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RESUMO 

 

 

 

O objeto de estudo proposto nesta pesquisa orientou-se no sentido de explicitar e 

compreender os modos de constituição do itinerário de espiritualidade de três mulheres 

rezadeiras, residentes no município de Sobral/CE. Os objetivos foram: reconhecer os pontos 

de contato entre o itinerário de espiritualidade das mulheres rezadeiras com as experiências da 

própria pesquisadora; apontar os elementos constitutivos da prática curandeira, analisando 

sobre os modos de produção de identidades; identificando nas narrativas de vida os processos 

de formação e seus entrelaçamentos com a experiência formadora compreendendo o que 

fundamenta a espiritualidade enquanto substrato do “tornar-se si-mesmo”; elencar os 

elementos identificadores do percurso de espiritualidade configurados ao longo da existência 

das rezadeiras. Trago para a reflexão algumas preocupações, entre elas, a de articular os 

diversos processos de formação do sujeito, acreditando ser possível por eles dar conta daquilo 

que a vida ensinou a essas mulheres. Numa abordagem qualitativa a pesquisa se configurou 

como uma pesquisa (auto)biográfica, realizada pela conjugação da observação participante 

com entrevistas para registro das narrativas de vida. As mesmas foram elaboradas, no 

primeiro momento, numa entrevista aberta e, no segundo momento, segui a dinâmica da  

entrevista reflexiva (SZYMANSKI, 2004). Foram realizados quatro encontros com cada 

rezadeira, além de momentos de contatos espontâneos nas suas comunidades. Os sujeitos da 

pesquisa foram indicadas por outras quinze rezadeira da região que reconheciam naquela três 

maior experiência e respeitabilidade junto à população. Tomo alguns conceitos como 

importantes para a compreensão do entrelaçamento entre a experiência formadora, seus 

contextos, conteúdos, identidade, ancestralidade e espiritualidade, objetivando também 

perceber o que fez essas aprendizagens experienciais serem referência para o entendimento 

sobre espiritualidade. Busquei identificar os aspectos que foram mobilizados nas situações, 

onde a experiência aconteceu, na busca de compreender o que a vida ensinou a essas 

mulheres, articulando assim os elementos de uma identidade espiritual curandeira, via 

dinâmica da narrativa de formação. Os principais autores a darem suporte teórico para as 

análise fora: Josso (2004, 2010), Szymanski (2004), Vygotsky (2009), Jung, (1965, 1991, 

1996, 2006), Tedlock (2008), Zimermam (2009), Góis (2008), Bíblia de Jerusalém (1973). 

Eliade, (1992). Como resultado identifiquei que a espiritualidade é um processo não igual, 

percorre toda existência, toma forma e expressa-se na descoberta e compreensão do tornar-se 

mulher rezadeira.  Os discursos marcados pela dinâmica da resistência, da rejeição aos credos 

vividos por outras rezadeiras, a intolerância a outras crenças, devem abrir-se ao diálogo inter-

religioso, mas isso só ocorrerá de forma efetiva, quando houver por parte dos cristãos  a 

abertura para este diálogo,  pois a intolerância, a outras crenças, a hostilidade inter-religiosa 

são posturas intransigentes e excludentes que reforçam as diferenças.  

 

 

Palavras-chave: Espiritualidade. Experiência formadora. Narrativa de Vida. Identidade 

Curandeira. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The object of this proposed study is to explain the ways how three prayer women constitute 

their spirituality itinerary. Since then I try to reach the following objectives:To identify in life 

narratives the formation processes and its interlacement with the formation experience; To 

understand by the ways the spirituality is constituted what is the fundament of the substratum 

of becoming the self as a form to appropriate the experiences that gave support to the 

comprehension of “ walking by themselves”; To point out what were the elements that may 

be considered as the identifiers  of the way that spirituality took form during the human 

existence.As a researcher I bring as a reflection some concerns, among them, that one to 

articulate various formation processes of the subject, believing that´s possible, by them to 

understand what life has taught to these women. I have used two methods: the autobiography 

through life narratives and the reflexive interview as instruments that guided the analysis and 

the spirituality construction. During this continuous process of self formation and of 

knowledge of its own existence that spiritual experiences emerged.There were four official 

meetings with each prayer woman and another three happened spontaneously. There were no 

closed questions but data was obtained by free talking of the women object of this research. 

This means that questions were not exactly the same but they suffered some variances 

although the focus was the same subject. I started by visiting the Health School of Sobral, 

then I visited some surrounding areas of the city and two districts until I met some women 

that were willing to cooperate with the research. Everything happened very simply. I visited 

them at home and the interviews were recorded. The chapters were organized explaining 

howthe subjects of the study were chosen, problems were defined, the research approach was 

established and how the research was conducted. I consider some concepts as very important 

to understand the interlacement among the development experiences, its context its contend, 

their identity, their ancestors, their spirituality and the specific time in the narratives. I had 

also as objective to find out what was in these experiences that became significant learning to 

them and tried to identify the aspects that were mobilized in the situations were this 

experience happened. I tried also to understand what life has taught to these women that 

articulated the various elements of this identity to do spiritual cure by the dynamics of the 

formation narrative. I tried to link these processes with knowledge and learning within this 

scenario of adult formation. Spirituality is an unmatched process that runs during all the 

existence, takes form and expression with the discovery that they have the gift to cure by 

praying that leads them to understand that they may become female faith healer or quack.    

 

Key words: Spirituality. Formation Experience.  Life Narrative.  Formation Narrative. 

Praying Healer or Quack Identity.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Delimitação e construção do objeto de estudo 

 

 

      O tema proposto nesta pesquisa insere-se nos estudos sobre espiritualidade, em 

que proponho, como objeto de estudo,  a explicitação dos modos de constituição de itinerários 

de espiritualidade de mulheres rezadeiras. Pretendo, através dos relatos de narrativas de vida 

elaborados pela entrevista reflexiva (SZYMANSKI, 2004), imprimir uma interpretação sobre  

a práxis curandeira ao mesmo tempo em que vou desvelando o caminho de espiritualidade 

que se torna substrato para uma compreensão mais profunda do ato de tornar-se mulher 

rezadeira.  

 

De início, narro as inquietações que povoaram o instante primeiro da construção 

do objeto de estudo. De onde vem essa temática? Por que estudá-la? Que razões justificam o 

interesse em fundamentar a pesquisa sobre espiritualidade a partir das narrativas de mulheres 

rezadeiras? Ao refletir sobre estas questões, aparentemente simples, fui percebendo que o 

interesse pelo tema brotou da minha experiência pessoal e da necessidade de constituição do 

meu próprio itinerário espiritual que também necessitava ser desvelado, para que eu chegasse 

a compreender a mim mesma, naquilo que me tornei.  

Enfim, um tema que se orienta no meu passado, pela experiência de ter sido curada 

por essas mulheres. Porém, não é só pelo fato de ter sido curada por elas, algo mais profundo 

se anunciava e estava sendo despertado, na medida em que desenvolvia a pesquisa, um tema 

que provocou um retorno à minha experiência na militância junto aos movimentos sociais, 

especificamente na pastoral da Igreja Católica. O contato diário com as comunidades, e com 

suas lutas, se transformou num  processo pessoal de evangelização, em que a fé e a oração 

brotavam da vida. Tecer o itinerário de espiritualidade das mulheres rezadeiras, encontrou eco 

de identificação em mim. O que nos aproximava na verdade não era só o fato de ter sido 

atendida e curada na infância por elas, mas, de algum modo, essa experiência de construção 

teórica apontava também, para o meu percurso de espiritualidade que agora é resgatado 

através de impressões e de pequenos  registros que foram tecidos ao longo do caminho.  
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Neste ponto, quero me reportar a dois movimentos que tive oportunidade de 

participar dentro da Igreja Católica, onde conheci suas diretrizes e pude avaliar o seu carisma 

e vivenciar a sua espiritualidade: as Comunidades Eclesiais de Base
1
 (CEBs) e a vida religiosa 

consagrada. Nas CEBs, permaneci por sete anos vivendo as mesmas experiências e modo de 

vida das pessoas da comunidade, numa atitude permanente de amor ao serviço da Igreja dos 

pobres. Na  Consagração
2
 na Vida Religiosa  conservei a vocação durante 18 anos, através 

dos votos de pobreza, castidade e obediência.  

 Nas CEBs fiz a primeira experiência de espiritualidade marcada pelo 

compromisso pela escuta, acolhimento, o cultivo de bons sentimentos, solidariedade, 

resistência, esperança e crença no Deus da Vida, do amor e da gratuidade. Uma entrega sem 

reservas ao serviço dos mais pobres através da coerência de vida e do trabalho pastoral.  

 Na vida religiosa consagrada me dediquei exclusivamente à Igreja e ao trabalho 

missionário, onde optei por um seguimento que trazia como fundamento espiritual a prática 

dos Exercícios Espirituais criados por Santo Inácio de Loyola. Por diversas vezes 

experimentei cada etapa da experiência dos exercícios espirituais através da participação em 

retiros inacianos promovidos pela Congregação.  

Essas experiências são indicadas por serem referências pessoais e por apontarem 

para formas de viver e pensar a espiritualidade. Inicio essa narrativa me reportando à minha 

inserção nas CEBs,  fazendo-se necessário apresentar inicialmente o contexto que originou no 

Brasil um movimento marcado por um jeito novo de ser e fazer igreja. Teixeira (1996, p. 87) 

apresenta este cenário inserido na década de 60, nos seguintes termos: 

                                                           
1
 O sínodo dos bispos da Igreja Católica em 1974, sobre a evangelização no mundo de hoje referiu-se às CEBs 

como uma esperança para toda a igreja pós concílio vaticano II. Este novo modo de ser Igreja que vem se 

afirmando no continente e sobretudo no Brasil, traduz um grande dinamismo, revelando facetas singulares de 

uma igreja comprometida com a afirmação da vida e com a causa dos pobres. 

2
 De acordo com o Dicionário de Espiritualidade (1993, p. 1168), o termo é usado pelo Vaticano II, com o 

significado constante e global de “doação integral de si” em que Cristo é consagrado e enviado ao mundo pelo 

Pai (LG 28). O povo de Deus, pela regeneração e pela união do Espírito Santo no batismo, é consagrado para 

formar uma morada espiritual e um sacerdócio santo (LG 10). Os bispos são consagrados; o rito sacramental da 

consagração lhe confere a plenitude do sacerdócio e a capacidade de exercer o serviço de santificar, ensinar e 

guiar (LG 21). Os presbíteros são consagrados para pregar o evangelho, guiar os fiéis  e celebrar o culto (LG 28; 

cf.CD 34). Os leigos são dedicados a Cristo e consagrados pelo Espírito santo(LG 34)[...]. O concílio destaca a 

existência da consagração também na vida religiosa; por isso a consagração não é exclusiva da vida religiosa, 

mas é por ela compartilhada com outros estados de vida.  
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Neste período, o contexto sócio-cultural e eclesial nacional foi pontuado pela 

presença viva de movimentos como a Ação Católica (em especial a 

Juventude Universitária Católica, Juventude Estudantil Católica e Juventude 

Operária Católica) e o Movimento de Educação de Base (MEB).[...]. Tais 

movimentos lançaram as primeiras sementes de uma compreensão crítica do 

evangelho e da incidência da fé na história.  

 

 Reporto-me a essa situação social por se viver num clima de emergências  e esses 

movimentos influenciaram a juventude católica brasileira na busca por mudanças. Nas CEBs, 

tive oportunidade de conhecer e desenvolver as várias práticas comunitárias, que a Igreja 

Católica organizava através da sua inserção no meio popular, incluindo aqui a Catequese e a 

Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP).  Como Igreja, estava comprometida com a 

transformação pessoal e social. Foi nesse período que fiz a escolha por uma vida consagrada 

ao serviço dos mais pobres. Nesse movimento conheci as diretrizes da Igreja Pós Concílio 

Vaticano II
3
, com toda a especificidade das mudanças que estavam sendo trazidas e que 

sinalizava para “o imperativo essencial da opção pelos pobres e de seu direito de cidadania na 

sociedade e na Igreja”, como afirma Teixeira (1996, p.89).  Na prática, essa efetivação foi 

promovida pelas Conferências de Medelín (1968) que tinha uma preocupação crescente em 

relação à situação de pobreza dos países latino-americanos. Em vários momentos é enfatizada 

a necessidade do desenvolvimento para promover a justiça e a paz nestes países e a 

Conferência de Puebla (1979) que enfatizou, o lugar dos leigos na tarefa  de evangelizar na 

ótica da promoção da justiça entre os povos, tendo em vista o processo desigual de 

desenvolvimento industrial, urbano e transformação cultural que aprofundam as diferenças 

socioeconômicas, afetando, sobretudo as classes que se encontravam em situação de 

vulnerabilidade social. 

Na verdade, essas duas conferências transformavam as diretrizes da Igreja na 

América Latina em um compromisso efetivo dos bispos com um novo modelo de ser e fazer 

Igreja
4
.  Eram mudanças necessárias que delineavam um novo perfil da Igreja Católica.  

                                                           
3
 Concílio Ecumênico. O Papa João XXIII anunciou a sua abertura em 25 de dezembro de 1961. Foi o primeiro 

Concílio Ecumênico da Igreja Católica, anunciado através  da bula papal Humanae salutis.  

4
 Uso a palavra igreja em duas modalidades: com ( I ) maiúsculo para designar a instituição religiosa cristã 

católica, separada do Estado e com ( i ) minúsculo me referindo ao que o contexto bíblico designa, reunião de 

pessoas, sem estar necessariamente associado a uma edificação ou a uma doutrina específica.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laicismo
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      Com o envolvimento na Catequese e na PJMP, pude avaliar dois aspectos: a 

dimensão do carisma e da espiritualidade cristocêntrica e libertadora, além da dinâmica  

política do Movimento das CEBs. Essas dimensões promoveram a minha compreensão do ser 

igreja no mundo. De um chamado coletivo que era dirigido a todo o povo de Deus. Todos que 

se sentiram chamados passaram a viver com intensidade a perspectiva da comunhão fraterna e 

a interação entre fé e vida. De caminhar na perspectiva da igreja dos pobres. Com Teixeira 

(1996, p.90) encontramos as características que delineia o movimento:  

 

[....] a localidade (já que as comunidades reúnem membros de uma mesma 

territorialidade), a presença da bíblia e o culto regular, a dinâmica 

participativa e os serviços ministeriais assumidos pelos leigos, o 

compromisso com os pobres e a relação motora entre fé e vida. Um traço 

essencial na constituição da identidade das CEBs, que confere pertinência à 

experiência, é a dimensão de eclesialidade: CEBs como um novo jeito de ser 

igreja. O que configura, porém, novidade de “eclesiogênese” às CEBs é o 

novo modo de viver esta eclesialidade, sintonizada com o compromisso 

efetivo com os pobres e mais excluídos e o seu projeto de libertação integral. 

 

 Após algum tempo participando do movimento, pude compreender uma 

espiritualidade que se efetivava na experiência vivida de compromisso diário com a causa dos 

marginalizados. De uma experiência encarnada que apontava para as características libertárias 

da dimensão da espiritualidade.  

 O trabalho com a construção das trajetórias de espiritualidade de mulheres 

rezadeiras colocou-me diante dos elementos que compõem a minha trajetória espiritual dentro 

dos movimentos da Igreja Católica. Aqui encontrei o cerne da minha experiência de 

espiritualidade que foi constituída por um processo longo de transformação que passava toda  

a Igreja na América Latina. Identificar essa trajetória é percorrer o que fundamenta  o meu 

percurso de espiritualidade.   

   A participação no movimento das CEBs se constituiu marco significativo na minha 

vida, de maneira que a partir dela fiz escolhas, mudei a forma de olhar e perceber a dinâmica 

da vida,  tomei partido e fui morar junto às comunidades pobres, imbuída de um novo jeito de 

viver a vida na igreja. Logo quando entrei no movimento não tinha a maturidade de perceber a 

dinâmica das mudanças. Como jovem queria apenas participar de algo que fizesse sentido 

para a vida e que eu pudesse encontrar respostas para as inquietações que trazia. Com o passar 
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do tempo e o com o compromisso que ia se estreitando, compreendi que viver esse novo jeito 

exigiria de mim muito mais do que eu estava pensando. Agora, era eu que precisava dar 

respostas, o que naquele momento me parecia meio contraditório. Quanto mais eu me 

envolvia, mais compromisso assumia, e eu já não era a mesma. Só quem faz a experiência, 

sabe. Neste turbilhão de mudanças eu me percebia tão comprometida que o meu existir era o 

que me determinava e foi aí onde encontrei a espiritualidade, enquanto expressão profunda do 

ser.  

Viver imbuída desse espírito comunitário me fez compreender que todas as 

experiências que já tinha vivenciado nas comunidades, toda a dinâmica espiritual vivida me 

impulsionou a fazer uma opção por um modo de vida mais simples, que levava em 

consideração a sensibilidade no serviço aos mais pobres. Tudo isso me fez compreender que a 

dimensão da mística cristã
5

 da vida humana se orienta para formas diferentes de 

espiritualidade. Com a participação nas CEBs era uma espiritualidade do dar a vida, onde se 

encontravam imbuídos da luta por uma nova sociedade, de uma mística engajada na luta pelas 

mudanças coletivas, de uma ação junto ao povo.  

 

Quando optei pela consagração na vida religiosa, outra forma de espiritualidade se 

delineava: a de “ir onde houver maiores esperanças de um maior serviço”. Tratava-se de uma 

espiritualidade contemplativa na ação.
6
 Durante o tempo vivido na vida religiosa me deparei, 

conforme explicitado anteriormente, com um outro modelo de espiritualidade que tinha como 

referencial os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de 

Jesus, popularmente conhecida como (os Jesuítas). Por ter vivido a experiência dos exercícios 

por algumas vezes tomo-a neste momento como referência para fundamentar e narrar mais 

uma experiência. 

                                                           
5
 Dicionário de Espiritualidade (1993, p. 770), indica que as publicações recentes sobre o problema místico 

praticamente já se apresenta como lugar comum sublinhar a falta de contornos precisos do termo “mística”  e 

similares “místico”, “misticismo” e a consequente exigência de fornecer uma definição de tipo heurístico, isto é, 

uma definição que procure mostrar concretamente onde se deve buscar refletir quando se fala de mística em si. 

Partindo dessa preocupação poderíamos dizer simplesmente que este termo tenta assinalar o momento ou nível 

ou expressão da experiência religiosa em que se vive determinado mundo religioso como experiência de 

interioridade [...]. Poder-se-ia dizer também, e talves melhor, ainda falar de experiência religiosa particular de 

unidade-comunhão-presença, onde o que se sabe é precisamente a realidade o dado desta unidade-comunhão-

presença, e não reflexão, conceitualização, racionalização do dado religioso vivido.  

6
 Refere-se aos Exercícios Espirituais na vida corrente. De acordo com o Dicionário de Espiritualidade 

(1993,p.386) “quem estiver muito ocupado com tarefas [...] pode tomar hora e meia para se exercitar , refletindo 

sobre o objetivo e o fim para que o homem foi criado, podendo fazer , ainda que pelo espaço de meia hora, o 

exame particular, e depois o geral [...].    
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Entendo que estes registros são experiências significativas para a condução desta 

pesquisa. Na verdade, é uma investigação que abre possibilidades para perceber os sinais de 

espiritualidade trazidos pela minha própria vivência. São desses registros que retiro aquilo que 

foi se constituindo desde a infância como experiências marcantes: das simples lembranças dos 

últimos partos de minha mãe; das idas e vindas de meu pai à casa de dona Belinha rezadeira e 

parteira; da memória da figura que representou a rezadeira e parteira Belinha nessa trajetória 

familiar; da importância social dessas mulheres no bairro onde morávamos e a profunda 

tomada de consciência da experiência de Deus realizada já na minha vida adulta pelo 

engajamento nos movimentos de base da Igreja Pós Concílio Vaticano II.  

 

 O interesse pelo tema espiritualidade e todas as indagações que são levantadas até 

agora refletem, também, a gênese da experiência de contato com práticas populares em saúde. 

