiam-se em ser entrevistados para um trabalho acadêmico, e serem 

os mais  indicados.  A ordem de visitação,  também obedece ao critério  de  maior 

indicação, ou seja os mais populares, e o tratamento dos dados foram avaliados de  

forma qualitativa, ao considerar relevante as informações e os fatos contados dos 

entrevistados e após as conversas pedia licença para fotografá-los, em um caso 

específico, enquanto estava colhendo os dados de uma benzedeira chegou uma 

criança para ser benzida, o que possibilitou o registro da técnica com a autorização 

da  mãe  do  recém nascido.  Este  trabalho  delimita-se  a  estudar  o  fato  de  estas 

pessoas terem sido escolhidas, a realizar o trabalho de benzedores, e considera sua 

popularidade  como  fator  importante  para  caracterizá-los  como  líderes-

comunicadores naquele grupo local.

Embora  haja  pessoas  descrédulas  quanto  ao  poder  das  práticas  de 

benzeduras,  é  notório  que  estes  exercem um papel  de  liderança  de  opinião  na 

comunidade  local,  e  assim,  é  possível  considerá-los  como  comunicadores  folk, 

explicado por BELTRÃO (1980), 
“o comunicador folk tem a personalidade dos líderes de opinião identificada 
nos  seus  colegas  do  sistema  de  comunicação  social  (...)  os  líderes 
agentecomunicadores  de  folk,  aparentemente,  nem  sempre  são 
‘autoridades’  reconhecidas,  mas  possuem  uma  espécie  de  carisma, 
atraindo  (...)  admiradores  e  seguidores”  (BELTRÃO  apud  JUNIOR  e 
NEVES, 2012.).

Consideradas  como  cultura  popular,  asbenzedeiras  e  os  benzedeiros 

seguem suas práticas, atualmente menos valorizada, uma vez que a ciência busca 

respostas a todos os males que acomentem o ser humano. Dessa forma, é contado 

as histórias uma a uma.

2.1. História 1: A benzedeira de maior Popularidade
Miguela, 83 anos, analfabeta e há 62 é curandeira e entre outras formas de 

religiosidade, benze. Trabalha em um terreiro de candomblé num ambiente circundo 

de imagens de santos, fitinhas e velas. Diz que aprendeu sozinha, “foi um dom que  

Deus me deu”, e que desde a infância quando brincava de bonecas ela gostava de 

benzer para “sapinho” as bonecas das amigas e irmãs. O único trabalho que não é 
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cobrado é o de benzeduras, “me procuram pessoas ricas e pobres, jovens, crianças 

e idosos,  normalmente benzo coluna,  sapinho, cobreiro e mau olhado. Já ajudei 

muitas famílias, há casos que havia benzido a mãe do bebê quando criança”, ainda 

comentou que as pessoas “tem vergonha de se assumirem benzedeiras ou não 

querem  se  incomodar  com  as  visitas”.  Diariamente,  em  sua  casa,  recebe  de 

quarenta a cinquenta pessoas, benze na parte da tarde, “a pessoa paga o quanto 

quiser, pois não cobro”. A mensagem final que deixa é que “se não for com amor, 

não sai bom” e reforça sobre sua fé: “Deus é um só”.

2.2. História 2: Recebeu as orações como herança
Nanci, 36 anos, há 5 benze para “mordida” de aranha, cobreiro, sapinho, 

rendidura e quebranto, de segunda a sexta-feira, recebe de quatro a cinco pessoas 

por  dia.  Utiliza  brasa  e  ramos  como  instrumento  e  contou  que  para  curar  é 

necessário benzer números ímpares: três, cinco a sete vezes. Ainda quando morava 

no  meio  rural,  Nanci  visitava  um vizinho  benzedor,  um “senhor  velho”,  “sempre 

prestei  muito  atenção  no  que  ele  fazia  e  dizia,  gostava  de  ver  as  pessoas  se 

curarem pela crença, até que um dia ele me disse: vou te ensinar,  quer?, e me 

passou tudo anotado para que eu decorasse, ainda disse: o mais importante é ter fé 

e  não cobrar”,  salientou que as  orações são deixadas como herança e  quando 

ensina, não pode benzer mais.

