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REPRESENTAÇÕES SOBRE BENZIMENTO, 
AUTOMEDICAÇÃO & MEDICINAS ALTERNATIVAS 

Para os propósitos desta pesquisa, definimos medicina popular como todas as 
representações e práticas relativas à saúde e à doença que se manifestam inde
pendentemente do controle da medicina oficial, ou seja, aquela medicina institucio
nalizada e regulamentada pelo poder público constituído. Ε possível encontrar duas 
áreas distintas onde se manifesta a medicina popular: a medicina caseira, baseada 
principalmente nas ervas medicinais, e a medicina religiosa, baseada principalmente 
no benzimento. Outras medicinas alternativas - como a osteopatia, a macrobiótica, 
a acupuntura - não são sequer conhecidas pela população amostrai. A homeopatia, 
no entanto, já foi usada pelo menos uma vez por 25% das famílias investigadas, sen
do, no entanto, um recurso eventual e esporádico. 

A medicina caseira e a medicina religiosa são de uso comum e generalizado 
entre os entrevistados. Apenas duas famílias reportaram não empregar normalmente 
ervas medicinais; apenas três reportaram que, por princípio, não recorrem e nunca 
recorreram a benzedores. 

Os nossos dados permitem afirmar que o campo da medicina popular está as
sentado na crença de que a saúde depende, fundamentalmente, de um estado de 
equilíbrio do indivíduo consigo mesmo, com seu meio familiar e social, ao mesmo 
tempo que a doença depende de um estado de desequilíbrio com essas esferas. En
contrar a causa profunda de uma determinada doença significa, necessariamente, 
intervir no sentido de restabelecer o equilíbrio perdido. 

Não se espera que a medicina oficial moderna possa exercer este papel. Es
pera-se que ela combata as manifestações próprias da doença, mas se não houver 
uma intervenção nas causas profundas, no desequilíbrio que permitiu a manifesta
ção da doença, o indivíduo continuaria propenso à recorrência da doença. 

Um aspecto importante do desequilíbrio gerado no indivíduo pelo seu meio 
social mais imediato refere-se à crença de que emoções negativas produzidas contra 
alguém podem desestabilizá-lo emocionalmente e predispô-lo a contrair doenças. 



Essas emoções podem ser emitidas mesmo à distância, ainda que aquele que a rece
be nada saiba a respeito. Acredita-se que mulheres e, principalmente, crianças são 
muito mais suscetíveis de serem vítimas desse tipo de força. Um simples sentimento 
de inveja, tido como o mais comum de todos os sentimentos negativos, pode ser um 
exemplo em questão. Quando, além do sentimento, uma prática consistente e con
tinuada baseada na magia é perseguida, o resultado - o feitiço - é muito mais forte 
e eficaz, podendo trazer doenças e muitos outros males. 

Componentes tradicionais como a crença em "quebranto",1 "mau-olhado"2 

e feitiço são amplamente difundidos, e a prática de uso de benzedeiras, particular
mente para crianças, é geral entre as famílias pesquisadas, com a exceção de duas 
de classe média e média-alta que, no entanto, acreditam na base metafísica do fe
nômeno. O recurso a pai-de-santo é mais restrito, embora ocorra mais generalizada¬ 
mente como uma esperança para casos mais difíceis. 

O recurso a benzedeiras e/ou pais-de-santo como agentes que teriam o po
der de restaurar o equilíbrio emocional perdido ocorre, mais freqüentemente, entre 
mulheres e crianças. Os homens tendem a usar estes agentes apenas em casos gra
ves. 

O benzimento apresenta um elemento ambíguo, principalmente quando ele 
se refere a problemas de adultos e é tratado por agentes ligados a centros espíritas 
ou de umbanda. Se há um crédito na eficácia do produto, ao mesmo tempo ele é 
considerado uma força fora de controle dos padrões morais da sociedade, uma vez 
que pode se dirigir tanto para o bem como para o mal. Daí o cuidado que se deve 
tomar na escolha do benzedor. Quando, no entanto, se trata de um caso reconheci
do de doença cujo tratamento não tem sido bem-sucedido pelos meios oficiais, ou 
quando se desconfia de que se está sendo vítima de inveja, mau-olhado ou feitiço, 
então a procura de benzedores, especialmente pelas mulheres, é freqüente. 