Desde pequena convivi com pessoas pobres e simples. Via, por exemplo, como as mulheres 

rezadeiras eram respeitadas em minha família e como se evidenciavam as suas virtudes e o 

estilo de vida por elas assumido. Chego a recordar de conversas entre os adultos que 

legitimavam a humildade e o grau elevado de espiritualidade que essas mulheres 

manifestavam. O olhar que trago das rezadeiras encontra-se envolto naquilo que chamo de 

admiração, que não deve ser tomado como único referencial de representação social, pois há 

muitas resistências quanto as suas práticas de curas.  

Em sua tese de doutoramento, Oliveira (2008, p. 51) nos relata que técnicos das 

equipes do Programa Saúde da Família (PSF), expressavam a opinião de que rezadores 

tinham atitudes que prejudicavam o trabalho deles quando os mesmos faziam a indicação de 

chás e por não falar do soro oral, para a cura de diarreia, havendo também resistências por 

parte dos médicos. Em outros casos as resistências encontram-se associadas a credos 

religiosos, por acharem que essa é uma prática associada à  “macumba”- termo pejorativo 

para designar as religiões de matrizes africanas ou ao  Espiritismo. Vale salientar que o 

preconceito foi percebido, inclusive,  entre as rezadeiras que fazem parte desta pesquisa.  

                   Das experiências que trago, algumas podem ser denominadas de experiência-

referência, no sentido de ser toda e qualquer experiência que provoca mudanças cognitivas, 

afetivas, sociais, morais, estéticas, psicológicas, culturais a ponto do sujeito pautar uma nova 

conduta e prática de vida a partir dela e por ela numa nova dinâmica existencial. Tais 

experiências, identificadas na minha trajetória, corresponde ao que Josso (2004, p. 37- 50) 

articula quando pensa sobre a formação,  a partir da contribuição de sucessivas abordagens 
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das ciências do humano. Este conhecimento de si elaborado das experiências, vividas, da 

capacidade de escuta interior e de confiança em si mesmo, e da plasticidade das condutas e da 

capacidade de elaboração de sentido, para toda e qualquer experiência de vida.     

Experiências, estas, que são agora tomadas como ponto de partida teórico-

metodológico para a pesquisa, que tem como foco central o itinerário de espiritualidade a 

partir das narrativas de vida de mulheres rezadeiras. Com isso damos conta dos processos de 

subjetivação dos envolvidos, para chegar a dar conta daquilo que nos tornamos (JOSSO, 

2004). A identificação do itinerário de espiritualidade se encontra fundamentada nas 

narrativas de vida e também naquilo que chamo de repertório de percepção espiritual 

constituída  a partir da proximidade que tive com o movimento de base, com a vida religiosa e 

com mulheres rezadeiras, além da crença de que, nas manifestações mais simples de vida, há 

grandes exemplos de espiritualidade a serem descobertos.  

Conforme explicitado anteriormente, não estou nesta pesquisa apenas 

reelaborando os episódios vividos por essas mulheres, mas estou também mergulhando na 

minha história de vida, redescobrindo minha própria existencialidade, e nessa complexa e 

misteriosa subjetividade humana, vou também descobrindo o meu ser e o meu agir no mundo, 

tecendo uma compreensão de mim e neste contexto levantando questões que primam pelo 

conhecimento da dinâmica da espiritualidade, do itinerário espiritual da pessoa que passa por 

uma progressiva dinâmica interior de autoconhecimento. É um campo em constante 

movimento e re-invenções, onde o simbólico abarca uma diversidade de práticas sociais e 

produção cultural.  

 Outros elementos aparecem na gênese do interesse pela temática aqui proposta. 

Para  minha alegria, reza a genealogia da família, que sou bisneta de índio lá das bandas do 

Cariri. Trago em mim os elementos da cultura indígena, de práticas de rezas, rituais e 

simbologias. O Cariri, um dos berços da ancestralidade e espiritualidade curandeira, possui 

segundo Carvalho (2004, p. 200): 

 

[...] grande parte de seu território circundado pela Chapada do Araripe 

(Floresta Nacional do Araripe), região rica na diversidade de flora e fauna, 

possuindo algumas das principais espécies de plantas utilizadas na prática 

da reza, usadas pelas rezadeiras não somente do Cariri cearense, mas 

também de outras regiões.  
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Desde os períodos mais remotos da humanidade os homens buscavam  

conhecimentos na natureza para a cura de seus males, o Cariri traz a marca da cultura 

indígena com práticas milenares de cura e de uma regionalidade possuidora de uma 

biodiversidade curandeira. As curas pelas práticas das rezas com a utilização de ervas 

medicinais se apresentam como práticas populares, para combater as forças do mal e atrair as 

forças do bem. Como afirma Oliveira (2008), são práticas para salvar vidas ou para consolo 

espiritual.  

Outra experiência que viria corroborar a escolha pelo tema foi a minha 

participação no I Encontro Estadual de Educação Popular, realizado pela Linha de Pesquisa 

de Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Brasileira (PPGEB) da UFC em 2007, quando tive a oportunidade de coordenar os 

trabalhos do eixo temático - Saúde, Educação Popular e Espiritualidade, com um total de 29 

trabalhos e desses, 15 trabalhos voltados especificamente ao tema da espiritualidade. Neste 

evento vi que pelo viés da Educação Popular era possível construir projetos de pesquisas que 

contemplassem as mais diversas temáticas envolvendo espiritualidade na sua interface com 

educação.  Sobre isto Vasconcelos (2008, p.7) afirma:   

 

Nas práticas de Educação Popular conduzidas numa linguagem religiosa, 

dimensões inconscientes participam explicitamente de forma central dos 

diálogos que estabelecem, através de metáforas das histórias místicas e dos 

símbolos da liturgia. Assim, o questionamento maior do saber popular, tão 

valorizado nas práticas de Educação Popular, ao pensamento moderno não 

está nos conhecimentos inusitados e surpreendentes que expressa sobre as 

estratégias da população adaptar-se à realidade onde vive, mas na sua forma 

de estruturar o conhecimento de forma que integra dimensões racionais, 

intuitivas e emocionais. Seu maior ensinamento para profissionais de 

formação científica, que com ele interagem, é epistêmico, ou seja, questiona 

o paradigma ou o modelo geral como o pensamento tem sido processado na 

produção e estruturação do conhecimento considerado válido pela 

sociedade moderna. Ele não está submetido à ditadura do saber aprendido 

conscientemente e logicamente estruturado.  

 

Muitas reflexões além daquelas que eu já nutria antes mesmo da participação 

neste encontro foram levantadas, outras aprofundadas e agora estão sendo utilizadas nesta 

pesquisa. Como a mesma centra-se na explicitação sobre o itinerário de constituição  de 

espiritualidade de mulheres rezadeiras, isso implica diretamente numa aproximação entre a 

produção de saberes já existentes na prática rezadeira, como também envolve a produção de 
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saberes que se constituirão a partir das novas formatações e percepções de si-mesmo que 

passarão a ter essas mulheres. Esses novos saberes foram extraídos dos relatos das narrativas 

de vida, onde, por elas, tento dar conta do caráter formativo da espiritualidade. 

 Cada etapa da pesquisa foi uma experiência dialógica, elaborada através de uma 

reflexão teórico-prática sobre a espiritualidade e dos saberes por meio dos quais se dá o 

conhecimento daquilo que essas mulheres rezadeiras foram se tornando pelas vivências 

realizadas ao longo da vida e é pelas narrativas que as encaminho para um primeiro nível de 

interpretações dos significados destas experiências. São saberes que ultrapassam a estreita 

concepção que temos de educação, pois ao abarcarem a complexidade das aprendizagens 

experiênciais é possível por elas traçar o itinerário espiritual e de formação, onde estarão 

envolvidos elementos como intelecto, autoconhecimento, crescimento pessoal, auto-

transformação, corpo, emoções e psiquismo como forma de pensar a si-mesmo dentro de 

processo formativo  pelo qual os homens ganham significação enquanto homens, (FREIRE, 

2007).  

     Aqui a concepção de formação é tomada como um processo em que estão 

implicados saberes da experiência, resultantes do estar no mundo, onde a espiritualidade se 

encontra implicada em toda forma de experiência-referência, existencial, sagrada e espiritual. 

A experiência de Deus, que pelo olhar de Grün (2008, p.22), passa a ser compreendida como 

a “coragem de descender para dentro da própria verdade e de nos aceitar perante Deus do 

modo que somos”. Nessa fala encontram-se imbuídas todas as dimensões da formação 

espiritual, pois ela não é outra coisa a não ser a compreensão de si mesmo no mundo. Agora 

me vem à memória  recordações da minha própria experiência, de quando participava dos 

movimentos eclesiais de base, e de um outro momento quando me consagrei a Deus e à Igreja 

pelos votos de pobreza, castidade e obediência na vida religiosa. Naquele momento eu estava 

consciente das minhas fraquezas e dos meus limites, mas conhecia por experiência o quanto a 

graça de Deus transformou e podia continuar transformando a minha vida. A consagração 

tornava-se, naquele momento, um ato pessoal e ao mesmo tempo público de uma entrega sem 

reservas ao serviço dos irmãos como resposta ao chamado vocacional, num compromisso com 

a justiça e a fraternidade.  

                   Essas são aprendizagens experienciais que tomo como experiência-referência para 

dar conta do entendimento que trago sobre espiritualidade e do que a partir dela foi se 

configurando enquanto experiência de vida. Sem dúvida enquanto participante do movimento 
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eclesial de base e como religiosa, vivi situações que tomo hoje como definidoras do meu 

percurso espiritual cada uma a sua maneira. Como religiosa Dorotéia, fui construindo etapa 

por etapa a minha espiritualidade a partir de práticas diárias de contato com Deus pela oração, 

meditação, pela prática dos exercícios espirituais, asceses e sacrifícios. Nestes processos, fui 

compondo o meu repertório de espiritualidade que se configurou num compromisso infinito 

com a minha existencialidade ao mesmo tempo em que trazia como característica a entrega ao 

serviço aos mais pobres, numa opção de vida que tinha como égide “ir onde houver maiores 

esperanças de um maior serviço”, máxima pertencente às Constituições da Vida Religiosa 

Dorotéia, (1972.p.12).  

Hoje, após anos de afastamento das comunidades eclesiais de base e da vida 

consagrada, essas experiências de espiritualidade continuam se traduzindo como 

pertencimento e ancoragem divina. Creio que seja essa a principal experiência formadora 

traçada como itinerário de espiritualidade em minha vida e que continua a me sustentar, pois 

nela penetro no mistério da morte e da ressurreição de Jesus participando do grande mistério 

da vida.  

    Tomando como base uma gama significativa de teóricos que estudam, pesquisam e 

publicam sobre espiritualidade, cabe aqui expor uma resposta à pergunta: o que é 

espiritualidade? Para responder a essa indagação vou me reportar a um levantamento 

realizado por Leonardo Boff na obra Espiritualidade: um caminho de transformação (2006, p. 

13 ss), em que  ele toma diversas figuras significativas, que nesse campo trazem expressiva 

relevância  e que ele chama de “fundadores dos caminhos espirituais”. O mesmo chega a 

afirmar que são pessoas “profundamente carismáticas, que mergulharam de forma 

extraordinária no mistério do Ser” (p.20) e que testemunham o encontro com a realidade 

última. Ao falar dessa realidade última ele diz que essas pessoas ao se “encontrarem com 

Deus, tiveram suas vidas transformadas” (p.20) por uma “profunda mudança interior”. Toma 

como exemplos: Buda, Jesus Cristo, São Paulo, Luther King, Gandi, e da parte do 

cristianismo libertário como Dom Helder, Oscar Romero, Pedro Casaldaliga. Mas é em Dalai-

Lama que ele colhe uma resposta a essa indagação feita num diálogo que é travado em torno 

de uma resposta extremamente simples que é apresentada por Dalai-Lama. Em Boff ( 2006, p. 

20) vejamos:    
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Dalai- Lama:‘Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma 

mudança interior’ - Não entendo direito, alguém perguntou novamente: - 

mas se eu praticar a religião e observar as tradições, isso não é 

espiritualidade? Dalai-Lama respondeu: - pode ser espiritualidade, mas, se 

não produzir em você uma transformação, não é espiritualidade. [...] 

 

    Então, espiritualidade é experiência que provoca transformação, mas 

transformação profunda, implicando num movimento dinâmico, interior que provoca 

mudança de atitude, fazendo passar para um novo estado de vida, aquela experiência-

referência que provoca e traz um novo sentido para a vida que dá sentido a toda e qualquer 

aprendizagem experiencial por provocar mudanças cognitivas, afetivas, sociais, chegando a  

modificar nosso comportamento, a ponto do sujeito  dinamizar uma conduta e prática de vida 

a partir dela e por ela, numa nova dinâmica existencial. 

Como membro participante do grupo de pesquisa: Dialogicidade, Formação  

Humana  e  Narrativas (DIAHFINA), venho refletindo sobre trajetórias de espiritualidade de 

mulheres rezadeiras, investigando sobre seus percursos formativos. Este grupo, é um dos 

muitos que se dedicam aos estudos biográficos. No mesmo há pesquisas tratando as seguintes 

temáticas: formação juvenil; espiritualidade; fenômeno religioso, formação de professores e 

educação em direitos humanos. De acordo com a coordenadora do grupo, a partir das 

produções realizadas, pesquisadores, orientadores e sujeitos da pesquisa interagem, buscando 

edificar uma relação intersubjetiva. Nas suas palavras (OLINDA, 2008), reconhecemos o 

caráter processual da formação, além de sermos capazes de captar as interações dos sujeitos 

epistêmicos que problematizam o seu estar no mundo, tomando consciência de si mesmo.  

No caso das trajetórias de espiritualidade de mulheres rezadeias tomo-as no 

campo da educação por se tratar de uma pesquisa que prima pela experiência de 

espiritualidade que dá conta dos processos de formação de uma pessoa. Quanto à definição do 

público a ser investigado foi tranquila, pois já conhecia algumas mulheres com práticas de 

cura pela reza e que apresentavam em suas narrativas de vida marcas de uma espiritualidade 

comprometida com os processos de adoecimento, mas também de saúde da comunidade. 

Essas mulheres já demonstravam uma forte ligação entre as práticas e experiências religiosas 

com o movimento de Educação Popular, de uma formação que transcende a escola ao mesmo 

tempo em que da escola não pode abstrair, pois ela é o instrumento que pode operar 

mudanças.  
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Este é o momento que se apresenta como propício para a aproximação entre 

espiritualidade e formação, que vai implicar num compromisso histórico que é chamado por 

Freire de engajamento enquanto inserção critica na história para criá-la para fazê-la numa 

aproximação espontânea do homem em relação ao mundo. Mundo e homem numa constante 

capacidade de transformação que permanentemente constitui sua forma de ser no mundo ou 

de transformar o mundo constituindo dessa forma o que chamo de identidade espiritual, que 

segundo Barruffo (1993 p.350), é compromisso com o mundo. 

Por esse viés se torna possível a identificação dos pontos de interface entre 

aprendizagem experiencial aqui compreendida como atividade constitutiva do sujeito e a 

experiência de espiritualidade como atividade de contato e de comunhão com Deus e com os 

homens que normalmente integra os aspectos mais importantes da pessoa, confirmada através 

da perspectiva antropológica de Freire, quando afirma que a aprendizagem aponta para o 

processo mais amplo da educação, indo de encontro à ideia de que o homem é um ser 

comprometido com a libertação dos homens, não se deixa prender em “círculos de 

segurança”, nos quais tanto ele como a realidade são aprisionados. “Trava-se, assim, no 

oprimido, uma luta interna que precisa deixar de ser individual para se transformar em luta 

coletiva”, (FREIRE, 2007, p.28). Nesta perspectiva Freire apresenta uma prática formativa 

essencialmente comprometida e conscientizadora de onde vai extrair os pressupostos teóricos 

que fazem emergir a dimensão transformadora de sua pedagogia.  

Essa prática educativa com dimensões antropológicas, políticas e sociais, se alia à 

educação para a liberdade. Chamo a atenção para o fato de que nos fundamentos 

epistemológicos da educação para a liberdade evidenciada pelo seu poder transformador, 

emerge a dimensão da espiritualidade como opção fundamental e horizonte significativo da 

existência humana como compromisso com o mundo e no mundo. Isto só é possível se os 

homens e mulheres, modificando suas práticas, forem capazes de ressignificar seu olhar, 

tornando esse ser desejante de liberdade em elemento chave para a compreensão das relações 

da vida em sociedade e como atributo fundamental para o seu engajamento na luta pela 

transformação social, onde, transformando a si mesmo, o homem é capaz de transformar o 

mundo em que vive.  

 

Para Paulo Freire o “ser mais” em sua proposta pedagógica assume uma dimensão 

libertadora, pois dela nasce o homem novo (FREIRE, 2007, p.38). Nesse homem novo 
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reconhecemos toda dimensão escatológica e ontológica do mistério da vida e missão do 

homem no mundo, a “libertação de todos” como ele próprio afirma. Esse homem novo “não 

mais opressor; não mais oprimido, mas homem libertando-se”, expresso por Freire, nos 

permite pensar a formação como tarefa unificadora das dimensões formais da educação e da 

dimensão espiritual transcendente e vocacional a que todo homem é chamado a viver pelo 

engajamento na luta pela transformação pessoal e social que, segundo Freire (1976, p.47), é a 

“histórica vocação dos homens – a do ser mais”. Pela espiritualidade superamos a estreita 

linha de reflexão que temos da educação chegando a pensar que o “ser mais” pode ser 

traduzido como parte de um processo formativo muito mais amplo de uma formação que sofre 

múltiplas influências dos homens em sociedade e dos homens entre si. Assim, a dimensão da 

espiritualidade passa a fazer parte do próprio cerne do processo formativo. Uma proposta 

pedagógica que antes assumira um caráter libertador, problematizador, agora nessa pesquisa 

se reveste de uma dimensão que transcende o seu discurso, numa nova dinâmica, a da 

espiritualidade.  

Quando Freire (2007), aponta para a dimensão antropológica do homem novo, 

devemos perguntar: e o que é o homem novo? Ao mesmo tempo indagar se não é aquele que 

reconhece toda a sua dimensão escatológica e ontológica dentro do grande mistério da vida e 

da missão que se tem no mundo, anunciada na pedagogia do “ser mais” que deve ser por nós 

educadores compreendida como educação profética e como tarefa unificadora das dimensões 

formais e não formais da educação? De um convite vocacional a que todo homem é chamado 

a viver pelo engajamento na luta pela transformação pessoal e social. Este sentido profético e 

esperançoso da educação ao mesmo tempo em que denuncia uma realidade desumanizante é 

anúncio de uma realidade em que os homens possam “ser mais”, (FREIRE, 1976 p. 84). Esse 

“ser mais” ilustra a disposição humana que encontrou no seio das igrejas cristãs e nas suas 

práticas pastorais a possibilidade de se fazerem dinâmicas, pois assim, no Brasil, tais anseios 

conseguiram sobreviver ao caos da repressão política da ditadura, tornando-se elemento 

constitutivo de uma identidade que ao mesmo tempo integrava homem e sociedade e criava 

dentro dos movimentos populares um espaço privilegiado de apoio às iniciativas da educação 

popular e, consequentemente, o delineamento de suas características, continuando sua 

reflexão, Vasconcelos (2008, p.5-7) vai discutir a importância da dimensão religiosa nas 

práticas de educação popular ao afirma que: 
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Não se quer, com isso, afirmar o caráter religioso da educação popular, mas 

sim que a forte presença da dimensão religiosa em suas práticas e na 

formulação de alguns dos pioneiros de sua sistematização teórica indica uma 

característica epistemológica de suas práticas que grande parte da reflexão 

sociológica e pedagógica não conseguiu captar. Se entendermos a 

religiosidade como a forma mais utilizada pela população para expressar e 

elaborar a integração das dimensões racional e emocional, sensitiva e intuitiva 

ou a articulação das dimensões conscientes e inconscientes de sua 

subjetividade e de imaginário coletivo, esta sua forte presença significa 

avanço em seu método de perceber e tratar as interações entre educador e 

educando em relação ao pensamento sociológico e pedagógico, ainda preso ao 

paradigma modernista que continua dominante no final do século XX.  

 

Quando falamos de espiritualidade e apontamos temáticas significativas para o 

desenvolvimento de pesquisas, estamos nos afastando dos esquemas estreitos, das visões 

parciais da realidade, fixando-nos na compreensão da totalidade do ser e do fazer, é aqui que 

encontra-se o cerne da articulação das dimensões conscientes e inconscientes da subjetividade 

e que Freire (2007, p.111-112) propõe como “dimensão significativa [...] que, por sua vez, 

estão constituídas de partes em interação, [...] que devem ser percebidas pelos indivíduos 

como dimensões da totalidade”.  