2.3. História 3: Não acreditava e testou em uma novilha
Helena, 69 anos, há 17 é benzedeira apenas para cair verrugas, sua mãe 

era benzedeira, entretanto faleceu e não passou para ninguém, uma tia ensinou-lhe 

para verrugas, calo e cravo, “confesso que não acreditava, um dia vi uma novilha 

com verrugas e experimentei,  em dois meses elas caíram”. A técnica utilizada é 

diferente das demais, pois benze pelo nome da pessoa e nas estrelas, a oração é 

feita durante a lua minguante,  durante cinco dias,  não pode ser no primeiro,  no  

último  e  nem  no  domingo.  Diz  que  “possui  uma  lista  com  cerca  de  sessenta 

pessoas, para cada um reza três vezes e quando cai a verruga pede que avisem, 

pois é muita gente” e quando cai a verruga de uma pessoa, cerca de três ou quatro 
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pessoas aparecem pedindo para benzer também, mas “o segredo é ter fé, amor e 

carinho no que faz e não cobrar”.

2.4. História 4: Começou com uma brincadeira e depois formava fila 
em frente a casa

Luiz  conhecido  como Foguinho,  83  anos,  há  30  é  benzedor,  “certa  vez 

tinham ensinado uma benzedura para mal jeito, foi que um dia estava num bar e um 

amigo reclamou de mal jeito, peguei um galho e benzi”, e desse dia em diante  não 

pararam de levar gente até minha casa. Benze para mal jeito, ar, quebranto, mau 

olhado  e  sapo,  não  cobra  nada  pois  “em  nome  de  Deus,  só  podemos  fazer 

caridade”,  utiliza galhos verde e água. Em certo momento se sentiu incomodado 

com a quantidade de pessoas que lhe procuravam, conta que “mudou de residência 

pois  gostaria  de  não  ser  mais  procurado  e  parar  de  benzer,  mas  as  pessoas 

descobriam seu endereço e contavam para outros”. Durante a tarde, de segunda a 

sexta-feira vão cerca de quatro pessoas por dia, contou, também, “um dia falei que o 

Foguinho não estava, mas fiquei com pena de ver a criança chorando, falei para 

entrar e benzi, não aguentei mandar embora o menininho chorando daquele jeito”.

2.5. História 5: É preciso fé no pedido
Roberto,  50  anos,  entre  10  e  15,  benze.  Conta  que  aprendeu  diversas 

benzeduras com pessoas diferentes, bom de memória, aprendia e fazia quando as 

pessoas reclamavam de dor, ou quando ele percebia que estavam acometidas por 

tal. A primeira, aprendeu com uma tia da esposa passou as orações para ele, foi o 

escolhido  pois  a  senhora  não  poderia  mais  benzer  quando  passasse,  assim 

aprendeu  a  benzedura  para  cobreiro.  Brigadiano,  quando  trabalhou  no  presídio, 

certo dia um preso passou a oração para dor. A terceira, aprendeu com a avó de um 

amigo, diferente das demais, é para quebradura e com um formigueiro, descreve a 

técnica: “colocar o pé ou a mão sobre o formigueiro, desenhar a marca com o dedo 

e faz três cruzes”. Curioso em aprender a curar mais enfermidades, confessa que 

“sendo coisas para fazer o bem” procura saber, encontr orações na internet, também 

benze  para  quebranto,  mau  olhado  e  conta  que  “antigamente  os  benzedores 
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utilizavam brasa por ser comum o fogão a lenha em casa, hoje em dia, na falta da 

brasa, benzemos com o ramo”.  Para sapinho, quanto a técnica diz que pelo nome,  

pela roupa ou na pessoa, é importante levar para três pessoas difrentes benzerem, 

sem um saber do outro. Aprendeu também orações para acalmar a chuva, mal jeito 

e hingua, esta última, descreve a técnica: “precisa de uma faca e uma porta de 

madeira, após as rezas deixa a faca virada para o pôr do sol”.  No caso do cobreiro,  

beijo de aranha ou cientificamente conhecido como herpes, sua caracteristica é a 

pele  crespa,  com  irritação  e  vermelhidão,  conta  que  há  médicos  que  mandam 

benzer pois quanto mais remédio coloca, mais tempo demora para secar. Conclui 

falando que “a fé é quem cura, porque em nome de Deus não precisa hora e nem 

muita coisa”.

2.6. História 6: Já transmitiu sua sabedoria para outra pessoa, agora, 
benzedeira

Cassilda, 90 anos, benzeu por muitos anos – não lembra ao certo – para 

mal jeito, hoje está um pouco esquecida,  mas disse que sua avó benzia para várias  

coisas, mas que aprendeu apenas uma. Atualmente, transmitiu a oração para uma 

amiga, e afirma que nunca se incomodou em receber as pessoas em casa, “até 

gostava”. Como tradição, não benze mais.