Quando o paciente é uma criança, no entanto, o recurso ao benzimento é 
considerado perfeitamente legítimo e socialmente aceitável. Mesmo os que não 
acreditam muito na sua eficácia levam seus filhos para benzer, por via das dúvidas e 
pela pressão social favorável. 

No que diz respeito à hanseníase, não se acredita que ela possa ter sido dire
tamente causada por "mau olhado" ou qualquer sentimento negativo, embora esses 
sentimentos possam aparecer como coadjuvantes de outras causas. Trata-se de uma 
interpretação que se aplica a todas as doenças consideradas muito graves. Atribui-se 
a essas doenças desequilíbrios baseados no modo de vida físico-social - como o tra¬ 

1 Quebranto é um tipo de inveja positiva em relação a crianças. Se alguém olha para uma criança e fica 
encantada com sua graça e beleza, isso seria capaz de produzir uma série de indisposições. Reconhe
ce-se a existência de quebranto quando uma criança fica manhosa e triste. 

2 "Mau-olhado" é uma forma de inveja produzida com um olhar cobiçoso. O sentimento que o acom
panha teria o poder de enfraquecer o objeto da cobiça. Se for, por exemplo, uma planta, ela tenderia 
a definhar; se for a sorte de uma pessoa, ela poderia passar a ter azar e assim por diante. 



balho ou os hábitos alimentares - e não emocional-social - como as indisposições 
entre vizinhos. Houve, no entanto, quem acreditasse que um bom feitiço teria o po
der de trazer esta doença para alguém. Os trechos de entrevistas abaixo revelam es
tes aspectos: 

Eu tenho filhos e levo sempre para benzer porque eles não sabem ainda 

se defender. As vezes alguma coisa que outros desejam através da inveja, do 

quebranto ou mau-olhado pega num inocente. Com malfeito (feitiço) eu não 

me preocupo. Se a gente trata todo mundo bem, sem distinção, aí é difícil que 

alguém faça isso. (Comunicante, 31 anos, do lar) 

Eu não acredito nem duvido que a minha doença possa ter sido manda

da por alguém. Em mau-olhado eu acredito, porque já vi pessoas com esse 

problema e tinha quem tratasse. Uma vez eu fiquei ruim e o benzimento me 

ajudou. Eu teria o maior prazer que um pai-de-santo fizesse um milagre e cu

rasse a minha doença. (Doente, 78 anos, do lar) 

έ muito difícil controlar a inveja que alguém possa ter da gente. O que eu 

tento fazer é não ligar, porque se liga é pior. De vez em quando, eu vou me 

benzer. As crianças, eu levo sempre. Só é preciso ter cuidado com quem se 

benze, porque tem muita gente que lida com macumba. (Comunicante, 25 

anos, do lar) 

A minha doença deve ter vindo da macumba. Ela veio muito de repente 

e eu tinha tido uma discussão no serviço. Foi muita coincidência, primeiro elas 

brigam comigo por causa de questões de trabalho, logo depois vem a doença. 

A doença veio porque tinha que vir, mas que entrou um pouco de mau-olha

do, entrou. (Doente, 61 anos, faxineira de firma) 

A medicina religiosa constitui um campo extremamente importante no con
texto da medicina popular, produzindo uma cosmologia que inclui noções bem de
finidas de causação de doenças produzidas pelo desequilíbrio do meio social mais 
imediato ao indivíduo e acrescentando as particularidades de cada religião. Via de 
regra, o recurso à medicina religiosa não se faz em concorrência com a medicina 
oficial. A medicina oficial e a popular religiosa são percebidas como complementa¬ 
res, a religiosa contribuindo para que a oficial funcione melhor. 