Penso que pelas narrativas de mulheres rezadeiras que moram nas periferias dos 

centros urbanos, chegaremos à compreensão de todo um sistema de crenças e práticas que 

conferem sentido ao mundo, expressando pela cultura mais especificamente pela 

espiritualidade, os vínculos de devoção, fato este que faz parte do cotidiano das pessoas, no 

imaginário das camadas populares. Aqui quero ressaltar o que  Geertz (2006 p.88)  interpela 

como a melhor forma de conduzir uma análise, aquela em que o pesquisador  deve “ver as 

coisas do ponto de vista dos nativos” ao mesmo tempo em que podem refletir a resistência e 

permanência de uma prática ritualística de cura. Considerando o contexto desta pesquisa, a 

prática ritualística das mulheres rezadeiras entrevistadas. 
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1.1. Questões norteadoras 
 

            O percurso investigativo teve por base algumas questões que foram desenvolvidas 

a partir de algumas reflexões: como é percebido por essas mulheres seu processo de 

espiritualização? Que saberes são identificados nas suas práticas de cura? Em que condições 

as vivências transformam-se em experiências formadoras? Como essas vivências propiciam 

aprendizagens experienciais? Quais situações cotidianas aparecem como significativas para 

que elas sejam as referencias em suas comunidades? 

 

Essas primeiras questões resultarão em elementos definidores de espiritualidade? 

Como o saber sobre os modos de constituição de um itinerário de espiritualidade emergem 

nas narrativas de vida? Como essas mulheres, em seus contextos, podem perceber que as 

estratégias por elas utilizadas nas práticas de cura podem se configurar como saberes? A 

princípio fiquei me perguntando como tornar acessível a elas a compreensão desse percurso, 

do próprio processo de espiritualização, onde se encontram envolvidos elementos subjetivos 

da experiência formadora, das aprendizagens experienciais e da construção do si-mesmo. No 

decorrer da pesquisa pude contar com o apoio das narrativas, por elas refleti e construí 

percursos de espiritualidade, pois em sua dinâmica a narrativa permite estabelecer novos 

significados e compreensões sobre o que nos tornamos.  

Enquanto pesquisadora trago ainda para a reflexão algumas preocupações, entre 

elas, a de articular os diversos processos de formação do sujeito, acreditando ser possível por 

eles dar conta daquilo que a vida ensinou a essas mulheres. Toda a base teórica encontra-se no 

discurso narrativo que são instrumentos necessários à construção do percurso vivido e que 

pode conduzir  à compreensão do “caminhar para si”, num processo contínuo de 

autoformação e de conhecimento da própria existencialidade e da experiência de 

espiritualidade de mulheres simples como as rezadeiras. Pelo conhecimento do que são, do 

que fazem e daquilo que desejam na sua relação com os outros e com o mundo. Começo a 

indagar como essas mulheres conseguem pelo conhecimento de si-mesmo, reelaborar-se nas 

suas diferentes modalidades de ser-no-mundo, e passo a analisar se é isso que torna a natureza 

da experiência espiritual formadora, pois enquanto reelaboração dos sujeitos essas 

aprendizagens podem determinar a estrutura fundamental da vida espiritual, sua dimensão 

experiencial, de uma experiência interior como verdadeiro conhecimento, onde se integram e 

interagem os aspectos mais importantes da vida de uma pessoa.   
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 Ao trazer as narrativas de vida de três mulheres rezadeiras católicas que vivem 

em comunidades pobres, sendo referências de cura onde moram, fui retirando das histórias 

contadas a compreensão que as mesmas trazem do mundo e como nele interagem. Esse 

pressuposto é segundo Olinda, (2007, p.147) capaz de orientar todo processo de pesquisa ao 

favorecer a participação ativa, a problematização das relações sociais e dos conflitos 

humanos, permitindo por este lugar ser possível dizer e experimentar o mundo, interagindo 

nele e com as pessoas. Enquanto ambiente favorável à construção de conhecimento, a 

academia abre um espaço de diálogo que, segundo Freire (2007, p. 91), se impõe como 

caminho pelo qual os homens e mulheres ganham significação. A vida se apresenta como 

espaço formativo e de práxis social, onde pelo diálogo se percebe e se sente o sujeito como 

um todo. Aspecto bem articulado por Freire (2007, P. 91), quando afirma que: 

 

O diálogo é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado. A 

conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a 

de um pelo outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens. 

 

 Na pedagogia freireana, encontro os fundamentos epistemológicos que pensa a 

existência pelo viés do diálogo, da práxis libertadora, de uma práxis da interioridade 

comprometida com a liberdade que leva cada mulher a se pensar como sujeito da própria 

história.  

 As narrativas de vida permitem estabelecer marcos importante sobre o que são as 

experiências formadoras (JOSSO,2004). Dos seus conteúdos emergem os fundamentos que 

dão conta da espiritualidade ao apontarem para os elementos que podem caracterizar a 

natureza dessa experiência. Quando essas mulheres em suas narrações relatam a iniciação das 

práticas de cura são perceptíveis as manifestações de traços de ancestralidade curandeira, de 

aprendizagens formadoras onde no contato com essas práticas de cura é percebido o espaço 

sagrado e suas hierofanias. Nestas experiências espirituais encontramos aprendizagens 

significativas onde se formam identidades e subjetividades que são corroboradas por um 

elemento fundamental para experiência da cura: a fé. Estes elementos também apontam para a 

natureza da identidade espiritual, permitindo-nos encontrar o cerne do que constitui a 

experiência de espiritualidade.  
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                Assim, o objetivo geral da pesquisa orientou-se no sentido de explicitar e 

compreender os modos de constituição de um itinerário de espiritualidade em três mulheres 

rezadeiras. Para tanto persegui os seguintes objetivos específicos:   

 Reconhecer os pontos de contato entre o itinerário de espiritualidade das mulheres 

rezadeiras com a minha própria experiências;   

 Apontar os elementos constitutivos da prática curandeira, refletindo sobre os modos de 

produção de identidades; 

 Identificar nas narrativas de vida  das mulheres rezadeiras pesquisadas, os processos  

de formação e seus entrelaçamentos com a experiência formadora;  

 Compreender o que fundamenta a espiritualidade enquanto substrato do tornar-se “si-

mesma”;  

 Elencar os elementos identificadores do percurso de espiritualidade que se configurou 

ao longo da existência das três rezadeiras, revelado nas narrativas das entrevistadas. 

 

         A seguir, apresento os capítulos constitutivos da pesquisa.  

 

No Capitulo 2, intitulado “Abordagem metodológica: narrativas de vida 

reconstruindo percursos de espiritualidade,” apresento a opção metodológica e os 

fundamentos teóricos da investigação, que encontraram suas bases no enfoque da pesquisa 

qualitativa. Mostro que, mais especificamente, a investigação se configurou como uma 

pesquisa (auto)biográfica em que utilizei a entrevista reflexiva pensada por Heloisa 

Szymanski (2004). Outros procedimentos também foram utilizados, como: observação, 

conversas informais, visitas à comunidade, gravação das narrativas, conversas com populares. 

No capítulo 3, explicito pelas narrativas de vida a compreensão da formação e de 

alguns conceitos como identidade, entrelaçando com a experiência formadora seus contextos 

e conteúdos a partir do ambiente natural onde as rezadeiras se encontram inseridas, lugar onde 

ocorrem suas práticas curandeiras ao mesmo tempo em que reforçam a cultura curandeira. A 

ancestralidade irá dar conta de um conhecimento que se elaborou ao longo das histórias de 

vida e de uma identidade constituída a partir de uma profunda intimidade com a compreensão 

histórica, psicológica e epistemológica do ser. Essa compreensão foi de fundamental 

importância para todo o desenvolvimento da pesquisa. 
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No capítulo 4, o primeiro momento é constituído por fundamentações literárias a 

respeito da espiritualidade. Aqui exponho trajetos espirituais que foram se configurando ao 

longo da história cristã, onde a experiência do homem místico é tomada como referência para 

pensar os diversos itinerários espirituais. O capítulo é constituído por uma apresentação do 

conceito de espiritualidade enquanto substrato do ato de tornar-se si mesmo. Viajo pela 

literatura, por autores contemporâneos que vêm discutindo espiritualidade na tentativa de dar 

conta da mística fé/vida ao mesmo tempo em que vou me apropriando das aprendizagens 

experienciais que deram suporte para a compreensão do caminhar para si de mulheres 

rezadeiras. Resgatando itinerários espirituais de homens bastante conhecidos na literatura 

religiosa, ao mesmo tempo em que mostro, como se deu o percurso das mulheres rezadeiras. 

Para fundamentar essa construção, fiz recortes narrativos, chegando a afirmar que a 

espiritualidade é uma das dimensões significativas dentro do universo das experiências 

humanas, por ser aquela que traz sentido à existência. Os conceitos de espiritualidade aqui 

apresentados são aportes para as experiências pessoais das rezadeiras. 

O conjunto do capítulo 5 é consagrado à explicitação sobre os modos de 

constituição de percursos de espiritualidade. Pelas narrativas de formação, apresento o 

resultado do que foi realizado na pesquisa de campo. É por elas que exponho o que se 

constituiu como trajetória de formação espiritual. A entrevista reflexiva, como ferramenta 

metodológica possibilitou uma primeira socialização dos modos de constituição da trajetória 

de vida, de uma epistemologia espiritual, através  do desvelamento e da explicitação de 

aprendizagens experienciais. Essas narrativas possibilitaram analisar as trajetórias de 

espiritualidade e neste processo de formação a descoberta de ter o dom de curar pela reza 

conduzindo à compreensão do tornar-se mulher rezadeira.  

O capítulo assim se constitui: uma primeira análises das narrativas de formação 

espiritual de cada mulher e seus entrelaçamentos com as narrativas (auto)biográficas onde 

encontramos os fundamentos da experiência de espiritualidade elaborada a partir das 

experiências, evidenciando assim os processos de formação do ponto de vista do sujeito 

espiritual como aquele que aprende  a partir da experiência interior e com o que a vida 

ensinou. Progressivamente percorro os registros dessas aprendizagens experienciais que 

envolvem: temporalidades, conhecimentos, saber-fazer, processos subjetivos e de identidade 

curandeira onde com o relatos de pequenas histórias vou narrando a trajetória espiritual. Sua 

composição se dá partir das falas dessas mulheres, onde por elas possibilito ao leitor a 

percepção dos elementos formadores e que fizeram essas experiências se tornarem 
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experiências formadoras. Ao identificar os aspectos que foram mobilizados nas situações 

onde a experiência acontece, explicito sobre o que a vida ensinou a elas. O que foi importante 

perceber que ao evidenciar os aspectos formadores  da experiência curandeira se chegou a 

compreender que articulações encontramos entre os elementos da identidade espiritual e a 

própria dinâmica do percurso percorrido desde a descoberta do dom de curar, até a tomada de 

consciência de ser mulher rezadeira. 

Através das análises de uma pluralidade de registros e das complexas redes de 

interação que se originaram das diversas interpretações, o foco das aprendizagens 

experienciais são os elementos onde se formam identidades e subjetividades que são o marco 

do conhecimento  espiritual, onde na experiência de cura tem seu espaço sagrado e 

hierofanias, os traços de ancestralidade curandeira e a fé, ao finalizar o percurso, aponto para 

o uma apresentação sobre o caráter formativo e pedagógico da narrativa de espiritualidade. 
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2. ABORDAGEM METODOLÓGICA: NARRATIVAS DE VIDA RECONSTRUINDO 

PERCURSOS DE ESPIRITUALIDADE 

 

2.1. O universo da Pesquisa Qualitativa 

 

 A presente pesquisa insere-se no universo da pesquisa qualitativa, que apresenta 

as seguintes características, de acordo Minayo (2009, p. 21-22): ocupa-se com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes; o principal interesse se 

encontra em como as pessoas experimentam, entendem, interpretam e participam de seus 

mundos social e cultural; o universo da produção humana pode ser resumido no mundo das 

relações, das representações e da intencionalidade; o objeto da pesquisa não pode ser 

traduzido apenas em números e indicadores quantitativos.  

 

Conforme Gibbs (2009, p. 8 -10), ainda é possível identificar mais algumas 

características da pesquisa qualitativa: visa abordar o mundo, entender, descrever e, às vezes, 

explicar os fenômenos sociais; buscam esmiuçar a forma como as pessoas constroem o mundo 

à sua volta; as interações e os documentos são considerados como formas de constituir, 

conjuntamente processos e artefatos sociais.  

 

Por responder a perguntas particulares é possível ainda apontar para uma outra 

característica que Alves-Mazootti e Gewandsznajder (2004, p.13), sinalizam como a 

principal para a pesquisa qualitativa por apontar para o fato de ser compreensiva ou 

interpretativa e assim os autores se expressam:  

 

Isso significa que essas pesquisas partem do pressuposto que as pessoas 

agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que 

seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 

conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado.  
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       Essas características apontam para algumas implicações, entre elas a necessidade 

de um contato prolongado com a situação pesquisada para que seja possível captar em 

profundidade o mundo dos significados.   

A investigação aqui tratada se configura como uma pesquisa (auto)biográfica que foi 

construída no contexto de um procedimento denominado de “histórias de vida e formação” 

onde sua dinâmica de concepção teve como inspiração os trabalhos de Josso (1988, 2004, 

2007, 2010); Delory-Monberger (2006); Franco Ferrarotti (1988); Pierre Dominicé (2006); 

Antonio Nóvoa (1988); Matthias Finger (1988); Gaston Pineau (1988, 2006) Chené (1988), 

entre outros. Fui identificando as contribuições, principalmente quando eles apontam para as 

próprias vivências e experiências como sendo capazes de dar conta do contexto da formação 

de adultos. Por esses autores percorri a literatura na tentativa de sustentar a ideia de um 

projeto de pesquisa que primasse pela importância da formação e que pudesse contribuir com 

a teoria da formação a partir do “sujeito aprendente”
7
.  

 Propiciando a escrita de si, a pesquisa (auto)biográfica deve ser compreendida 

como um investimento pessoal e como apropriação cognitiva, da vida. As razões que 

sustentam essa escolha se justificam em questões simples, entre elas destacam-se: por ser 

capaz de explorar o processo de autoformação na vida cotidiana e comum; de tomar os 

sujeitos individualmente num investimento pessoal, exclusivo onde pelas narrativas dos 

envolvidos, a formação é tomada e também analisada, na tentativa de identificar os traços de 

itinerários em que seja possível explicitar, os modos de constituição da espiritualidade, a 

partir das experiências e saberes envolvidos nas práticas de cura de mulheres rezadeiras, e 

também por dá conta de outros elementos que foram se configurando a partir da pesquisa.  

 Enfim, esta abordagem objetiva, segundo (JOSSO, 1999; 2004; 2010) ser o 

movimento que se inscreve na problemática do sujeito como centro das preocupações sobre 

processos de conhecimento, aprendizagem e formação e que para isso mobiliza a própria 

experiência, tomando como referência pessoas, grupos e acontecimentos.  

                                                           
7 No prefácio da edição de 2004, do livro Experiência de Vida e Formação, António Nóvoa diz que Marie-

Christine Josso conta-nos neste livro uma história, que é a história da sua vida e, ao mesmo tempo, a história de 

um movimento que contribuiu para inscrever a problemática do sujeito no centro das preocupações sobre o 

conhecimento e a formação levando em consideração o papel social e o contexto cultural do sujeito aprendente.  
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Recordo que a pesquisa (auto)biográfica conquistou a minha confiança quando li 

pela primeira vez um relato de Cecília Warschauer, no prefácio do livro Experiência de Vida 

e Formação  anteriormente citado. Ela diz: “percebi que essa abordagem de formação tratava 

a pessoa de um modo diferente, pois não excluía, mas ao contrário, baseava-se na descoberta 

e na valorização da sua singularidade” ( p.7). Essa expressão dava conta da percepção que eu 

tinha e do tratamento que eu queria dispor aos participantes da pesquisa. Sendo eleita por 

proporcionar ao participante da pesquisa a reflexão sobre seu próprio “processo de formação”  

fazendo-o  “ tomar consciência” de si-mesmo, Josso (2004 p. 38 - 64) expõe  as estratégias, os 

espaços e os momentos que para ela foram formadores ao longo da vida. Cada narrativa serve 

de material para a compreensão dos processos formativos de conhecimento e de 

aprendizagens. Josso (2004, p. 23) afirma que: 

 

A abordagem das histórias de vida aponta dois objetivos teóricos: o 

primeiro assinala o processo de posicionamento do pesquisador, por meio 

do apuramento de metodologias de pesquisa-formação, articuladas á 

construção de uma história de vida e o segundo demarcam também  a 

contribuição do conhecimento dessas metodologias para o projeto de 

delimitação de um novo território de reflexão abrangendo a formação, a 

autoformação e as suas características, bem como os processos de formação 

específicos voltados para públicos específicos 

 

É mais que um procedimento, visa à totalidade, síntese de um sujeito específico 

tendo como objetivo reconstruir uma experiência humana vivida. A reflexão sobre a vida é 

centrada no salientar um conjunto de experiências que ao longo das trajetórias foram  

“consideradas significativas”, fazendo-nos “ compreender o que nos tornamos, nesse dia, e de 

que forma chegamos a pensar o que pensamos de nós mesmos ”, Josso (2004, p. 73). 

Por ele posso transitar entre teoria e prática, observação e análise, inserindo-me na 

dimensão mais profunda da narrativa que é uma tentativa de “realocação do sujeito no centro 

das interpretações das ciências humanas” (JOSSO, 2004). Para Warschauer (2001, 11-15) que 

apresenta a obra de Josso, anteriormente citada é a narrativa que permite explicitar a 

singularidade, e com ela vislumbrar o universal, perceber o caráter processual da formação e 

da vida, articulando espaços, tempos e as diferentes dimensões de nós mesmos, em busca de 

uma sabedoria de vida.   

Segundo Josso (2006 p. 373) esse procedimento é centrado na reconstrução das 

histórias de formação, compreendida por mim como os momentos em que as rezadeiras 
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percebem a si-mesmas. Os momentos marcantes da vida cuja história está sendo contada 

podem determinar a cronologia, seu início pode ser o momento presente, partindo em seguida 

para o passado e podendo voltar-se para o futuro.  

Esta abordagem permite que mulheres comuns como as rezadeiras contem suas 

experiências pessoais da forma como desejarem. Assim, cabe ao pesquisador filtrar 

culturalmente a história contada, entrelaçando fatos com interpretações culturais. Constitui-se 

como um rigoroso instrumento, para retratar as vidas de pessoas comuns, em culturas e 

contextos diversos.  

O trabalho de campo, do qual a construção da narrativa de vida é uma parte, é um 

processo extremamente complexo e difícil. Acima de tudo, um empreendimento colaborativo 

e conduzido através do desempenho repetido de tarefas como: observação participante e 

dialógica; escuta e gravação; anotação no diário de campo, correlacionado com a inserção no 

campo. A análise ajuda a entender o espaço cultural onde se inserem as pessoas estudadas. 

Com esta abordagem, uma pessoa não somente serve como o informante, mas também torna-

se o informante chave, centrando o estudo no seu papel social e no seu contexto cultural. 

A narrativa, portanto: “se bem feita, nos fornecerá os detalhes deste processo [...]. 

Ela descreverá aqueles episódios interativos cruciais nos quais novos aspectos do eu são 

trazidos à existência [...] a trajetória de vida serve aos propósitos de verificar pressuposições, 

lançar luz sobre organizações e reorientar campos estagnados” (BECKER, 1994). 

A realidade que envolve a vida de três mulheres rezadeiras que são sujeitos desta 

pesquisa é uma realidade que não tem como ser quantificada, somente ouvida, sentida, 

compreendida e interpretada. Suas vidas estão envoltas por elementos religiosos 

compreendidos como símbolos sagrados que integram uma cultura espiritual de cura. Para 

Geertz (1989), a cultura é um sistema de símbolos que interpreta a realidade, dessa forma, 

para este antropólogo, os símbolos sagrados são fundamentais no sentido de sintetizar o ethos 

de um grupo social. Como vivem, o que pensam e o que fazem, traduzem experiências 

significativas de uma vida que será interpretada e elaborada a partir de uma escuta atenta, de 

uma sensibilidade cuidadosa que respeite o sujeito em sua trajetória de vida e experiência 

formadora (JOSSO, 2004).  