3. Considerações Finais
Após as abordagens e o conhecimento adquirido quanto ao levantamento 

histórico-cultural acerca desta manifestação religiosa, ressalta-se o valor empregado 

à cultura popular: autêntica e feita pelo povo para o povo, e nesssa perspectiva, 

define-se 
“povo.  como  o  “conjunto  de  pessoas  que  vivem  em  comunidade  num 
determinado território, nação, sociedade”.  Desta forma, o termo torna-se 
abrangente, abarcando a sociedade como um todo. Sob este prisma, uma 
cultura, para ser popular, deve permear as mais diversas camadas sociais, 
e não somente àquela pertencente à classe em oposição à dominante” 
(CARVALHO, OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2012).

No  caso   da  religiosidade  popular  destacada  pelos  benzedores  em 

Caçapava do Sul, RS onde apresenta técnicas e histórias peculiares, com análise 
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ao ambiente da folkcomunicação, onde Luiz Beltrão (1980) destaca que 
“as religiões populares – do catolicismo tradicional ao petencostalismo e 
aos cultos espiritistas e afrobrasileiros – baseiam-se na idéia da salvação 
para a alma e o corpo, sendo ponto fundamental da doutrina, e de grande 
atrativo, a cura divina pela intervenção de espíritos ou de santos, sem a 
utilização de técnicas terapêuticas ou a orientação dos profissionais  da 
medicina, considerada apenas – um recurso humano de eficácia limitada. 
(...)  Crentes  no  poder  da  oração  e  de  seus  oragos,  os  grupos 
marginalizados messiânicos adotam as práticas terapêuticas de inspiração 
bíblica ou kardeciana: a imposição das mãos sobre os enfermos, a unção 
com azeite,  a  bênção  em peças  de  roupas,  objetos  e  até  animais,  as 
orações poderosas, os exorcismos, os passes, os defumatórios. (Beltrão, 
1980, p.149)

Assim identificamos as benzeduras, pois tem uma “maneira de atuar com 

abrangência mágica, onde são utilizados implementos como: agulha, linha, tesoura, 

costura, vasilha, ramo de arruda, faca, pano, velas, cinzas, brasa, fogo, etc. Orações 

especificas e de curta duração, por vezes rezadas ou cantada e ainda, através de 

perguntas e respostas do benzido” (CÔRTES, p.397, 2006). 

Os  benzedores  e  esta  “ciência  popular”  se  enquadram  nos  grupos 

marginalizados defendidos por Beltrão, pois segundo sua teoria, “a marginalização a 

qual a pesquisa se refere não ocorre apenas no sentido social. Marginalizados são 

aqueles que estão fora do grande sistema de comunicação social”, e por este ponto 

de  vista,  a  cultura  popular  é  peculiar  e  encontra-se  à  margem  do  sistema  de 

comunicação de massa. 

Em  contraponto,  como  foi  abordado  acima  por  um  dos  benzedores  ao 

afirmar  que  busca  orações  e  novas  técnias  na  internet,  desse  modo  ocorre  a 

“adaptação  dos  saberes  ao  reformular  o  processo  de  trabalho  frente  às  novas 

tecnologias,  sem abandonar  a forma inicial”   (CANCLINI  apud  SCHMIDT,  p.  90, 

2006), como forma de atualização da prática popular, além disso, “o folclore está 

sempre  atual,  isto  é,  encontra-se  em  constante  reatualização”  (SCHMIDT,  p.93, 

2006).

SCHIMDT (2006,  p.  09),  ainda  descreve  que  “os  grupos  marginalizados 

reelaboram a sociedade e suas relações apresentando uma visão própria  a sua 

gente,  diferente  e  às  vezes  questionadora  da  visão  –  dominante  –  e 

institucionalizada” , quando ocorre de primeiro a comunidade recorrer ao benzedor 
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do que ao médico, ou ainda quando os médicos encaminham para benzer.

Para  finalizar,  de  forma  geral  esta  “ciência  popular”  definida  como  os 

“costumes tradicionais  quando são transmitidos  e repassados oralmente  de uma 

geração a outra, como ocorre com o saber de magia ou feitiçaria” (SCHMIDT, p. 92, 

2006).  E,  ainda  ao  relacionar as  características  do  comunicadore 

folkcomunicacional,  com estes curandores que desenvolvem  e disseminam suas 

práticas por meio da fé e de mensagens vinculadas não nome de Deus e da Virgem 

Maria, expressam grande devoção. Com sabedoria e em busca do bem ao próximo 

transmitem o conhecimento de várias gerações.
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