A postura teórica que consideramos mais adequada na análise deste fenôme
no é a de Bourdieu3 que, num contexto capitalista, percebe o campo religioso como 
um mercado de bens simbólicos cujo consumo não exige necessariamente um com¬ 

3 BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1975. 



prometimento ético. Dessa maneira, a religião transforma-se em mercadoria que, 
num sistema competitivo de mercado, é vendida, não em sua totalidade, mas como 
instrumento parcial para problemas pessoais específicos. 

No Brasil, Monteiro4 estudou o fenômeno da grande expansão de clientelas 
flutuantes e transitórias que combinam a eficácia de produtos de empresas de tradi
ções diferentes, senão antagônicas. Como mercadoria, a religião passa a desempe
nhar um papel utilitário que serve como instrumento para atenuar as aflições da vida 
urbana. Assim, a clássica função das religiões, analisada por Weber,5 ou seja, a cons
trução de mundos com sentido, é suplantada pela função de controle das incertezas 
num mundo sem estabilidade, em processo constante de mudança. 

As principais instituições religiosas que tratam de problemas de doença em 
Campinas são o espiritismo kardecista, a umbanda, algumas seitas protestantes 
como o pentecostalismo, o catolicismo romano e o catolicismo popular. Uma das 
práticas mais difundidas da medicina religiosa ocorre através do relacionamento 
com as benzedeiras e benzedores que se utilizam das tradições rituais do catolicis
mo popular e do espiritismo kardecista para prestar assistência à população. 

O recurso às religiões para o tratamento e cura de doenças faz-se, via de re
gra, sem qualquer comprometimento ideológico. Um doente, por exemplo, pode 
procurar um pastor ou um pai-de-santo sem ser protestante ou umbandista e sem a 
pretensão de se converter a essas religiões. Ao adotar os rituais recomendados por 
esses agentes, a sua única finalidade é tentar alcançar a magia da cura. Os trechos 
de entrevistas abaixo demonstram estes aspectos: 

Quando eu estava na ignorância, vivia revoltado e achava que a hanse

níase tinha sido colocada em mim por um malfeito. Depois que encontrei 

Deus na Igreja Adventista, eu entendi que a única maneira de me defender é 

acreditar em Jesus que também quer que a gente se trate com a medicina. 

(Doente, 59 anos, aposentado) 

Eu cheguei a ser internado no hospital por causa de dores terríveis na 
barriga e os médicos me deram alta sem desconfiar que era apendicite. Depois 
que comecei a freqüentar um terreiro de umbanda, tive que voltar ao hospital 
e o mesmo médico que antes achou que não era nada, de repente, disse que 
eu precisava operar do apêndice. Foram as nossas orações que deram um pou
co de luz e abriram a mente do médico. Eu operei e nunca mais tive nada. O 
médico ficou espantado com a facilidade com que tudo correu na operação. É 
claro que sem a operação espiritual tudo teria sido mais difícil. (Doente, 50 
anos, motorista aposentado) 

4 MONTEIRO, P. Da doença à desordem: a magia na Umbanda. Rio de Janeiro: Graal, 1 9 8 5 . 

5 WEBER, M. The sociology of religion. London: Methuen, 1 9 6 6 . 



Não que a gente acredite em pai-de-santo, mas se ouvirmos falar de um 

que cura a gente leva, porque o importante é sarar. Se o meu marido não sarar 

com o tratamento médico, então eu vou tratar de convencê-lo a se benzer. 

(Comunicante, 43 anos, aposentada) 

Embora o uso de meios religiosos para obter a cura não entre em conflito 
com o tratamento médico convencional, em alguns casos excepcionais algum tipo 
de oposição foi encontrado, inclusive com prejuízo para o tratamento de hanseníase 
e de outras doenças. Nestes casos, foi possível observar situações em que o indiví
duo simplesmente não crê de todo nas possibilidades abertas pelos meios religiosos 
ou nas possibilidades abertas pela medicina oficial: 

Eu não acredito que religião ajude no tratamento de doenças. A religião 

consola e a medicina cura. São duas coisas completamente diferentes que não 

podem ser confundidas. (Comunicante, motorista, 42 anos) 