Esta pesquisa e sua abordagem metodológica foram pensados como formas de 

produção de saber tendo a intersubjetividade como suporte de trabalho interpretativo e de 

construção de sentidos para os autores dos relatos (CATANI, 2000). Análise e reflexão 
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ajudam na compreensão e construção teórica de todos os elementos que envolvem a vida de 

mulheres rezadeiras, tornando esses momentos únicos para a apropriação do processo de 

construção de si-mesmo.  

Assim, o desenvolvimento dessa pesquisa exigiu uma inserção no mundo das 

significações, das crenças e do crescimento humano e espiritual dessas mulheres. Os 

processos são desencadeados pelas reflexões com base nas experiências narradas. Josso 

(2004, p.64), aponta esse momento como um primeiro desbravar dos períodos significativos 

do percurso de vida de cada um. Neste sentido, a elaboração das narrativas pelos sujeitos deve 

levar em consideração a formulação de algumas perguntas, entre elas: Como eu me tornei o 

que sou? Que experiências podem ser tomadas como formativas? O que a vida me ensinou? 

Compreende-se que tais reflexões sobre o processo de formação por parte dos 

indivíduos que se autobiografam/autocenhecem (BUENO, 2006, p.328), representam formas  

de pensar e trabalhar com as histórias de vida em formação a partir de “olhares multiformes” 

e, também com “propostas de análise  de procedimentos que acentuam aspectos diferentes, 

explorando a potencialidade da pesquisa (auto)biográfica para a formação de adultos”. Como 

já frisei anteriormente este estudo, é também uma retomada da minha própria experiência 

formadora de uma reflexão profunda do meu ser e estar no mundo numa reflexão sobre minha 

própria experiência de contato com mulheres rezadeiras, pois não se pode compreender os 

processos de autoconhecimento dos outros sem antes compreender a natureza da própria 

experiência. 

A experiência é compreendida e elaborada segundo Josso (2004, p.50) a partir de 

três modalidades: a) “ter experiência”, b) “fazer experiências” e c) “pensar sobre as 

experiências”.  Pensar nesta modalidade de experiência diz “respeito não a uma experiência, a 

uma vivência, particular, mas a um conjunto de vivências que foram sucessivamente 

trabalhadas para se tornarem experiências”. O cerne do trabalho (auto)biográfico será, então, 

o de refletir sobre como extraio do conhecimento  e saber-fazer  o conjunto destas 

experiências.  
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2.2. Etapas e procedimentos da pesquisa  

  

      Minayo (2009, p. 26), mostra que a pesquisa cientifica, ainda que não prescinda 

da criatividade, realiza-se num ciclo que  vai da pergunta inicial até chegar a uma resposta ou 

produto, que por sua vez, dará origem a novas perguntas. Para efeito prático divide o processo 

de trabalho científico em pesquisa qualitativa em três  etapas: (1) fase exploratória; (2) 

trabalho de campo; (3) análise e tratamento do material empírico e documental.  Assim a 

presente pesquisa  se desenvolveu da seguinte forma:  

 Contato inicial (aproximação e apresentação) caracterizado dentro da fase 

exploratória;  

 O trabalho de campo, que foi desenvolvido a partir da condução da entrevista 

(aquecimento, questão desencadeadora, expressão da compreensão, síntese, e as 

questões (de esclarecimento, focalizadoras, de aprofundamento) e até a devolução, de 

que esses momentos do trabalho dão conta da fase  do trabalho de campo;  

 E o procedimento de análise da entrevista reflexiva, dar conta da análise e tratamento 

do material empírico.  

 

 A seguir, detalho cada um destes momentos desenvolvidos na presente pesquisa, 

isolando para efeito de elaboração do texto, mas que não se dão de forma isolada mas 

processual e interligadas. 

 

 Fase exploratória: incursões no universos das mulheres rezadeiras  

 

Quando iniciei o trabalho de campo, primeiro realizei um levantamento do 

número de mulheres rezadeiras na Escola de Saúde Pública de Sobral, por já ter sido 

informada da existência de um programa desenvolvido no município em parcerias com outros 

municípios, entre eles, Maranguape, com o Governo Estado do Ceará,  intitulado “REZAS E 

SORO SALVANDO CRIANÇAS”. Tal programa segundo informações colhidas na Cartilha 

(1979, p. 3 ss),  trazia como objetivo a  aproximação das mulheres que exerciam na cidade o 

ofício de curar pela reza (as rezadeiras ou benzedeiras) e os agentes de saúde, que tinham a 
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técnica de orientação para o combate da diarreia, na tentativa de reduzir o índice de 

mortalidade infantil.  

       Conversei com pessoas que participavam do programa, fiz leitura do material que 

é trabalhado pelos agentes de saúde nas comunidades, percebi, no entanto, que  o referido 

programa não tinha muito a contribuir com a minha pesquisa, tendo em vista que o mesmo se 

propunha a explicitação e compreensão dos modos de constituição dos itinerários de 

espiritualidade. O programa estava mais preocupado em determinar práticas, do que mesmo 

aproximar saberes e experiências; em orientar as rezadeiras e curandeiros para a utilização do 

soro e não  era seu objetivo enquanto programa compreender essas práticas e a identidade 

curandeira.  

 

Como em sobral não é difícil encontrar rezadeiras, optei então por realizar minha 

investigação com mulheres que se encontram fora do programa citado. Recorri assim  a 

pessoas da cidade que conheciam ou tinham práticas enquanto rezadeiras. As pessoas foram 

indicando nomes onde foi possível situar as mulheres que delimitei como colaboradoras da 

pesquisa as razoes para a escolha das mesmas foram diversas entre elas destaco: pela eficácia 

da cura; a confiabilidade que tem em quem estão indicando e por não cobrarem, assim foram 

me dando nomes e endereços de mulheres rezadeiras.  

       Em se tratando de uma modalidade de pesquisa que prioriza a subjetividade, numa 

constante atividade interpretativa, onde se busca pela escuta das narrativas de vida, desvelar o 

que está oculto, desprovida de impressões primeiras, saí a campo para um primeiro contato, 

antes da escolha das colaboradoras. Nesse primeiro momento, fiz visita a três  bairros onde 

sua composição geográfica compreende cinco comunidades. Visitei  dois distritos. A escolha 

por estas comunidades se deu por serem comunidades de periferia, com níveis populacionais 

altos, e índices de desnutrição infantil significativos onde, segundo dados colhidos na 

secretaria de saúde local, tem o maior índice de rezadeiras. De acordo com (Góis, 2008 p. 

104), essa realidade potencializa os indivíduos da comunidade a cuidar de seus moradores 

[...]. O lócus da investigação são os bairros: Alto do Cristo, Sinhá Saboya, Junco e as 

comunidades dentro destes bairros como: Terrenos Novos, Campo dos Velhos, Coabe I, 

Trilhos, Coabe II, localizados na periferia da cidade de Sobral-Ceará. As visitas as regiões 

distritais como Aprazível e Cariré, ocorreram por ter sido indicação de uma liderança 

comunitária, que tinha morado nessas regiões e conhecia duas rezadeiras que eram referência 

em cuidar da saúde dos moradores da localidade.  
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    Num intervalo de trinta dias, cheguei a conversar com quinze mulheres 

rezadeiras. Em um segundo momento, já tendo identificado possíveis escolhas, me aproximei 

daquelas mulheres que identifiquei como prováveis colaboradoras. Fiz visita domiciliar, me 

apresentei e detalhadamente fiz um relato do que eu estava fazendo, quem eu era, o que era a 

pesquisa que eu queria realizar com a colaboração delas, qual o meu objetivo. Procurei usar 

uma linguagem simples e clara, falei um pouco sobre a minha família que levava os filhos 

para serem curados de diversas enfermidades por uma rezadeira no bairro onde morávamos. 

 

Individualmente lancei o convite para que elas participassem da pesquisa, 

perguntei se eu podia realizar gravações, assegurei a elas o acesso a tudo que eu registrasse e 

analisasse,  garanti o anonimato. Tentei deixar os sujeitos da pesquisa bem esclarecidos e 

também à vontade para aceitar ou não o convite que eu estava fazendo.  

   

A seleção de apenas três, justifica-se por ser uma pesquisa que se utiliza de um 

método que requer do pesquisador envolvimento, escuta atenta, interpretação dos dados 

colhidos, volta ao entrevistado num movimento contínuo de reconstrução das narrativas, o 

que requer tempo por ser essa uma pesquisa minuciosa, dando conta da passagem entre a 

compreensão da formação do sujeito, para a compreensão das características da sua 

subjetividade como também a de garantir a fidedignidade da interpretação dos dados colhidos 

nas narrativas.  

 

 

 O trabalho com as três selecionadas 

 

As treze integrantes que passaram a fazer parte da pesquisa durante a fase 

exploratória foram mulheres que apareceram de maneira espontânea, sendo indicadas em 

campo por indicação de populares e foram assumindo um caráter de suporte para a 

compreensão da dinâmica do modo de constituição do itinerário de espiritualidade. O 

interesse em ouvir seus depoimentos surgiu de situações que se apresentaram na atividade de 

campo, sempre que saía para conversar com as mulheres rezadeiras envolvidas na pesquisa, 

surgia alguém que conhecia outra rezadeira e me levava para conhecê-la.  

 

Foi característica do grupo pesquisado, a espontaneidade com que ele se formou 

durante a realização da parte exploratória da pesquisa. Com histórias reveladoras, 
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depoimentos significativos que julgo extraordinário para o progresso do trabalho de pesquisa. 

Depoimentos que resgatam a importância do feminino na história de curar pela prática da 

reza, do feminino contribuindo na religião e na medicina popular, crenças familiares, 

aprendizagens, trabalho voluntário na comunidade.  

 

Foram escutas rápidas, mas significativas. A partir delas reelaborei  parte das 

perguntas que orientaram a pesquisa. Apoiando-se em apenas duas perguntas que  

possibilitaram relatos simples, permitindo que as entrevistadas ficassem bem a vontade para 

poder expressar melhor e mais livremente seus pensamentos e sentimentos. Além disso, quero 

registrar que as escutas ocorreram nas casas dessas mulheres, em seu lugar sagrado de cura, 

onde pude ter contato com seus rituais, santuários e crenças. Foram mais que registros de 

entrevistas, foram experiências com atividades que reconheço serem ricas fontes de dados. 

Com elas pude dar andamento às primeiras letras deste trabalho.  

 

As perguntas aplicadas foram orientadas pela entrevista reflexiva foram elas: 

como você se descobriu capaz de curar as pessoas pela prática das rezas? Gostaria de saber 

como aconteceu? Com essa primeira escuta identifiquei as três mulheres objeto da pesquisa 

foram elas: Maria, Tereza e Clara
8

. As três passaram a fazer parte da pesquisa por 

apresentarem os seguintes critérios: três rezadeiras, sem escolaridade formal, uma delas 

morando na zona urbana e as outras duas em distritos próximos. Essas com experiências de 

cura na própria comunidade, onde são reconhecidas como agentes promotores de saúde. A 

primeira é participante do movimento religioso da Igreja Católica com práticas de cura neste 

movimento. As três com  mais de vinte anos de experiência curandeira e com práticas de cura 

bem conhecidas e comprometidas com a  saúde dos moradores nas comunidades onde moram. 

Recordo que no momento das escolhas elementos como simplicidade, humildade, fé, traços de 

ancestralidade curandeira, também foram considerados. 

 

Foram muitas as dificuldades com as quais fui me deparando, até encontrar um 

procedimento de campo que me auxiliasse na escuta das narrativas. Fui questionando sobre 

como conduzir a escuta das histórias de vida. Haveria uma modalidade de entrevista, uma 

técnica, que pudesse dar conta daquilo que eu estava me propondo fazer através da pesquisa 

                                                           
8
 A escolha por pseudônimo, foi de comum acordo com as rezadeiras.  Os nomes femininos escolhidos 

expressam exemplos de espiritualidade profunda, inspirados em maria d Nazaré, Teresa D’Avila e Clara de 

Assis. 
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auto(biográfica)? Foi quanto passei a ter contato com a modalidade de entrevista reflexiva 

criada por  Heloisa Szymanski (2004). Por ela me aproximei da teia complexa e profunda das 

narrativas de três mulheres rezadeiras. A entrevista reflexiva – é uma modalidade que 

considera a entrevista como momento de troca intersubjetiva, caracterizada por uma 

disposição do pesquisador em estar continuamente apresentando a sua compreensão dos dados 

colhidos aos sujeitos envolvidos na pesquisa. Esse processo interativo complexo tem caráter 

reflexivo, num intercâmbio contínuo entre significados.  

A construção desse modelo de entrevista vai delineando formatos, procedimentos e 

aspectos a serem observados e considerados na posterior fase de análise. A entrevista 

reflexiva é utilizada pela pesquisa qualitativa, buscando o significado subjetivo e de tópicos 

complexos permitindo obter melhor compreensão das narrativas.  De acordo com Szymanski 

(2004, p.14) este tipo de entrevista “leva em conta a recorrência de significados durante 

qualquer ato comunicativo quanto à busca de horizontalidade”. A reflexivilidade é um 

instrumento que pode auxiliar na construção de uma “condição de horizontalidade”, mas o seu 

sentido encontra-se em refletir sobre a fala de quem é entrevistado, expressando a 

compreensão do mesmo pelo entrevistador e submetendo tal compreensão ao próprio 

entrevistado, como forma de buscar e assegurar fidedignidade as respostas para que sejam as 

mais genuínas possíveis. Essa volta ao entrevistado dá ao mesmo a possibilidade de ouvir, 

discordar e até de reformular suas proposições neste sentido Szymanski (2004, p.15)  

acrescenta:     

 

[...] ao se deparar com sua fala, na fala do pesquisador, há a  possibilidade de 

um outro movimento reflexivo: o entrevistado pode voltar para a questão 

discutida e articulá-la de uma outra maneira em uma nova narrativa, a partir 

da narrativa do pesquisador.  

  

                  Esse “voltar” é o cerne da entrevista reflexiva, por ser por ele estabelecido de 

forma dialógica, onde se busca uma condição de “horizontalidade”, trata-se do respeito pelos 

“saberes da experiência” do outro e da compreensão que o outro tem de si mesmo e que está 

me dando  a conhecer enquanto pesquisadora. 

    A proposta de uma ação reflexiva define o formato desse tipo de entrevista em dois 

grandes momentos: a dos protagonistas: entrevistador/entrevistado; e a do desenvolvimento 

da entrevista propriamente dito. No que se refere aos protagonistas percebo que as 



 
 

42 

expectativas diferem um do outro, naquilo que cada sujeito espera encontrar, mas elas geram 

os mesmos sentimentos, aqueles que são próprios dos primeiros contatos. Nesta situação de 

interações humanas estão em jogo às percepções do outro e de si mesmo, expectativas, 

sentimentos, preconceitos e interpretações para ambos os protagonistas. O que vejo como 

prioridade é a forma como se organiza as intervenções e o que se deve levar em consideração 

para que este seja um momento de envolvimento respeitoso, ético e saudável.  

 

2.3. Condução da entrevista (aquecimento, questão desencadeadora, expressão da   

compreensão, síntese, e questões (de esclarecimento, focalizadora, de 

aprofundamento) e devolução 

 

 Condução da entrevista reflexiva- aquecimento 

 

1. Antes de introduzir as perguntas me foram apresentados os filhos, o marido ou 

algum parente que se encontrava em casa no momento da entrevista. Fui 

levada ao lugar onde ocorrem as práticas da cura. Neste momento aproveitei 

para perguntar se, na família, alguém mais tinha o dom de curar pela prática da 

reza. Continuei pedindo informações a entrevistada sobre o nome completo, 

idade, há quanto tempo praticava a reza. 

 

 Questão desencadeadora  

 

1. Durante a entrevista fiz perguntas simples do tipo: como você se descobriu 

capaz de curar as pessoas pela prática das rezas? 2. Gostaria de saber como 

aconteceu? Conte-me uma experiência significativa? Haveria ainda alguma 

coisa que você gostaria de falar? Como à senhora na vida adulta percebeu que 

esse dom já existia desde a  infância  

     Outras perguntas surgiram ao longo da entrevista reflexiva, traduzindo a 

compreensão do que estava sendo narrado. 
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2. Com autorização das mulheres rezadeiras colaboradora da pesquisa, tudo foi 

gravado e também registrado em meu diário de campo, incluindo aqui as 

perguntas que buscavam o entendimento dos relatos.  

 

 A expressão da compreensão 

 

1. Procurei ser cuidadosa e atenta ao ouvir as narrativas sendo contadas, mesmo 

que elas estivessem sendo gravadas, pois eu queria buscar o sentido do que 

estava sendo narrado manifestado através das mudanças de fisionomias, 

sorrisos, falas embargadas, choros e manifestações de sentimentos, pois suas 

narrativas as pessoas expressam momentos estratégicos e expõem a 

compreensão que fazem de si-mesmo. 

 

2.  Isso feito, identifiquei ideias, eventos e experiências significativas, como havia 

previsto, através do processo de entrevista junto as rezadeiras colaboradoras da 

pesquisa. 

 

 Síntese  

     

1. São as pequenas paragens para uma organização e compreensão do discurso 

proferido, na tentativa de continuar no foco do objetivo pensado para aquelas 

escutas. Com isso fiz pequenas sínteses das histórias narradas e das entrevistas 

na tentativa de identificar características como início, meio e fim. 

 

2. Marquei no texto registros das pequenas histórias separando e montando as três  

histórias individualmente. 

 

2. Identifiquei ideias principais no texto relativo a entrevista com as 

colaboradoras,  seus campos de concentração e as estruturei da seguinte 

maneira: 1. Na iniciação das práticas de cura, as manifestações de traços de 

ancestralidade e aprendizagens formadoras.  2. Na experiência de cura o 

espaço sagrado e as hierofanias. 3. Na experiência religiosa espiritual uma 
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aprendizagem significativa em que formam identidades e subjetividades. 4. Fé 

- Introduzindo uma nova categoria a experiência formadora. 

 

 

 Questões – de esclarecimento  

 

Quanto às questões de esclarecimento, elas aparecem no texto das narrativas nos 

momentos em que, foi de extrema necessidade esclarecer as ideias confusas; quando elas não 

apresentam clareza para o entrevistador ou ocorrendo em momentos em que o discurso não 

apresenta uma elaboração com estrutura coerente, assim fui circulando de vermelho palavras 

carregadas de emoção, sentimentos e formulando outras questões como exemplo: o que a 

senhora chama de inocente? 

 

 

 Focalizadora 

 

Em se tratando das questões focalizadoras, estas aparecem naquelas situações em 

que a digressão ocorre, devido a uma narrativa demasiadamente prolongada, elas na verdade 

trazem o discurso para o foco desejado na pesquisa, é uma espécie de chamada de volta ao 

tema principal, devendo ser realizada de forma respeitosa em relação ao protagonista.  

 

1. Essas situações são apresentadas nas análises. 

 

 De aprofundamento 

  

     Em várias situações durante a escuta das narrativas fui me deparando com falas 

que mesmo não fugindo do foco se apresentavam de maneira superficial sem o 

aprofundamento desejável essas foram retomadas, na tentativa de superar a supeficialidade. 

 

 No itinerário da pesquisa a devolução 

 

                  Voltando a campo fiz a leitura para cada uma das mulheres das transcrições, 

acrescentei e exclui algumas falas, para elas  fiz a leitura das histórias que elaborei com as 

características de início, meio e fim, e ainda  apresentei as ideias principais e seus campos de 
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concentração onde também foi possível apresentar outras questões como: existem grupos, 

pessoas, instituições que são referencias para a senhora? Pode identificar quais são?  Como 

elas aparecem? 

 

2.4. Análise e tratamento do material empírico: detalhando a entrevista reflexiva 

 

 Para a análise dos resultados da entrevista Szymanski (2004, p.84) aponta dois 

momentos: traduzir o discurso para uma linguagem psicológica apontando na narrativa seus 

elementos constitutivos e a síntese de cada categoria. Para  Szymanski,  isso não é suficiente, 

então, ela acrescenta mais uma etapa ao processo de análise chamada de “interpretação”, 

influenciada  por Ricouer (1978) que afirma ser a interpretação a “busca do oculto no 

aparente”, sendo este o momento segundo Szymanski (2004, p.71-84) propício ao 

desvelamento da dicotomia entre o vivido e o pensado, que é na verdade síntese do trabalho 

analítico da entrevista reflexiva e também da pesquisa (auto)biográfica.   

 

Neste trabalho, as análises as diversas ideias que emergiram das narrativas foram 

assim distribuídas: fatos que identificam a estrutura desenvolvida nas narrativas e em seguida 

o link com a literatura mais ampla. A análise propriamente dita das ideias que identifiquei 

como principais e seus campos de concentração que foram articuladas com o que ia 

aparecendo no texto. Assim, comecei a identificar a estrutura e dinâmica de espiritualidade 

em cada narrativa. 

 

A apresentação desse percurso, por si mesmo, estabeleceu as bases para um 

estudo e interpretação da concepção ontológica que os fundamenta. 

 

    Até então o presente estudo focou a narrativa das três mulheres rezadeiras 

pesquisadas o que possibilitou desbravar períodos significativos condutores de questões que, 

ao longo de diferentes momentos da pesquisa foram articuladas com experiências de 

formação destas mulheres. Um dos aspectos da pesquisa (auto)biográfica e da entrevista 

reflexiva,  reside no “reconhecimento por si” desta capacidade de “aprender consigo a 

aprender” JOSSO(2004, p.80). 
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Como afirmei anteriormente durante as escutas das histórias de vida, foi realizada a 

aplicação da entrevista reflexiva em que mulheres no campo eram indicadas por populares. 

Inicialmente, através de contato rápido, só foi possível aplicar duas das quatro perguntas que 

foram elaboradas como questão desencadeadora assim denominada por Szymanski (2004). 

Não houve um roteiro de perguntas, foi aberto no sentido de basear-se na fala da protagonista, 

significando com isso que as mesmas perguntas sofrem mudanças continuas em sua 

elaboração, mesmo que esta seja uma questão desencadeadora ou de foco.  

 

Na entrevista reflexiva, as perguntas não sofrem mudanças epistêmicas, apenas 

mudam de formatação na sua elaboração, permanecendo com o foco que é o de trazer a tona a 

primeira elaboração, ou um primeiro arranjo narrativo que o pesquisador pode oferecer sobre 

o tema que é introduzido.  Por exemplo, nesta pesquisa que tem como objetivo a explicitação 

sobre os modos de constituição de um itinerário de espiritualidade de mulheres rezadeiras, as 

perguntas desencadeadoras foram assim formuladas: como você se descobriu capaz de curar 

as pessoas pela prática das rezas? Gostaria de saber como aconteceu? Com isso foi possível 

observar que o que emerge das respostas são ações. Vejamos como ficou a elaboração das 

perguntas em outras situações: como você se descobriu rezadeira, curando as pessoas pela 

prática das rezas e como isso aconteceu desde o início? Também as questões de expressão da 

compreensão, de esclarecimento, focalizadora e de aprofundamento ficaram reservadas 

apenas às protagonistas, por se tratar de perguntas que exigem um maior esclarecimento do 

discurso quando estes aparecem de maneira confusa, quando ocorre a digressão
9
 devido 

principalmente às escutas longas.  

 

Tais situações exigiram aprofundamento de foco para que as narrativas não se 

tornassem superficiais. Isso só foi possível ao pesquisador, devido ao tempo que é dispensado 

a elas durante as escutas. São perguntas que buscam particularidades do sujeito, com 

características específicas, por se tratar de uma elaboração a partir daquela história de vida 

que está sendo narrada, trazendo assim a singularidade, por ser elaborada no instante primeiro 

da escuta da narrativa e condução da entrevista reflexiva. Com essas o tempo de dedicação foi 

maior, mais flexível, respeitando o tempo delas, onde numa atitude dialógica fui me 

apropriando de todas as informações necessárias ao objetivo da pesquisa.  

 

                                                           
9
 Segundo Heloisa Szymanski (2004) digressão é o efeito de romper a continuidade de um discurso com uma 

mudança de tema intencionada. 
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  A resposta a qualquer uma dessas formulações, seria uma narrativa da forma 

como ocorreu a incorporação da descoberta de ser rezadeira. A expressão “como” que é 

utilizada diversas vezes no início das perguntas induz a uma descrição dos fatos e também da 

forma como ocorreu apropriação do sentido do discurso, para que no futuro eu pudesse ser 

mais coerente com as interpretações e o sentido das narrativas de vida. Com a utilização do 

como na elaboração das perguntas, observou-se também que as rezadeira passaram a falar 

mais livremente.  

      Durante o relato da narrativa fui fazendo pequenas paragens para uma 

organização e compreensão das falas, na tentativa de continuar no foco do objetivo pensado 

para aquelas escutas. Essa compreensão dava conta de um caráter descritivo da narrativa e 

também síntese da informação recebida numa atitude dialógica.  O material colhido nas 

entrevistas já se encontra inserido no momento das análises das narrativas de vida, no capítulo 

5. Aqui trago apenas uma das situações onde foi feita a seguinte síntese:  

 

A senhora me relatou que desde pequena via sua mãe rezar, ocorrendo uma 

situação em que alguém pede que a senhora reze e a senhora diz não por ser 

ainda muito pequena, em seguida relata o momento da primeira eucaristia 

que é marcado por uma forte experiência espiritual, de intimidade com Deus, 

onde você se apresenta como uma menina de oração. É estabelecido nesse 

momento diálogo místico, persistente. Apresenta uma preocupação com a 

natureza. Fala também de uma oração que foi ensinada a você por sua mãe, 

afirmando ter sido uma cigana que ensinou a sua bisavó que ensinou para 

sua mãe.  

 

      Com isso exponho para as colaboradoras a minha compreensão a ser considerada 

por ela. Essa prática tem a finalidade de se oferecer de tempos em tempos a compreensão da 

narrativa. É uma síntese do quadro que está sendo delineado e também como forma de manter 

uma postura descritiva e de imersão no discurso, além de reforçar o foco. Por elas foi possível 

apresentar às mulheres rezadeiras os pontos principais do seu discurso.  Ao mesmo tempo em 

que me deparava com todos os conhecimentos provindos das narrativas e também das 

observações de diferentes situações. Os momentos das entrevistas foram se transformando em 

situações ricas de informações, prenhe de momentos de construção de conhecimento e de 

apropriação daquilo que por mim era desejável, nesse caso: a compreensão profunda sobre os 

modos de constituição de um itinerário de espiritualidade, o que a vida ensinou a essas 

mulheres e como elas passaram a perceber a si-mesmo neste percurso.  
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 Outras perguntas surgiram ao longo da entrevista reflexiva como instrumento para 

a compreensão dos relatos que estavam sendo narrados. A entrevista aqui é denominada por 

Szymanski (2004, p.43-52) de questões de esclarecimento, focalizadora e de aprofundamento. 

Por elas busca-se esclarecer o discurso quando este parece confuso ou quando a relação entre 

as ideias ou os fatos não estão claros. Há situações em que o colaborador estende muito à 

narrativa ocorrendo o fenômeno da digressão já anunciando em momentos anteriores, nesses 

momentos as questões focalizadoras devem aparecer por serem aquelas que trazem o discurso 

para o foco. Existem também situações em que o discurso narrado toca nos focos de maneira 

superficial, demonstrando que se faz necessário aprofundamento. É tarefa do pesquisador 

identificar esses momentos. A seguir apresento questões que foram formuladas com essa 

finalidade: gostaria de entender o que a senhora chama de “minha mãe na inocência dela” me 

ensinou a oração? Qual o conteúdo dessa oração? O que tem essa oração para a senhora dizer 

novamente que não reza mais?  

 

  

2.5. Característica do trabalho com narrativas (auto)biográficas: a interação entre o 

pesquisador e o sujeito da experiência  

  

Foi no trabalho (auto)biográfico de Josso (2010, p. 153), que percebi  que a 

interação entre o que eu estava experimentando durante a trajetória de construção da pesquisa 

encontrava eco e consistência, no que ela já vinha expondo sobre  a possibilidade de “integrar 

a subjetividade do pesquisador no seu trabalho de pesquisa, por que essa integração permite 

evidenciar os pressupostos de qualquer  pesquisa, seus contextos de significação e enseja  ao 

leitor discutir os saberes produzidos”. Além dessa transparência, o próprio pesquisador 

encontra matéria para reflexão crítica sobre seus referenciais, seu modo de acioná-los numa 

metodologia, de situá-los em relação a outros.  

 Josso (2010, p. 195) ao falar do processo de formação, elenca algumas categorias 

que foram resultado das suas pesquisas, com as “experiências de elaboração de Biografias 

Educativas”, onde de maneira laboriosa, minuciosa, percorreu sua própria experiência de 

formação através da construção do seu percurso formativo. Definitivamente compreendo que 

as escolhas que fazemos, diz sobre o que vivemos e nos tornamos. Procurei deixar mais claro, 

ao percorrer as trajetórias de espiritualidade de mulheres rezadeiras, que me deparei com o 

meu próprio percurso de espiritualidade. Essa experiência me trouxe de volta elementos 
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constitutivos da minha identidade religiosa, como também meu próprio processo de 

“caminhar para si”. 

 Identifico-me assim com as experiências de Josso, em que emergiram categorias 

que facilitaram para ela a compreensão do seu processo de formação. São elas: “periodização 

e momentos cruciais, domínios de aprendizagem, conhecimentos na formação; dinâmicas; 

atitudes e qualidades”. Da minha experiência com as narrativas de vida de mulheres 

rezadeiras percebi a importância que foi viver a espiritualidade, do percurso formador das 

mulheres rezadeiras que se constitui da tomada de consciência dos elementos constitutivos 

dessa experiência. Isso me fez compreender mais uma vez, toda a dinâmica do ser humano e 

sua dimensão sagrada,  além de provocar  uma nova retomada dos valores, das crenças e da 

busca pelo que é essencial.  

 Ao investigar sobre o percurso da trajetória de espiritualidade dessas mulheres 

pretendi trabalhar com a formação de adultos a partir do contexto, social, cultural de mulheres 

simples de comunidades populares que curam pela prática da reza. Em suas narrativas de vida 

emergem aquilo que considero marco do processo de formação e que, também,  fazem parte 

do  o meu processo e percurso de espiritualidade, a saber: a de que toda experiência é 

experiência formadora; a consciência de que nas situações vividas está imbuído o sentido 

formador da experiência; em toda a dinâmica de vida experimentamos medos, incertezas.  

 

 A tomada de consciência transforma o vivido em experiência formadora;  

 

Ao me deparar com as narrativas, ao analisar seus conteúdos e contextos, recordei 

minha própria  trajetória de espiritualidade. Senti que esses momentos evocavam percepções, 

sentimentos a muito guardados e até esquecidos. Eles fluíam de forma muito espontânea, às 

vezes confusas, em alguns casos senti que todas que traziam determinados contornos 

convergiam para o mesmo sentimento a certeza de que ali vivi uma experiência formadora. 

Ela não foi formadora agora pelo fato de ser lembrada ou por ter ocorrido no passado, ela foi 

formadora por ter modificado naquele e neste momento a minha relação comigo mesma, com 

os outros e com o mundo, aqui aparece o processo tripolar da autoformação. O que é 

significativo na experiência é que você não volta a ser a mesma pessoa de antes da 

experiência.  Caracterizando a experiência formadora  como aquela que provoca a 

transformação pessoal. 
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 a consciência de que nas situações vividas está imbuído o sentido formador da 

experiência;  

 

Como vivemos num mundo que é um verdadeiro caos, nos permitindo quase 

sempre viver a vida no modelo turista, levamos a vida do mesmo jeito, sem nos dar conta dos 

momentos formadores e do que faz sentido. Passamos pela vida de maneira muito superficial. 

É preciso está atento para saber e perceber o que é essencial no caminho, apurando a 

sensibilidade para observar e pensar sobre as maneiras de como as coisas ocorrem.  Como a 

tomada de consciência é um processo elaborado pela cognição o seu sentido formador 

também é resultado da inteligência, daí está atento aos momentos que a vida oferece sabendo 

esgotar todas as possibilidades daquilo que está sendo formador. 

 

 em toda a dinâmica de vida experimentamos medos, incertezas;  

 

É natural e até necessário. O medo nos coloca em estado de alerta, de vigiar 

sempre.  As vezes esse medo é de nós mesmos da decepção que somos capazes de causar a si 

mesmos.  

 

 a vida não é uma sequência de fatos ela é um percurso a ser desvelado. 

 

É o que proporciona a experiência narrativa perceber outra dinâmica para a vida, 

onde a vida não é percebida como fragmentos de fatos, onde o que importa não são os 

eventos, o tempo presente encontra-se ligado ao tempo passado e ao tempo futuro. Essa é a  

outra dinâmica da vida, é onde percebemos que a vida não é negada e onde também a 

experiência não é negada.  A vida cotidiana é um desenrolar do tempo, é um tempo de 

envolvimento. 

A interação a que me refiro no título deste texto entre o pesquisador e o sujeito da 

experiência ocorre devido ser a escuta das narrativas um retorno constante ao que foi sentido, 

daquele elemento já citado “experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca”. Larrosa (2002, p. 21) expõe que “pensar a educação a partir do par experiência/sentido” 

é o mesmo que estarmos pensando sobre o mundo, sobre si mesmo  e pela maneira como nos 
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colocamos diante da vida e de nós mesmos e dos outros, dando sentido ao que somos e ao que 

nos tornamos. O efeito na vida do pesquisador é provocador de inúmeras moções.  
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3. NAS NARRATIVAS DE VIDA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE  REZADEIRA 

SEUS CONTEXTOS, CONTEÚDOS E TOMADA DE CONSCIÊNCIA DA 

EXPERIÊNCIA FORMADORA 

 

 

 

A construção da ideia de identidade se projeta a partir das narrativas. Neste estudo 

entrelaçei contextos, conteúdos, experiências ao mesmo tempo em que retomei a cultura 

curandeira. Ao apresentar esses elementos que foi subsídio, para toda compreensão da 

experiência formadora com suas características e peculiaridades proposto por Josso pretendi 

esclarecer que aqui não se trata de diretamente iniciar articulando uma análise da demanda de 

formação contínua e dos processos de formação, de conhecimento e de aprendizagem e, na 

área das Ciências da Educação, trabalha diretamente com 18 pessoas pertencentes a um grupo 

com cerca de 80 pessoas, na sua maioria mulheres, Josso (2010, p.149 - 195).  O seu foco 

encontra-se  nos “dilemas educativos e, em particular, sobre os dilemas da formação de 

adultos” Josso, (2004, p. 15).  

 

A partir da literatura existente e dos eventos relatados durante a entrevista 

reflexiva fui expondo os conceitos que são necessários à compreensão dos saberes envolvidos 

nesta prática que vão se constituindo e se manifestando através do ofício de rezar para obter a 

cura dos males.  

 

Apresento também pelo viés da “Psicologia do Profundo” a partir do seu 

representante, Carl Gustav Jung o conceito de arquétipo enquanto estruturas do inconsciente 

coletivo. Este como aquele que sustentaria e justificaria o conceito de ancestralidade e 

conhecimento a partir do saber que se elaborou ao longo das histórias de vida e de uma 

identidade constituída a partir de uma profunda intimidade com a compreensão histórica, 

psicológica e epistemológica do ser. Na medida em que fui expondo essa compreensão teçi 

conceito, características e especificidades do ofício de curar pela reza, levando em 

consideração o lugar que ocupa as práticas da cura, os saberes que envolvem essa prática 

evidenciando assim, os processos utilizados para aproximar o saber popular (cura pela reza) e 

o saber científico (bio-médico).  
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A narrativa de vida deu conta de um conhecimento que se elaborou ao longo de 

vivências que aqui se apresentam como experiência que foram constituídas a partir de uma 

profunda intimidade com a própria dinâmica espiritual e com os aspectos históricos, 

psicológicos e epistemológicos do ser. Esta compreensão foi de fundamental importância para 

todo o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Nas narrativas das rezadeiras os contextos e conteúdos apontaram para um 

conceito de identidade, onde os saberes e as práticas aparecem como fios condutores de um 

modo de ser curandeira sendo que a trajetória de espiritualidade aponta para a forma de como 

as rezadeiras se apropriaram do poder de refletir sobre suas vidas e pensarem a própria 

formação”. Numa elaboração continua da própria estrutura subjetiva do tornar-se mulher 

rezadeira, ao mesmo tempo em que apontam para as categorias que vão sendo elaboradas e 

por onde se concentra o cerne da experiência formadora perpassando toda a trajetória de vida 

naquilo que foi se constituindo como itinerário de espiritualidade.  

 

 

3.1. O conceito de identidade do ponto de vista da experiência formadora    

 

 

                   A década de 80 é marco importante dentro da abordagem do método 

(auto)biográfico e do  conceito de identidade do ponto de vista da formação. Com Josso 

(2004) a formação em seu sentido antropológico aponta para dois aspectos fundamentais e 

que se diz respeito, um à transmissão do sentimento de pertença, e o outro que lhe é correlato, 

o sentimento de identidade. O valor atribuído à ideia de identidade na sua 

“multidimensionalidade” da formação identitária encontra suas bases nos registros de vida 

que foram narrados. 

       Pela narrativa de vida das entrevistadas em evidência o modo pelo qual cada 

mulher rezadeira mobiliza seus conhecimentos, valores, energias, para ir dando forma a sua 

identidade, que em diálogo com seus contextos mostram as transformações que ocorreram ao 

longo da vida. Estar atenta a estas transformações ajudou a compreender os processos de 

autoconhecimento, subjetividade e identidade. As narrativas de vida centradas na prática de 

cura revelam formas e sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e 

inventiva do pensar, do agir e do viver, conforme elaborada por Josso (2004). Uma atividade 

laboral transformadora de si, de sentir-se e de ser mulher rezadeira. Segundo Josso (2007, p. 
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417- 420) a temática da existencialidade  está associada à questão da identidade para si, 

identidade para os outros, enfim no que me transformei pelas experiências e vivências 

cotidianas e em interrelação. Assim, essa questão faz aflorar e penetrar nas preocupações 

existenciais dos aprendentes e nas dimensões antropológicas da autoformação.  

 Estando atenta a esse movimento de construção por meio das narrativas de vida é 

possível reinventar cada experiência percebendo-as como instrumento de autoformação ao 

mesmo tempo em que se trabalha a partir das vivências que são narradas buscando nelas, os 

sentidos que as rezadeiras imprimem em suas experiências e práticas.   Para Derouet (1988, p. 

61-71)  a identidade “[...] é uma elaboração que perpassa a vida [...] em diferentes e 

sucessivas fases [...], constituindo-se com base nas experiências[...]”. Vemos que a 

compreensão de identidade em Josso, (1999), incorpora as situações da vida, atividades, 

encontros, acontecimentos é pelo reconhecimento dessas situações que os sujeitos consideram 

formadoras e muitas vezes fundadoras.  

Enfim, o conceito de identidade que aqui vamos entrar em contato é proveniente 

da construção de inúmeros acontecimentos envolvendo antigas sabedorias e tradições, 

corroboradas por modelos e experiências com os mais velhos ou de situações que não 

apresentam um fundamento lógico. Em suas narrativas de vida as mulheres rezadeiras trazem 

registros e imagens há muito vividas, que estão presentes enquanto “imagens primordiais” 

(JUNG, 1996) mesmo antes de nascerem, ou são recordações da infância que ao longo dos 

anos foram “incorporadas ao seu psiquismo” como modelos de identidade. Josso (2004, p. 44) 

corrobora essa ideia quando afirma que:  

 

As experiências de transformação das nossas identidades e de nossa 

subjetividade são tão variadas que a maneira mais geral de descrevê-las 

consiste em falar dos acontecimentos, de atividades e situações ou de 

encontros que servem de contexto para determinadas aprendizagens.  

 

Vejamos como nas narrativas de vida de mulheres rezadeiras os traços desta 

constituição identitária tomam corpo a partir dos contextos em que ocorrem tais 
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aprendizagens. Vamos nos reportar aos acontecimentos, atividades e situações que envolvem 

a experiência tomando a fala destas mulheres como referências
10

:  

[a mãe] Ela fazia oração, as pessoas iam e ela rezava e eu curiosa aprendi aquela 

oraçãozinha dela.  