Eu sei que não adianta ir ao médico tratar hanseníase porque a causa dis

so foi um mau-olhado que uma mulher pôs em mim. Foi por isso que o trata

mento para hanseníase que comecei a fazer no Centro de Saúde não deu cer

to. Eu me sentia muito pior com o tratamento e tive que parar. Hoje, só sinto 

alívio quando vou a um pai-de-santo que conheço. As coisas que fizeram con

tra mim demoram para sair do corpo, mas é preciso ter fé. (Doente, 58 anos, 

lavrador) 

O uso de chá caseiro baseado em ervas medicinais6 é um instrumento de uso 
generalizado entre as famílias pesquisadas. Não foi possível encontrar nenhuma de
las que, contra algumas indisposições ou mal-estares, deixe de recorrer a esta práti
ca. Trata-se de um meio terapêutico que se encontra profundamente arraigado nas 
tradições culturais do povo brasileiro e, daí, o seu uso ser encontrado em pratica
mente todo o território nacional.7 As ervas são consumidas como parte importante 
no cuidado doméstico com a saúde e como estratégia empregada, particularmente 
pela mãe de família, no trato de alguns sintomas e doenças de seus filhos. 

Embora no interior rural do País seja possível encontrar especialistas profissio
nais ("raizeiros") que dão consultas médicas e comercializam os produtos naturais, 

6 Termo genérico que compreende várias qualidades de plantas ou partes de plantas, tais como raízes, 
folhas, troncos de árvore e sementes que são consideradas como tendo efeito terapêutico quando in
geridas em infusão. Num plano secundário, elas são usadas como banhos ou ungüentos para aplica
ção externa. 

7 QUEIROZ, M. S. Hot and cold classification in traditional Iguape Medicine. In: Ethnology, 2 3 ( 1 ) : 6 3 - 7 1 , 
Pittsburgh: 1 9 8 4 . 
QUEIROZ, Μ. S. Representações sobre Saúde e Doença. Campinas: Ed. UNICAMP, 1 9 9 0 . 



não ocorre na região de Campinas tal tipo de agente, embora existam pessoas en
tendidas no assunto, o que é o caso das benzedoras, dos pais ou mães-de-santo da 
umbanda e dos agentes espíritas em geral. 

O uso desses elementos obedece a uma lógica baseada no equilíbrio entre as 
diferentes partes do organismo humano e deste em relação ao meio natural. Neste 
processo algumas ervas são consideradas quentes e atuam positivamente no sentido 
de fortalecer o sangue e proteger os pulmões, enquanto outras são consideradas 
frias e atuam positivamente no sentido de refinar o sangue e proteger o fígado, os in
testinos e os rins.8 De um modo geral, esta lógica, embora subjacente ao uso de me
dicamentos, é reconhecida em nível muito mais intuitivo do que intelectual. 

A maioria dos que consomem ervas medicinais as cultivam no quintal próprio 
ou as obtêm de vizinhos, e apenas uma minoria as adquire exclusivamente em far
mácia, mercado ou feira. As ervas e produtos medicinais mais empregados são o 
boldo, o poejo, a hortelã, a folha de abacate para problemas do fígado e do intesti
no, a quebra-pedra para problemas dos rins, o alho e o mel para gripe e resfriado, a 
camomila para cólica menstrual, a erva cidreira para insônia e problemas nervosos e 
a erva-doce para problemas estomacais. 

A difusão do conhecimento que envolve a medicina caseira ocorre, via de re
gra, através de pessoas mais velhas na família, geralmente via sexo feminino, embora 
o sexo masculino não esteja excluído. O espiritismo kardecista e, mais moderna
mente, a umbanda são também importantes difusores de ervas medicinais e das for
mas terapêuticas que elas envolvem. 