A reza é feita de forma diferente de uma pessoa para outra, mesmo que seja a mesma doença.  

Minha mãe rezava muito bem. Ela era muito boa como rezadeira e até antes dela morrer eu 

nunca tinha curado. Vai fazer 19 anos que ela morreu e que eu rezo. Depois do falecimento 

dela as pessoas vinham e eu sabia rezar eu penso que aprendi vendo ela fazer, mas eu não 

sabia que sabia, só sei que eu já sabia. 

A minha mãe rezava assim e eu continuei o exemplo dela. 

É um dom que recebi agora eu não sei explicar não. 

 

Expressões como “penso que aprendi, vendo ela fazer”, “as pessoas iam e ela 

rezava e eu curiosa aprendi”, “eu não sabia que sabia, só sei que eu já sabia”,  trazem-nos a 

compreensão do que essas mulheres são ou em que se tornaram ao longo de suas trajetórias de 

vida e de formação identitária. É uma identidade que articula situações de aprendizagem e 

compreensão daquilo que Josso (2007, p. 417- 420)  afirma ser a tomada de consciência das 

aprendizagens experienciais onde a identidade deve ser concebida como processo permanente 

de identificação ou de diferenciação.  

Para uma melhor compreensão do conceito de identidade, abordaremos a mesma a 

partir da perspectiva teórica desenvolvida pelos estudos da cultura, entendendo-a como uma 

das possibilidades dentre tantas existentes. Segundo os autores que trazem o conceito de 

identidade pelo viés da cultura, identidade é processo, produção, movimento, transformação, e 

construído socialmente. Silva (2000, p. 96-97), assim se refere: 

 

Primeiramente, a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - 

seja da natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 

unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, 

                                                           
10

 Sempre que as falas das rezadeiras aparecerem ao longo do texto estarão em itálico, após espaço duplo entre o 

parágrafo e a primeira fala e com recuo de 1cm da margem. 
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acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a 

identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma 

relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, 

fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a sistemas de 

representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de poder.  

 

                   Portanto o conceito de identidade aqui utilizado opõe-se a uma compreensão 

rígida, fechada, para qual existe um conjunto fixo de características autênticas que definem 

determinados grupos, etnias ou indivíduos. Ao contrário, a formação da identidade é 

cambiante, fragmentada, complexa e contraditória. A identidade curandeira sofre 

modificações ao longo do tempo. Ser rezadeira hoje não é a mesma coisa que representou ser 

curandeira em antigas civilizações. Modificações nas formas de compreender suas atividades, 

expectativas, rituais e simbologias, desafios, compromissos, atitudes e significados atribuídos 

ao ofício de curar apresentam-se diferentemente em cada tempo histórico. Cada contexto 

apresenta características próprias e problemas que interpelam o fazer e o saber curandeiro. 

Com isso a identidade curandeira foi adquirindo diferentes contornos e consequentemente, a 

compreensão desse saber fazer, também foi alvo de interferências no contexto de cada época. 

Vejamos como Hall (2001, p.12-13) realça os aspectos culturais e temporais dessa identidade.     

 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelos quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 

historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas em 

torno de um eu coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 

estão sendo continuamente deslocadas.   

 

Como parte deste contexto a identidade curandeira sempre foi questionada pelas 

variações do tempo e da cultura como também pelos avanços da medicina. Uma mulher 

curandeira  reconhece as diversas identidades que deve assumir, pois, além de rezadeira, é 

também parteira, mãe, esposa, membro de uma comunidade, pertencente a um grupo social, 

cultural, étnico e religioso.  

A compreensão de identidade pressupõe a compreensão da diferença, já que 

identidade se afirma naquilo que ela não é. Identidade é produzida a partir da diferença. Esta é 

o que separa uma identidade da outra, portanto a identidade é relacional, identidade e 
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diferença estão em relação à interdependência (WOODWARD, 2000). A identidade e a 

diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e quem não pertence, 

sobre quem está incluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 

distinções entre o que fica dentro e o que fica fora.         

Identidade e diferença são produzidas culturalmente e socialmente, não são 

naturais, não constitui essências. É pela linguagem que se cria a identidade e a diferença, e se 

lhes atribui sentido dentro de um sistema de significação (representação). Para  Silva, (2000, 

p.96) identidade e diferença seriam: 

 

[...] entidades preexistentes que estão aí desde ou que passaram a estar aí a 

partir de algum momento fundador, elas não são elementos passivos da 

cultura, mas que tem que ser constantemente criadas e recriadas. A 

identidade e a diferença têm a ver com a atribuição de sentido ao mundo 

social e com disputa e luta em torno dessa atribuição.  

 

O que fica claro neste momento é que a identidade curandeira da rezadeira é uma 

identidade própria e que por isso necessita, para seu fazer, de um conhecimento específico, 

diferenciado. Essa identidade é construída e produzida ao longo do tempo, segundo diferentes 

significados e representações e considerando a identidade como um processo de construção 

do sujeito histórico, então este ofício é uma resposta a determinada realidade social, que vem 

se modificando ao longo do tempo na tentativa de continuar respondendo as suas demandas. 

Partindo dessa compreensão é de significativa importância apontar alguns referenciais que 

podem ser utilizados na elaboração dessa identidade, quais sejam:  

 O significado social do ofício de curar pela reza;  

 A dinâmica frente ao conjunto de transformações ocorridas; 

 A retomada constante dos elementos constitutivos dessa prática 

curandeira, ervas, símbolos, rituais;  

 O significado que essas mulheres atribuem ao seu fazer, os valores 

envolvidos e os saberes da experiência.  

 

Como podemos perceber são elementos dinâmicos, flexíveis, que, de acordo com 

os contextos e experiências recebem influências, moldam-se, reconstituem-se num movimento 

contínuo. É a dinâmica própria do inconsciente coletivo, da herança comum da humanidade, 
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dos núcleos herdados enquanto reservatórios de potencialidades que são atingidos de forma 

gradual e laboriosa até chegar ao estágio da consciência em uma permanente evolução.  

 

 Foi me inserindo nos contextos e rituais, que passei a compreender a dinâmica 

dessa identidade curandeira e de tudo que envolve essa dimensão mística da cura. Aos poucos 

aprendi a penetrar neste mundo sagrado. Ao apurar a sensibilidade passei a perceber os 

elementos constitutivos da espiritualidade que se configurava nesta atmosfera de cura e 

também de conhecimento e das aprendizagens envolvidas. Com os registros das falas fui 

resgatando o significado pessoal e social do ofício de curar e com a contínua retomada das 

narrativas passei a identificar os elementos constitutivos dessa prática curandeira. Destaco 

entre eles: as ervas, os símbolos e o próprio ritual. Esses elementos se encontram prenhes de 

significados, hierofanias, saberes e experiências formadoras. Vejamos como nas narrativas 

esses elementos tomam vida:  

 

 

Eu rezo é com a mão. Não uso ramos de plantas, nem terço, só com a não. 

Rezo com folhas de acácia. 

Existem palavras, rezas específicas para cada doença, mas após o ritual não lembro o que 

rezei. Uso o terço para espinhela caída, chave para umbigo crescido, acácia para as demais 

enfermidades. 

Cada caso tem um ritual. 

Uso as mãos e uma tira de tecido. 

 

É importante registrar que ao realizar as visitar às casas dessas mulheres sempre 

as encontrei realizando rituais de cura e se utilizando geralmente de plantas, imagens, dentro 

de uma atmosfera sagrada que comprovavam  que os símbolos e os rituais utilizadas nas curas 

se encontram como elementos constitutivos da  identidade curandeira e também da 

experiência  formadora.   



 
 

59 

   

Estas imagens apontam para a riqueza da experiência que fiz, dos conhecimentos 

adquiridos ao realizar as visitas. Aqui a observação do ritual torna-se momento de 

aprendizagem, não se fechando no ouvi falar que é assim, mas participando do momento, do 

ver as coisas acontecerem, participando da experiência. 

 

 

3.2. Experiência formadora: seus contextos e seus conteúdos 

 

 

Através das narrativas de vida identifiquei situações, contextos que apontam para 

a identificação da experiência formadora em mulheres rezadeiras passando a compreender 

essas experiências a partir dos seus ambientes naturais, isto é: o lugar onde essas mulheres se 

encontram inseridas por ser por eles possível registrar uma pluralidade de experiências. É na 

comunidade geográfica ou psicossocial que a vida cotidiana é vivida.   

Para iniciar a reflexão sobre os conteúdos e contextos da “Experiência 

Formadora” parto da preocupação sobre o que já se vem refletindo sobre o que é a formação e 

agora mais especificamente o lugar em que elas ocorrem, pois é deste lugar que Josso (2004, 

p.37-38) afirma ser possível identificar o “lugar que nela ocupam as experiências ao longo das 

quais se formam as nossas identidade e a nossa subjetividade.[...]” em outras palavras, 

procurar ouvir o lugar desses processos, perceber suas articulações na dinâmica dessas vidas 

nos dará a compreensão daquilo que elas se tornaram. O que é apontado por Josso (2010, p. 

25) como conteúdo e contexto da experiência formadora nos remete a um conhecimento que 

envolve uma multiplicidade de dimensões. Ao afirmar isso, ela aponta para uma “visão do 

humano” na qual nos leva a refletir sobre os contextos envolvidos no percurso da formação e 

que fazem parte da aprendizagem que foi se constituindo ao longo da vida, das oportunidades 

oferecidas, vivências,  conhecimentos adquiridos,  foi mais: aquilo que tocou, “que sentiu, 
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como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial” (LARROSA 2002, 

p.24). 

Em Josso (2004, p.51) os contextos onde vivemos as experiências encontram-se 

envolvidos nas três modalidade “ter experiências”, “fazer experiências” e “pensar sobre as 

experiências”.  Os aspectos aqui tratados também nos remontam às dimensões envolvidas no 

processo tripolar
11

 da auto-hetero-ecoformação, que são as interações e de transações 

conosco, com os outros, com o ambiente natural ou as coisas.  Josso (2004, p. 51) alarga essa 

compreensão do contexto quando aponta para o “pensar sobre as experiências”. Aqui 

aparecem outras significações, novas relações e novas atitudes. Pensando sobre isso os 

contextos socioculturais nos quais se produzem os acontecimentos que serão objetos de uma 

experiência são variados e plurais. Para isso primeiro vamos partir do contexto de onde 

ocorrem as experiências para depois pensar os seus conteúdos.  

No caso das mulheres rezadeiras, esse contexto é conhecido como a comunidade. 

Um lugar onde se produz acontecimentos, cultura, saberes, trocas, interações, alteridades e 

crenças. Não há duvidas de que a introdução a este conceito exige para sua formulação uma 

volta ao corpo teórico da psicologia social por constituir-se como aspectos importantes da sua 

epistemologia. Mas o que é a comunidade e como a mesma se estrutura para dar conta da 

experiência formadora? Segundo a Psicologia Social a apropriação científica de um conceito 

que é tão antigo quanto a humanidade, requer apontar para alguns referenciais filosóficos, 

sociológicos, antropológicos por constituir um aspecto importante para os profissionais 

psicólogos que querem se apropriar de uma prática comunitária, o que Campos (1974, p. 48), 

de maneira formidável conseguiu refletir sobre comunidade encontra-se no seguinte relato: 

 

todas as formas de relacionamento caracterizado por um grau elevado de 

intimidade pessoal, profundeza emocional, engajamento moral [...] e 

continuado no tempo. Ela encontra seu fundamento no homem visto em sua 

totalidade e não neste ou naquele papel que possa desempenhar na ordem 

social. Sua força psicológica deriva duma motivação profunda e realiza-se na 

fusão das vontades individuais, o que seria impossível numa união que se 

fundasse na mera convivência  ou em elementos da racionalidade. A 

comunidade é a fusão do sentimento e do pensamento, da tradição e da 

ligação intencional, da participação e da volição. O elemento que lhe dá vida 

e movimento é a dialética da individualidade e da coletividade.   

 

                                                           
11

 Movimento de tomada de consciência reflexiva e de tomada de poder da pessoa sobre sua formação. 

(GALVANI,1997).  



 
 

61 

Por ser a comunidade um grupo de pessoas que compartilham todas estas 

condições de experiências como emoções, cultura, sentimento de pertença, união, mantendo 

vínculos entre si, interagindo na busca por uma relação de alteridade, ao fazer isso tornam o 

espaço comunitário propício à reflexão sobre diversos aspectos da vida social, familiar, 

cultural, gerando compromisso coletivo com a transformação do mundo. Entretanto, 

comunidade tornou-se um conceito capaz de abarcar múltiplas significações, por isso cabe 

agora esclarecer o enfoque aqui adotado. Quando nos reportamos à ideia de comunidade, 

estamos falando de pessoas ou grupos de pessoas que compartilham sonhos, vivem nas 

mesmas condições, tendo as mesmas oportunidades, partilhando credos, crenças, cultura, 

mesmo que tudo isso ocorra em diferentes níveis e formas de viver estas condições. Como 

afirma Barreto (2008, p.141): 

 

A comunidade não é, pois, um todo homogêneo, uma vez que existe 

diversidade em seu seio. Mas existe um aspecto fundamental na formação de 

uma comunidade: para que uma comunidade se constitua é muito importante 

que as pessoas e grupos estejam em permanente interação, isto é, que exista 

um fluxo de relações entre as pessoas, podendo haver reciprocidade entre 

elas.  

 

 

  A participação tem se constituído como característica fundante da vida em 

comunidade. Barreto ainda afirma que a participação é a “alma” (p.175) da ação comunitária 

e de toda transformação social. O compromisso com a participação estimula para esforços 

coletivos, desperta para as responsabilidades, garantindo que as necessidades sejam atendidas, 

ao mesmo tempo em que torna  uma ação de solidariedade o caminho para a autonomia. A 

partir das narrativas de vida de mulheres rezadeiras toco no cerne do que é para essas 

mulheres viver em comunidade ao apontar para falas imbuídas desse sentimento, vejamos: 

 

 

Hoje, faço parte da comunidade e estou no ministério
12

 

 

E na comunidade cada um tem o seu suas responsabilidades diárias.  
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 Lugar onde, no movimento da Renovação Carismática Católica, rezadeiras se reúnem para fazer atendimento à 

comunidade. Encontra-se aberto todos os dias da semana e nos horários da manhã, tarde e noite. Geralmente é o 

lugar onde ocorrem as curas.  
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Aqui na comunidade onde eu moro é o lugar onde tem mais gente para rezar.  Mas minha 

filha vem gente de todo canto[...] gente até da comunidade do Torto e também eu vou para 

outros cantos. Aqui na comunidade o doutor só vem uma vez perdida, as meninas do posto 

mandam o pessoal pra cá. E eu atendo todos, o dom que eu tenho não é meu, eu tenho esse 

dom pra curar eles. 

 

Para essas mulheres o dom de curar deve ser colocado a serviço da comunidade, 

por ser o lugar onde elas podem por em prática o dom recebido, “o dom que se recebe não é 

para escondê-lo, e nem ficar só com a gente”, assim uma delas me confidenciou. Nas  

vivências e experiências de práticas curandeiras, acontecem na comunidade por ser o lugar 

onde se concentram elementos da cultura, do saber fazer, é lugar do acolhimento, da 

fraternidade e das trocas onde é possível fazer experiência e descobri-las como formadoras, 

“aqui se aprende uns com os outros”, comenta uma delas. Penso que essa experiência 

comunitária daria conta dos “territórios da formação” Josso (2004, 172).   

 

Mas um aspecto que julgo necessário esclarecer é o de que para compreender a 

inserção destas mulheres nestes contextos vale nos reportarmos ao que diz a psicologia social 

em relação aos grupos comunitários por estudar seus sistemas afirma, que as relações e 

representações, os níveis de consciência, de identificação e pertinência dos indivíduos aos 

grupos apontam para o seu papel enquanto sujeitos de sua própria história, conscientes dos 

determinantes sócio-político de sua situação e ativos na busca de soluções para os problemas 

enfrentados.  

 

Quanto aos “aspectos dos conteúdos da formação” enquanto conhecimentos que 

fundamentam a experiência formadora, Josso (2004, p. 39) aponta para os aspectos da 

“pluralidade de registros” de modelos culturais, aquilo que cada cultura transmite aos seus 

descendentes, as suas gerações futuras como “figuras de identificação”; a transmissão cultural 

integra aspectos do saber, do fazer e do ser. O que vou identificar aqui é que nas práticas de 

vida dessas mulheres os conhecimentos mostram  que esse ser, saber e fazer encontram-se em 

uma outra dinâmica,  no movimento continuo da vida.  

Os conhecimentos que foram integrados aos modelos culturais vividos por essas 

mulheres fazem parte de um processo educativo que se processou pela imitação e pelo 

envolvimento com grupos espontâneos como a família e os amigos, em seu aspecto formal e 

normativo são inspirados por instituições sociais como a escola e a igreja. Aqui esses aspectos 
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são considerados a partir do saber, do fazer e do ser. Sobre estes aspectos Josso (2010, p. 201) 

vai dizer que: 

 

[...] trata-se aqui de identificar os universos de conhecimentos”. Por esse 

universo podemos compreender as coisas, o ambiente natural e o ambiente 

humano para assim compreender a si mesmo, para dar uma ou várias 

significações aos eventos, situações, atividades, relações nas quais ele esta 

implicado ou empenhado.  

 

 

Para essas mulheres pensar a vida, o mundo, só é possível pela cultura do lugar 

onde elas se encontram inseridas, suas lutas, seu engajamento são marcos referenciais que 

definem a maneira de pensar de cada uma, as reflexões aqui são revestidas do cotidiano ao 

mesmo tempo em que evidencia o seu percurso de formação propriamente dito. Ao perceber 

seu próprio percurso, Josso (2010, p. 201) entendeu que no amplo domínio das 

“aprendizagens intrumentais”, o que ela tinha a sua disposição, eram fragmentos.  

 

Nas narrativas de vida das rezadeiras é possível também identificar os eventos 

envolvidos no percurso de formação. Vejamos: a descoberta de ter o dom para curar - inerente 

à descoberta encontrou-se a rejeição e também a aceitação; a enfermidade - é comum, o 

adoecimento seja quando relatam a própria experiência de descoberta, seja quando relatam 

outras experiências; o serviço – elemento constitutivo da dinâmica de cada uma.  A reflexão a 

seguir expõe os conteúdos e o saber entorno do ofício de curar.  

 

 

3.3. O ofício de curar como experiência formadora  

 

Por centrar o foco nas trajetórias de espiritualidade e no que a vida ensinou a essas 

mulheres rezadeiras, o termo experiência formadora  aqui empregado deve ser compreendido 

a partir das narrativas de vida. Segundo Josso (2004, p. 48) essa experiência  implica numa 

“articulação conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade”. Ao tomar 

a narrativa de cada experiência  vivida,  seremos capazes de compreender todo o processo de 

formação espiritual dessas mulheres rezadeiras. Chamando atenção para aquilo que “toca” 

essas mulheres, por ser essa a experiência que dará sentido ao que é pensado, ao que é vivido, 
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onde por ela nos colocamos diante de nós mesmo e do mundo. Larrosa (2002, p. 21) expõe 

que “pensar a educação a partir do par experiência/sentido” é o mesmo que estarmos 

pensando sobre o mundo, sobre si mesmo  e pela maneira como nos [...] colocamos diante de 

nós mesmos [...] e dos outros, dando sentido ao que somos e ao que nos tornamos.  

É oportuno começar a pensar sobre o termo  “experiência
13

” a partir de Larrosa 

(2002, p. 25) e de Josso (2004, p.47-56) por ser por eles que chegaremos a compreender o 

sentido da experiência, pois eles ao apontarem para uma ampla compreensão do termo, 

permitem compreender o seu sentido. Em primeiro lugar para Larrosa, (2002, p.25) a palavra 

experiência é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (p. 21) e para Josso (37) 

“experiência transforma nossas identidades e nossas subjetividades”.  

 

 É também em Larrosa (2002, p. 20-26) quando fala dos “contra-pontos” da 

experiência apontando para o “excesso de informação” – para ele pensar a experiência a partir 

deste olhar implica que se faz necessário “[...] separar a experiência da informação. A 

informação não dá lugar à experiência”. O mundo atual é o da informação. A  internet e os  

telejornais estão aí para confirmar que a informação chega a nós de forma muito rápida e da 

mesma maneira que chega vai embora, apresentando fontes fragmentadas da vida. A mídia 

nos passa informações como flash e nós nos contentamos, e esse contentamento é uma das 

características da vida fragmentada. Isso é próprio do mundo secularizado, de um sujeito que 

sabe muito e é bastante informado.  O que ele quer dizer com isso é “que uma sociedade 

constituída sob o signo da informação é uma sociedade na qual a experiência é impossível” 

(Id. ibid. p.22).  

 
                                                           
13 Para Larrosa (2002, p.25), a  palavra experiência vem do latim experiri,  provar (experimentar). A experiência 

é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical é periri, 

que se encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, com a qual se relaciona antes de tudo 

a idéia de travessia, e secundariamente a idéia de prova. Em grego há numerosos derivados dessa raiz que 

marcam a travessia, o percorrido, a passagem: peirô, atravessar; pera, mais além; peraô, passar através, perainô, 

ir até o fim; peras, limite.  

Josso (2004, 50-51), sugere que para compreender a construção da experiência é preciso encara três modalidades 

de elaboração: “ter experiências”, é viver situações e acontecimentos durante a vida, que se tornaram 

significativos, mas sem tê-los provocado; “fazer experiências”,  são as vivências de situações e acontecimentos 

que nós próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que criamos, de propósito, as situações para fazer 

experiências; “pensar sobre a experiência”, tanto aquelas que tivemos sem procurá-las (modalidade a), quanto 

aquelas que nós mesmos criamos (modalidade b).  

 

 

   



 
 

65 

                  Vivemos no aqui e agora, da satisfação passageira, vivemos no tempo presente, 

somos turistas. Recebemos continuamente um volume significativo de informação e tudo o 

que se passa é demasiadamente depressa e vazio. Não temos tempo! Isso escutamos 

constantemente. A vida encontra-se fragmentada, sem sentido. É a exacerbação do prazer 

momentâneo tornando a vida fugaz, vivendo as coisas instantaneamente, vivemos 

substituindo satisfações, por outros estímulos ou por outras excitações igualmente fugazes e 

efêmeras o nosso tempo é uma sequência de pequenas urgências como afirma Bauman (2004, 

p. 8) e a crescenta é o “retrato definitivo do homem moderno - devo restringir-me a traçar um 

painel de esboços imperfeitos e fragmentários, [...]”. A nova visão da modernidade, conceito 

que ele chamou de “Modernidade Líquida” e que também é título de uma de suas obras 

reafirma que onde tudo é fluido e volátil, as relações humanas também assim se caracterizam. 

Tudo perde consistência, todas as instituições, todas as relações e o compromisso parece se 

“liquefazer” e dessa forma vivemos da ilusão de estarmos em um mundo mais livre. 

 

Caracterizadas pela velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a 

obsessão pela novidade, pelo belo, e pelo prazer  que caracteriza o mundo moderno, próprio 

de uma sociedade capitalista, vivemos a ditadura do prazer numa época em que a ordem é  

comunicar-se, o que é muito diferente de estar com o outro, de fazer a experiência. Esse 

frenisi impede a conexão significativa entre acontecimentos que por sua vez impede o 

vivenciar as “coisas na sua inteireza” (SALGARELLE 1994, p.48). Esse ponto me parece 

importante porque às vezes se confunde experiência com o fazer as coisas sem considerar o 

ser das coisas. Até aqui, a informação é a destruição da experiência que se encontram postas 

no mesmo nível. Vejamos o que Larrosa (2002, p. 24) aponta como necessário e como 

possibilidade para que algo nos aconteça ou nos toque diante deste emaranhado de 

informações. Enfim, para ele pensar a experiência nos tempos atuais requer: 

 

 

[...] um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos 

que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 

pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 

cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 

que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 
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        Pensando em  tudo isso  recordo agora um programa que assisti ititulado  “Café 

Filosófico” exibido no dia 21/11/2010.  Expondo  sobre formas de analisar o comportamento 

do homem  pós-moderno.  O   palestrante  começa abrindo um espaço para falar de Levi 

Struass
14

  dizendo que o mesmo em uma entrevista afirmou que não gostava mais de viajar. O 

motivo: para ele, hoje o percurso da viagem não existe. Vejamos o que ele acrescenta ao 

motivo: ao viajar de avião logo chegamos – acabou.  Diz ele: gosto de viajar de navio, de 

carro, moto, viagens nas quais o percurso é tão importante quanto a chegada. Exatamente este 

é o caso do peregrino ele nos lembra viagem e percurso, não apenas a meta. Vejamos outra 

postura diante da vida, é o caso do turista, como este se comporta. Enquanto turista ele quer 

que a viagem seja rápida, o mais rápido possível, prefere avião a navio assim ele chega mais 

cedo, neste discurso o que se evidencia é que a viagem é negada, o percurso é tempo perdido 

para o turista e para o peregrino o tempo da viagem é precioso tão importante quanto à meta 

da chegada. Aqui cito um trecho da metáfora do peregrino e do turista que Yves de La Taille 

apresentou no “Programa Café Filosófico” como forma de ilustração. E o entendimento 

obtido quando assisti é a ideia de como o homem moderno e o turista se contrapõem a ideia 

de fazer a experiência, que parece se aproximar do peregrino.  Ao propor caminhos mais 

promissores para a vida humana, o psicólogo Yves de La Taille fez a comparação entre o 

turista e o peregrino  colocando-os em oposição.  

 

 

                                                           
14

 É considerado fundador da antropologia estruturalista, em meados da década de 1950, e um dos grandes 

intelectuais do século XX. Professor honorário do Collège de France, ali ocupou a cátedra de antropologia social 

de 1959 a 1982. Foi também membro da Academia Francesa - o primeiro a atingir os 100 anos de idade. Desde 

seus primeiros trabalhos sobre os povos indígenas do Brasil, que estudou em campo, no período de 1935 a 1939, 

e a publicação de sua tese As estruturas elementares do parentesco, em 1949, publicou uma extensa obra, 

reconhecida internacionalmente. Dedicou uma tetralogia, as Mitológicas, ao estudo dos mitos, mas publicou 

também obras que escapam do enquadramento estrito dos estudos acadêmicos - dentre as quais o famoso Tristes 

Trópicos, publicado em 1955, que o tornou conhecido e apreciado por um vasto círculo de leitores. Origem: 

Wikipédia, a enciclopédia livre. Data 21 de novembro de 2010. 
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                  O turista, de acordo com ele, viaja por diversão, busca apenas o prazer, não dá 

atenção à situação social do local que visita e muito menos às pessoas que lá estão apenas 

para serví-lo. Raramente traz de volta uma experiência de vida. O turista lembra aqueles que 

importam-se com o dia-a-dia, o “aqui e o agora”, subindo e descendo de aviões, entrando e 

saído de hotéis, pousadas e restaurantes, a cada mês de férias ou a cada feriadão.  

                     Por este olhar a vida que vivemos é fragmento, “espécie de colagem de 

fragmentos” Exemplifica com o jornal com uma série de fragmentos, um vulcão aqui, um 

aeroporto lotado ali, uma enchente e uma seca devastadoras e acrescenta a isso a postura do 

narrador dos fatos, como uma pessoa que não muda a expressão, com uma voz sem emoção. 

São fragmentos, pois  não se tem tempo de desenvolver a notícia e ela já acabou. A vida de 

um turista enquanto turista é assim, uma vida fragmentada, um dia aqui, outro ali, não 

fazendo o todo, o essencial é negado neste caso a experiência é negada.  

                    O que é importante para nós,  a experiência, sentir e beber da experiência para que 

possamos juntar fragmentos de informação e assim encontrar sentido para as coisas. A mídia 

nos oferece informações e as vezes nós nos contentamos com a informação dada. Para Yves 

de La Taille isso é vida fragmentada. A vida é para ele o eterno momento presente – aqui e 

agora – hedonista em busca do prazer rápido.  Como a do turista, o que pouco importa é o 

caminho. O tempo da viagem é um tempo perdido, programado, quando geralmente ele 

dorme. A programação do turista é prévia: ele quer conhecer  muitos lugares  em curtos 

espaços de tempo onde nada pode sair errado.  

                  Já o peregrino, segundo ele, evoca imagens de passados longínquos, viaja porque 

tem um querer, busca alguma coisa, uma identidade. Escreve um diário e traz da sua viagem 
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uma experiência. Para ele, a ida e a volta são lentas e importantes, o caminhar tem seu valor. 

O peregrino não busca o prazer, mas a alegria. Enquanto o turista espera, o peregrino quer. 

 

 
       

 

                   “Que cidadãos nós somos ou formamos, turistas ou peregrinos?” Perguntou La 

Taille. Para ele, vivemos numa era de fragmentações, tanto de tempos como de espaços. 

“Vivemos a ditadura do prazer numa época em que a ordem é comunicar-se, o que é muito 

diferente de estar com o outro.”   

 

 Como pensar a experiência de mulheres rezadeiras a partir do sujeito da 

experiência que não é o sujeito “da informação, da fragmentação, da opinião, do trabalho, que 

não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer” mas é o sujeito  que é 

tocado, que sente e que assim se define.  

 

[...] por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por 

sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre 

ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de 

paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma 

disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. (Larrosa 2002, 

p.24) 
 

 

Mas é de Heidegger (1987, p. 143) que Larrosa (2002, p.25) toma uma definição 

de experiência em que soam muito bem essa exposição. Quero com isso destacar o poder da 

experiência: 

 

http://4.bp.blogspot.com/_RkC-OWrmfs8/TO5fY2IKpuI/AAAAAAAAAt4/oarXgdNO5DU/s1600/peregrino.jpg
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[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; 

que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em “fazer” 

uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer, 

“fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, 

aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, 

portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e 

submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de 

um dia para o outro ou no transcurso do tempo.  

 

 

 

Este é o sujeito que encontro nas narrativas das rezadeiras, aquela que se permite 

ser “sujeito sofredor, padecente, receptivo, aceitante, interpelado, submetido”, frágil podendo 

“ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do 

tempo”, “porque aquilo de que faz experiência dele se apodera” Larrosa (2002, p.25)).  

Encontro nas narrativas os componentes dessa experiência, elementos significativos 

apontados aqui como: sua abertura às transformações exigidas no curso da descoberta de ter o 

dom de curar; a responsabilidade em relação ao outro; capacidade de resiguinificar o seu estar 

no mundo a partir de tais experiências. Estes exemplos encontro nos seguintes relatos:  

 

 

[...] eu estava sentindo, estava alegre e sabia que Deus estava comigo, essa certeza eu sentia, 

eu conversava com Ele. 

Deus é para sentir. 

Ele toca em nós. O toque de Deus, você chora quando ele toca. Jesus, Ele fala ao coração. 

Deus fala no íntimo, no coração. 

 

Ela era doentinha mesmo desde mocinha nova. A minha mãe era muito doente.  Doente 

mesmo e como muita gente doente ia lá para casa ela ficava sem tempo para se cuidar. Ela 

tinha o dom de curar os outros mais ninguém pode se curar, no dia que eu preciso de uma 

oração eu peço pra alguém rezar, pois o dom é para o outro, não para mim. 

 

Eu queria era resolver o meu problema de saúde... guardar a minha saúde [...] o que eu 

quero se Deus me permitir é minha saúde. 

 

 São nestas condições de alegria, também de adoecimento e de mística a partir de 

um contato com um Deus que fala direto ao coração,  que as vivências se transformam em 

experiências formadoras. “Seu contrário, o sujeito incapaz de experiência, seria um sujeito 
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firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido 

por seu saber, por seu poder e por sua vontade” Larrosa (2002, p.24). Com essas vivências 

podemos articular diversos processos de formação do sujeito, acreditando ser possível por eles 

dar conta daquilo que a vida ensinou às rezadeiras. Desta forma ao indagar como essas 

mulheres conseguiram pelo conhecimento de si-mesmo, reelaborar-se nas suas diferentes 

modalidades de ser-no-mundo, é o elemento que torna a natureza da experiência espiritual 

formadora, o “saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana” 

(id. ibid. p.26), pois enquanto reelaboração dos sujeitos essas experiências determinam a 

estrutura da vida de uma pessoa, da sua dimensão experiencial, de uma experiência interior 

como verdadeiro conhecimento, onde se integram e interagem os aspectos mais importantes 

da vida. (JOSSO 2004). 

 

O caminho percorrido através das narrativas permite compreender esse itinerário 

de formação que pelo diálogo aprofunda a reflexão extraindo deles vivências que são 

compreendidas como aspectos importantes da experiência formadora, dos saberes e das 

práticas e dos modos de constituição da identidade curandeira. 

Tudo isso é experiência não só por apresentar os elementos expostos pela 

literatura, são experiências por darem conta de um saber-fazer e de um saber-ser que são 

constitutivos da identidade curandeira que nos faz refletir sobre a experiência formadora  

como aquela que segundo Josso (2004, p.39) exige de nós:  

 

[...] uma aprendizagem que articula, hierarquicamente: saber-fazer e 

conhecimentos, funcionalidade e significação técnicas e valores num espaço 

e tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma presença para si e 

para a situação, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros.   

 

Para Josso (2004, 48), as experiências são significativas, mas para considerá-las 

formadoras se faz necessário pensá-las “sob o ângulo da aprendizagem [...] essa experiência 

simboliza atitudes, comportamentos, pensamentos, saber fazer, sentimentos que caracterizam 

uma subjetividade e identidade”.  

 

Reporto-me às ideias de Josso, seus conceitos e formatações, por ser por ela que 

tomo as narrativas como referencial para a compreensão do que é, e o que faz a experiência 

formadora.  
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Para que uma experiência seja considerada formadora, Josso (2004, p. 47) julga 

que seja necessário levar em consideração: as atitudes que essa experiência simboliza, 

comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos, pois para ela é isso que irá 

caracterizar uma subjetividade e identidade (p. 48). As mulheres rezadeiras, ao “contar a si 

mesmo” a própria história, onde são evidenciadas suas crenças, valores, medos, compreensão 

de mundo, estão projetando para fora de si àquilo que se tornaram através do tempo pela 

infinidade de experiências vividas que agora num ato reflexivo dão conta do sentido de suas 

vidas e de suas experiências e isso reforça o conceito de experiência formadora de Josso 

(2004, p. 48) que repito, implica em uma: articulação conscientemente elaborada entre 

atividade, sensibilidade, afetividade e ideação. [...].  

Enfim, o que são as experiências formadoras? Em Josso (2004, p.49) encontramos 

o percurso que irá dá conta dessa questão. No primeiro momento ela vai dizer que isso se dá 

através “dos processos de formação, de conhecimento e de aprendizagem”, chegando a 

resumi-los a partir de alguns aspectos, que ela agrupa em três gêneros: “as aprendizagens e 

conhecimentos existenciais, instrumentais e pragmáticos, compreensivos e explicativos’. 

Estes três gêneros, aparecem nas narrativas de mulheres rezadeiras e podem ser 

compreendidos a partir do processo tripolar da auto-hetero-eco formação. Como eu me 

conheço como ser psicossomático,  como eu me conheço como ser capaz de interagir, com as 

coisas, a natureza e os homens   como é que eu me conheço como ser capaz de representação 

(JOSSO, 2004). 

         Num segundo momento Josso (2004, p.51), se reporta à ideia da necessidade de se 

compreender a construção da experiência sugerindo para a sua compreensão partir de três 

modalidade de elaboração: “ter, fazer e pensar sobre a experiência”.  

A experiência formadora é um conceito em construção,  na literatura de Josso, não 

encontra-se acabado, pronto. Para ela é um termo bastante familiar e por já trabalhar na 

compreensão dos processos formativos do “ponto de vista dos adultos aprendentes”. Ela 

afirma  que pelas aprendizagens que ocorrem ao longo da vida é possível traçar uma trajetória 

de formação.Inspirada em Josso vou compreendendo através das narrativas de vida das 

mulheres rezadeiras a trajetória de constituição e ampliação da trajetória de espiritualidade.  

 

A seguir apresento um mapeamento desse trajeto conceitual, destacando Josso e 

suas contribuições. Nela encontrei formulações teóricas no amplo campo da formação de 

adultos e como esse termo vem solidificando suas pesquisas. 



 
 

72 

Josso (2010, p. 36 ss) pensa “formação” se utilizando de diversas ideias sobre o 

que se encontra no cotidiano da literatura sociológica, psicológica, antropológica e das 

ciências da educação. Olhando para o cotidiano ela aponta diversas concepções populares 

sobre o termo entre eles, direcionei o olhar para aquele que consiste em pensar que as 

atividades educativas não são indispensáveis à formação, pois podemos conseguir sozinhos, 

sobretudo, pois é a própria pessoa é agente da formação de si. Nos relatos a seguir apontei 

alguns elementos dessa compreensão  identificados nas narrativas de vida de mulheres 

rezadeiras naquilo que sozinhas aprenderam.  

 

[...] e eu, curiosa aprendi...  

 [...] eu sinto o meu chamado, é a cura interior. Eu começo a fazer a oração na pessoa e ela 

não me conta nada. Eu vou consagrar os antepassados [...] esta é a cura interior. 

“Desde os dez anos de idade que rezo nas pessoas, apesar do meu pai ter sido rezador ele 

nunca me ensinou a rezar. Eu ficava observando só de longe quando ele rezava nas pessoas, 

por isso quando me perguntam com quem aprendi a rezar eu falo que eu não aprendi com 

ninguém porque eu já nasci com esse dom que Deus dá” ...  

“Tive um sonho em que um homem todo de branco me ensinava a curar,depois contei para 

minha mãe (que era rezadeira)e comecei a curar as pessoa” 

 

  Estas rezadeiras apontam em suas narrativas para uma formação como atividade 

própria da sua experiência. Em nenhum momento do texto elas dizem que alguém as ensinou 

estando presente uma formação que pode ser considerada como ação de uma intuição, como 

uma atividade própria do sujeito. Josso (2010, p. 37). 

  O trajeto conceitual de formação elaborado por Josso (p.37 ss) toma o seguinte 

percurso: a formação como socialização, a mesma encontra seu fundamento epistemológico 

na sociologia que nos oferece “um esquema geral da formação como interiorização de uma 

realidade socialmente construída e que fornece ao indivíduo um conjunto de 

comportamentos” (p.41). Com a psicologia social, vamos centrar a formação na interação 

social que prioriza as relações interpessoais e intergrupais. Por estes conhecimentos é possível 

conceber a formação como contínua e permanente e que se desenvolve no transcurso da vida,  
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ao longo da qual formamos nossa identidade. Com fundamentos antropológicos pensamos a 

formação como enculturação
15

. Segundo Galvani (1997, p. 6) o que constitui a base 

antropológica da formação é a combinação da retroação reflexiva da autos e das interações 

tripolares da formação (auto-hetero-ecoformação). E nas ciências da educação a formação 

como aprendizagem de competências e de conhecimentos, como processo de mudança. Mas 

ao utilizar essa abordagem Josso (p. 42) aponta para os “aspectos do conteúdo da formação” 

como a pluralidade de modelos culturais que cada cultura transmite as suas gerações como 

figuras de identificação; a transmissão cultural integra aspectos do saber, saber-fazer e saber-

ser e também no campo das liberdades e das iniciativas possíveis. (p.43). Essas são aquisições 

necessárias à formação do individuo social e culturalmente adaptado à vida em sociedade. O 

tópico a seguir aponta para a compreensão do processo da experiência formadora.  

 

 

3.4. Nas narrativas de vida a tomada de consciência da experiência formadora 

 

 

 Nas narrativas de vida quais experiências podem ser tomadas como formadoras? 

Josso (2004, p. 171) diz que nem sempre é fácil identificar tais experiências, como 

formadoras,  pois o processo de formação, compreende um conjunto de aprendizagens que 

“vão muito além de um processo de conhecimento de si no registro psicológico”. No caso das 

rezadeiras suas narrativas estão fundadas na subjetividade e na singularização de cada uma 

que se expressa na cultura onde se encontram, saberes, conhecimentos, crenças e práticas de 

cura. 

 Em uma atividade educativa se exige envolvimento e desgaste, mas tudo em 

função de um programa e de uma complexa rede de saberes já programados.  Quanto à 

formação de mulheres rezadeiras elas ocorrem na “escola da vida”, chegando a se compor de 

experiências vividas sem a sobrecarga e exigências institucionais. São saberes intuitivos, 

adquiridos pela experiência do ver fazer, passado através da cultura de geração em geração. 