Em princípio, o uso de ervas medicinais ocorre sem nenhum antagonismo 
com a lógica da medicina moderna oficial. Normalmente, este uso ocorre para os 
diversos mal-estares ou indisposições, os quais são avaliados como problemas meno
res que não merecem a preocupação ou o cuidado médico. Apenas quando o pro
blema é considerado mais grave é que se recorre a agentes farmacêuticos e médi
cos. Em algumas ocasiões, as ervas medicinais são acrescentadas aos medicamentos 
químicos receitados pelos médicos, sem que seja observada qualquer contradição 
neste processo. 

A razão da persistência desses medicamentos num contexto capitalista relati
vamente desenvolvido é que eles, até certo ponto, complementam os vazios deixa
dos pela medicina oficial como, por exemplo, os mal-estares e indisposições consi
derados não graves, ou algumas doenças crônicas, as quais os médicos previdenciá¬ 
rios ou os de Postos de Saúde deixam de medicar. Os trechos de entrevistas abaixo 
revelam estes aspectos: 

8 QUEIROZ, M. S. Hot and cold classification in Traditional Iguape Medicine. In: Ethnology, 23(1):63-71, 
Pittsburgh, 1984. 



Quando meus filhos estão agitados, eu dou erva cidreira ou hortelã. Eu 

acredito em chás, mas só para problemas menores, não como meus pais usa

vam que servia para tudo e era um exagero. (Comunicante, 31 anos, do lar) 

Eu aprendi sobre o uso de chá com os mais velhos; fui crescendo e 

aprendendo vendo os mais velhos fazerem. A mãe é praticamente obrigada a 

aprender quando tem filhos. (Doente, 36 anos, empregada doméstica) 

A gente tomava muito chá no tempo do sítio. Para qualquer mal havia 

uma erva e a gente tomava porque não havia médico. Hoje, a gente toma só 

para problemas menores. (Doente, 40 anos, pequeno empresário) 

Em algumas ocasiões, como dimensionam os trechos de entrevistas abaixo, 
foi observada oposição entre a medicina popular caseira e a medicina oficial. Esta 
oposição, no entanto, não se manifesta com freqüência na prática, embora esteja 
sempre presente de um modo latente num plano ideológico. Uma interpretação 
plausível para este fato é que o caráter intervencionista e sintomático da medicina 
moderna oficial contradiz a idéia de equilíbrio presente na medicina popular casei
ra. Esta contradição é reconhecida pelas representações dos indivíduos, embora, em 
seu exercício, a força de penetração da medicina oficial não permita a possibilidade 
de competição entre os respectivos sistemas. Excepcionalmente, no entanto, há in
divíduos que optam exclusivamente por tratamentos naturais baseados em dietas, 
ervas ou medicamentos homeopáticos. A demora na obtenção de atenção médica 
que se verifica no Centro de Saúde concorre para reforçar esta opção: 

As vezes, ao invés de ir ao médico, eu pego todos os remédios do mato, 

coloco no álcool, ponho ainda remédio para dor e sal, bato tudo, fervo e 

tomo. Eu já estou velha mesmo e faço do jeito que eu gosto. A última vez que 

eu fiz, Deus ajudou e eu melhorei do meu reumatismo. (Comunicante, 57 

anos, do lar) 

Um dia, eu fiquei tão desanimado com a demora no atendimento no 

Centro de Saúde que larguei tudo lá, remédio, consulta e cartão para nunca 

mais voltar. Hoje, quando me sinto mal, procuro um pai-de-santo que me re

comenda várias ervas medicinais que nunca atacam o corpo. Eu prefiro o jeito 

de Deus. (Doente, 58 anos, lavrador) 

Já tive tuberculose e me curei com ervas caseiras. No começo eu me tra

tei com um médico que me entuchou de vários remédios que me faziam ficar 

muito pior do que estava. Um dia eu criei coragem e joguei todos eles fora e, a 

partir desse dia, comecei a fazer tratamento por minha conta. Passei a tomar 



sumo de saião com leite, sumo de erva Santa Maria e fiz uma garrafada com 

acapê e erva de passarinho. Em poucos meses já me sentia muito melhor e 

acabei sarando dessa doença. Foi a melhor coisa que fiz. (Doente, 71 anos, 

pensionista) 