                                                           

15
 “É o processo através do qual o indivíduo adquire a cultura de seu grupo, de sua classe, do seu segmento ou de sua sociedade. O processo 

é limitado à aquisição dos modelos de comportamentos, inclusive a linguagem, as metalinguagens, os costumes, os valores, as definições 

funções e outros fenômenos desta ordem” (JOSSO, 2011, p. 41). 
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Onde pertencem a uma ancestralidade curandeira e onde o que se leva em consideração é o 

lugar e o contexto onde a vida acontece, neste caso a comunidade corroborada pelos 

elementos constitutivos da aprendizagem que aqui se apresenta através da cultura, da crença, 

dos valores, das aprendizagens cotidianas e comunitárias que podem se tomar elementos 

significativos da consciência da experiência formadora. Por experiência formadora já estamos 

bastante familiarizados e sendo capazes de identificá-las nas narrativas. Cabe a nós ficarmos 

atentos ao que, segundo Josso (2004, p. 37- 86), é importante levar em consideração nesta 

tomada de consciência da experiência formadora: 

 a pluralidade de modelos culturais que cada cultura transmite as suas gerações como 

figuras de identificação;  

 a transmissão cultural integra aspectos do saber, saber-fazer e saber-ser;  

 e também no campo das liberdades e das iniciativas possíveis; 

 e as trocas interculturais. 

 

Esses elementos agora considerados como importantes aparecem nas narrativas 

como processo de conhecimento de si. Um processo de produção de saber fundado na 

intersubjetividade e na valorização da singularidade expreiencial,  (JOSSO, 2004, p. 171). 

 

É um dom que recebi agora eu não sei explicar não.  

[...] A minha mãe rezava assim e eu continuei o exemplo dela. Ela fazia oração, as pessoas 

iam e ela rezava e eu curiosa aprendi aquela oraçãozinha dela.  

A reza é feita de forma diferente de uma pessoa para outra, mesmo que seja a mesma doença.  

Minha mãe rezava muito bem, ela era muito boa como rezadeira e até antes dela morrer eu 

nunca tinha curado. Vai fazer 19 anos que ela morreu e que eu rezo. Depois do falecimento 

dela as pessoas vinham e eu sabia rezar eu penso que aprendi vendo ela fazer, mais eu não 

sabia que sabia, só sei que eu já sabia. 

 

As ervas, os símbolos, e os rituais estão prenhes de significados, hierofanias, 

saberes e experiências formadoras, vejamos:  
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Eu rezo é com a mão. Não uso ramos de plantas, nem terço, só com a não. 

Rezo com folhas de acácia. 

Existem palavras, rezas específicas para cada doença, mas após o ritual não lembro o que 

rezei. Uso o terço para espinhela caída, chave para umbigo crescido, acácia para as demais 

enfermidades. 

Cada caso tem um ritual. 

Uso as mãos e uma tira de tecido. 

Estas são pequenas narrativas de rezadeiras, mulheres simples do povo, é mais 

que isso são relatos que apontam para a experiência única e singular, que se apresentam neste 

momento como oportunidade de se trabalhar sobre as experiências fundadoras, aquelas que 

para Josso (2004, p. 183) são constituídas pela:   

 

Narração de micro-situações (designadas, as vezes, por episódios 

significativos) que pressupomos não estarem lá por acaso. O trabalho sobre 

estes micro-acontecimentos da vida permite destacar os componentes de uma 

vivência que se transformaram em experiências.  

 

As situações significativas geralmente estão carregadas de emoções, sentimentos  

de qualquer natureza  e passam a caracterizar o início de qualquer experiência,  Josso (2004, 

p. 183)  enumera:  prazer, tristeza, vergonha, orgulho, sofrimento, cólera, alegria, medo, 

deslumbramento, surpresa.  A seguir apresento alguns episódios com as características agora 

anunciadas, vejamos: 

 

 

Cheguei lá toda me tremendo pra ir rezar. Quando eu cheguei na porta veio a oração na 

minha cabeça.  

 

Eu vi uma pessoa doente de câncer e desenganada pelo médico ir procurar minha mãe e ficar 

boa. 

Eu vivia doente.  

Agora a gente tendo fé em Deus tem na vida muita manifestação. 



 
 

76 

Não posso negar, aí foi forte. Eu tive uma provação muito forte um dia... 

Quando abri os meus olhos só vi o pessoal banhado em lágrimas, estavam todos chorando. 

[...] mas eu não queria ser como minha mãe, porque a mamãe não tinha sossego. A casa era 

cheia. A mamãe não tinha tempo nem de se alimentar, nem de cuidar de nós, as vezes eu 

tinha medo disso. 

Quando voltei ao campo para narrar a essas mulheres as percepções, composições 

que eu tinha realizado a partir da escuta das narrativas, me dei conta de uma nova experiência 

fundadora da formação, aquela que é resultado da reflexão e do movimento, do ir e do voltar 

ao começo.  A tomada de consciência das “dimensões fundadoras do processo contribui para a 

compreensão de como uma vivência se pode tornar experiência, em que é que a experiência é 

formadora e, finalmente, em que é que a formação é ou não experiencial” Josso (2004, p. 

185). Às vezes penso que essa pode se tornar mais formadora para mim que estou 

pesquisando, pois nesse processo o conhecimento acadêmico metodológico aguçam mais a 

minha percepção das experiências, me tornando sensível a mais uma aprendizagem 

experiência. 

 

3.5. Para uma compreensão histórica e identitária dos saberes que envolvem as práticas 

curandeiras  

 

Retomo ainda a ideia de cultura para respaldar a compreensão histórica dos 

saberes e das práticas curandeiras de um conhecimento que se constrói na forma de 

transmissão de geração em geração de forma progressiva e histórica. Josso (2004, p. 42) vai 

tomar a cultura num duplo aspecto: “técnico e cognitivo – saberes e saber-fazer”, a princípio 

transmitido a qualquer sociedade  e outro mais especifico “que constitui os traços de sua 

identidade original” onde estão imbuídos aspectos da ancestralidade, crenças e comunidade. 

Todas as civilizações foram e continuam sendo afetadas por doenças. Em todas, 

há uma compreensão quanto à forma de tratar e lidar com as mesmas. Nas antigas culturas,  

acreditava-se que a doença resultava de forças místicas de espíritos malignos que invadiam o 

corpo das pessoas. Nossos ancestrais empenhavam esforços em aplicar tratamentos que 
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consistiam de rituais de cura pelo conhecimento das ervas e de outras práticas. Mas há algo 

mais envolvido no processo de cura. No caso das que são realizadas por mulheres rezadeiras: 

o poder da fé do paciente (a mãe da criança, ou o adulto, aquele que vem pedir a cura). No 

pronto restabelecimento da saúde, a fé é constatada pela sua eficácia,  apresentando-se assim, 

como elemento fundante. Sem ela não há cura.  

Curar é importante, mas para entender como a cura se insere no contexto das 

tradições culturais curandeiras, teremos que nos deter no modo como historicamente essas 

mulheres rezadeiras pensam, o que fazem, e como se inserem  em seus contextos culturais e 

como compartilham suas convicções.  

Tedlock (2008, p.13-19) confirma que arqueólogos fizeram uma descoberta 

notável de um esqueleto humano, e na terra que cobria e também em seus ossos havia traços 

de ocre vermelho. O corpo fora pintado antes de ser sepultado. Esse túmulo não era de uma 

pessoa comum, pois apresentava traços do tipo que o identificavam como um xamã. O choque 

maior para os pesquisadores ao analisarem o esqueleto foi a revelação de que o xamã em 

questão era uma mulher. A importância deste fato se dá porque estudos antropológicos com 

essa descoberta passam a romper com o mito de que um xamã pertence exclusivamente  à 

comunidade masculina e também por  estarmos diante da informação que reconhece que 

corpos femininos também são dotados deste poder transcendente. Por muito tempo se 

ignorava esse poder transcendente em mulheres, essa possibilidades delas exercerem papéis 

significativos em curas e profecias ao longo da história da humanidade. 

A tradição curandeira em questão, guarda vínculos de uma historia milenar, dos 

primórdios da civilização humana. Conhecimentos que ultrapassam o tempo e os continentes 

legitimando-se como o maior sistema de cura que conhecemos e que vem sobrevivendo de 

forma revitalizada e reconstruída, conforme afirma Tedlock (2008, p.281). 

Com Tedlock, (2008, p. 245-275) veremos que o xamanismo está sendo 

reconstruído por meio de registros arqueológicos, antropológicos e históricos. Para ela esse 

interesse em reconstruir as tradições xamanicas perdidas conecta-se à percepção de que a 

perspectiva do ocidente tornou-se por demais material em relação à religião, à medicina, e à 

psicoterapia, e necessita ser expandida em uma direção mais espiritual. Afirma ainda que na 

América do Norte existe um numero crescente de pessoas de origem Celta que estão 

retomando suas tradições xamanicas pré-cristãs e resgatando sua espiritualidade reprimida 

pelos cristãos missionários há muito tempo. Existe, portanto, em toda América do Norte 
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movimentos de reconstrução das tradições xamanicas perdidas, Tedlock (2008, p.279) relata-

nos a constatação deste fato: 

 

Nos Estados Unidos uma organização, fundada em 2004 por Bonnie Horrigan, 

autor e diretor editorial de um periódico médico internacional, especializado 

em medicina física e Sandra Ingerman, autora de trabalhos sobre xamanismo e 

professora. Fundaram uma sociedade que consiste em indivíduos que usam 

varias habilidades xamanístas para curar doenças [... ] o objetivo da Sociedade 

é reunir pessoas que trabalhem em práticas xamanísticas e espirituais 

diversificadas para realizar um trabalho clínico sério, análises científicas, 

estabelecer uma rede de contatos, explorar e desenvolver a prática do 

xamanismo de uma maneira responsável.  

 

Na América do Sul, especificamente no Brasil, temos uma história com registros 

significativos de curas, em tribos indígenas e também nas ruas das grandes cidades e mais 

fortemente nas cidades do interior dos Estados. São formas e sistemas de cura que invadem 

todo território nacional. Formas como as rezadeiras, os videntes, curas em grupos de oração, 

evangélicos, a umbanda, as cirurgias espirituais, confirmando o que pesquisadores vêm 

afirmando. A de que essas expressões manifestam crenças e se configura como um saber 

presente  em todas as formas de sociedade humana antiga e moderna. Este aspecto aqui 

levantado nos leva a pensar sobre a universalidade da cura através de rituais curandeiros e das 

rezas. Pessoas que quando falam sobre seu trabalho, mencionam diferentes práticas e tipos de 

conhecimentos que envolvem a compreensão do comportamento humano; a identificação de 

plantas medicinais e seus usos; a cura pelas mãos, raízes, o intuitivo, a sensibilidade religiosa 

e também o do raciocínio interpretativo. Neste processo há uma grande habilidade para 

acolher pessoas e em conversar com quem chega pedindo a cura.    

Historicamente podemos situar o Brasil e o Nordeste brasileiro com uma forte 

influência curandeira, que desde os períodos mais remotos de sua colonização, já apresentava 

conhecimentos que buscavam na natureza a cura de seus males e isso ainda se faz presente 

nas diversas tradições religiosas. No nordeste brasileiro a tradição da cura pela reza e pelas 

rezadeiras é bastante antiga e praticada ainda nos dias de hoje. Trata-se de uma herança 

indígena que sustenta uma tradição que se insere no contexto das crenças populares, 

trazendona nossa constituição étnica o “gen” dessa sabedoria. Zimermam (2005, p. 138), 

consegue nos dá um norte para essa compreensão, quando afirma que quando Jung em sua 

teoria postula a ideia de que a inconsciência faz parte da herança comum da humanidade, ele 

enfoca prioritariamente os núcleos herdados que guardam germes de potencialidades 
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psíquicas a serem desenvolvidas no futuro. Descobre com isso a grande conexão existente 

entre o homem e sua ancestralidade que ao longo de sua existência vem desenvolvendo 

estágios de consciência que ainda não terminou, pois o homem ainda não atingiu o limiar da 

consciência.  

Vejamos os relatos, a seguir, que foram colhidos nas entrevistas reflexivas 

realizadas em campo. Gostaria de informar que tais eventos podem confirmar traços de 

ancestralidade e de como mulheres simples se descobriram capazes de curar pela prática das 

rezas:  

 

Na minha família herdamos o dom de curar. Eu e minhas irmãs já fazemos parte da quarta 

geração de rezadeiras. Parece que a gente já nasceu sabendo curar.  

A minha família toda tem herança de rezar. A G., minha irmã, não mora aqui. Ela mora lá na 

Paraíba, mas também reza desde pequena. Ela é demais! eu acho que a Tereza. tem mais o 

dom do que eu. Isso eu acho que é um dom que a gente recebe de Deus, antes de a gente 

nascer. E toda a minha família recebeu esse dom. Já sou a quarta geração de rezadeira da 

família. Lá em casa além da mamãe as quatro filhas são rezadeiras.   

Quando eu rezo, eu agradeço muito a Deus e agradeço muito aos meus pais que foram um 

exemplo na minha vida em tudo e em especial a minha mãe que me deixou o seu dom. 

 

  Expressões como “fazemos parte da quarta geração”, “família toda tem herança de 

rezar”, “isso eu acho que é um dom que a gente recebe de Deus, antes mesmo de nascer”.  

Essas falas constituem os conteúdos que vêm atingindo estágios de evolução. Jung (1996, p. 

70 -76), afirma, que há “vastas regiões do espírito humano ainda envolta em trevas: a psique 

humana está longe de ser totalmente conhecida.” Como se ainda fôssemos atingir esse estágio 

de evolução e eu pergunto: seria a espiritualidade um dos caminhos para se atingir esse 

estágio de evolução? Em alguns relatos de campo aparecem continuamente experiências, que 

nos ajudam na compreensão do conceito de ancestralidade e de inconsciente coletivo 

defendida por Jung, aspecto que será tratado ainda neste capítulo. Isso nos abre um leque de 

reflexões sobre os elementos constitutivos da identidade curandeira no seu saber-fazer, e na 

dinâmica da espiritualidade.  
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Para entender como o dom de curar se insere nesse contexto de mulheres 

rezadeiras aqui de Sobral - Ceará, trago o relato de algumas rezadeiras que se descobriram 

capazes de curar. Mulheres dotadas de dons especiais, em alguns casos hereditariamente 

receberam o chamado para curar. Dom herdado diretamente de seus ancestrais ou aprenderam 

por intermédio dos ensinamentos de outros curandeiros, ou mesmo por meio de suas conexões 

com espíritos ancestrais. Para Tedlock (2008, p.31) as antigas tradições são transmitidas de 

geração em geração,  porém uma pessoa só pode ser iniciada na prática da cura se ela ou ele 

tiver recebido o chamado especial em sonhos, visões, ou doenças
16

.  

 

Nasci perto de um açude.  Era doente até vir me tratar com o doutor. Depois de um período 

de internamento no hospital, fugi. Descobri a vocação de curar. Descri que eu era doente por 

ter o dom e não exercer. O doutor disse que eu era doida de pedra, mas quando cheguei lá 

descobri que era curandeira.  Depois da primeira cura as pessoas passaram a pedir que eu 

rezasse e aí não tive mais tempo de endoidar.  

Desde criança, aos sete anos eu tinha visões e aos 21 anos fiquei muito doente. Eu não sei 

nenhuma reza, elas aparecem no momento em que se inicia o ritual.  

Quando eu era pequena sentia muita dor de cabeça, tontura, vontade de provocar e todas as 

vezes que eu ia à igreja e rezava pedindo melhora, saia sem dor e tontura. Sonhei com Nossa 

Senhora pedindo que quando eu sentisse esse mal-estar rezasse em mim e que a minha 

missão na terra era de rezar e curar os outros, pedindo ou invocando a Deus as bênçãos para 

outras pessoas. E assim comecei com 18 anos, hoje estou com 75 anos e todos os dias tenho 

visita de pessoas que receberam graças de cura e paz de espírito com as orações que proferi 

na mesma. 

Primeiro eu tive uma doença, muito horrível. Eu gritava com dor nas minhas juntas, assim, 

de seis da manhã até... era uma hora gritando. De seis da manhã até as ..., sete e meia. Onze 

e meia até doze e meia. Seis da tarde até sete e meia da noite. 

Adquiri o dom de rezar através de um sonho, é algo divino que vem do além. Aprendi as rezas 

também no sonho, tudo me foi revelado e por ele inspirado.  

                                                           
16

 Mais uma vez trago falas, registradas na fase exploratória da pesquisa, não identificando suas autoras.   
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O dom veio pela graça de Deus. Recebi pela mensagem da Virgem Maria através de um 

sonho e passei a me dedicar com uma vida de simplicidade e voltada para a oração.   

Minha avó, eu sempre fui muito próxima a ela. Tudo que ela fazia eu prestava atenção e ela 

rezava em voz alta e eu ia colocando tudo na minha cabeça, desde pequenininha.  

Foi meu pai que me ensinou e aí eu comecei a rezar. Desde os dez anos de idade que rezo nas 

pessoas. Meu pai foi rezador, mas ele nunca me ensinou a rezar. Eu ficava observando só de 

longe quando ele rezava nas pessoas, por isso quando me perguntam com quem aprendi a 

rezar eu falo que eu aprendi com meu pai. Eu sei que eu já nasci com esse dom que Deus da 

só às pessoas que ele sabe que vão utilizar esse dom pra fazer o bem.  

Descobri o dom quando já tinha certa idade, foi de repente. O meu dom veio de repente, 

aconteceu que as orações começaram a vir na minha mente e eu vi que era para curar as 

pessoas. É um dom que Deus me deu.  

Adquiri esse dom de rezar através da minha bisavó. Só comecei a praticar na vida adulta.  

Adquiri esse dom de rezar através da minha bisavó, que era mulher que fazia partos e rezava 

em pessoas. Eu era quem levava ela porque ela era cega. Além de me ensinar a rezar ela 

também me ensinou a conhecer quando ia chover.  

Tinha uma filha que quando pequena era muito magra e doente, e que percebia a admiração 

de varias mulheres pela filha e num momento sem esperanças o médico que assistia a menina 

me disse que eu levasse minha filha para morrer em casa, pois o quadro dela era muito 

delicado, já se encontrava no hospital há 22 dias e não havia melhora alguma. Eu me 

perguntava o que tinha feito de tão ruim para merecer um castigo como aquele, aí, 

inesperadamente, chega uma mulher, que ainda hoje não sei quem era e me diz: “Você tem o 

poder de salvar sua filha”. A mulher me ensinou uma reza dizendo que eu colocasse a 

menina no meio de uma porta e passasse de cá pra lá e de lá pra cá, em forma de cruz. Curei 

minha filha.  

Quando eu rezo eu agradeço muito a Deus e agradeço muito aos meus pais que foram um 

exemplo na minha vida em tudo e em especial a minha mãe que meu deixou o seu dom. 

 

Alguns expressões que aparecem no discurso dessas mulheres podem confirmar 

que o dom de curar pela prática da reza geralmente são adquiridos de alguma forma. Há casos 
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em que esse dom de rezar foi adquirido através da bisavó. Em outras situações não 

apresentam um fundamento lógico, como é o caso a seguir “O meu dom veio de repente, 

aconteceu que as orações começaram a vir na minha mente e eu vi que era para curar as 

pessoas”. Essas falas confirmam o postulado defendido por Jung (1941) de que, o 

inconsciente faz parte de uma herança comum da humanidade, onde núcleos herdados 

guardam germes de potencialidades psíquicas a serem desenvolvidas no futuro. É possível 

observar que alguns relatos apontam para uma força transformadora, onde sofrimento e dor 

trazem sentido para a vida, exemplo: “Depois da primeira cura as pessoas passaram a pedir 

que eu rezasse e aí não tive mais tempo de endoidar.” Essa passagem, onde o narrador expõe 

sentimentos, não está imbuída à manifestação de uma atitude de acolhimento do sofrimento, 

como condição para participar do dom de curar? A aceitação faz desaparecer todo sintoma de 

doença e faz  desabrochar uma vocação para a cura. 

As descobertas feitas por essas mulheres como capazes de curar pela reza, 

certamente abrem uma reflexão sobre a natureza do ser e do fazer religioso, das crenças, da 

religiosidade e espiritualidade, principalmente quando em vários relatos aparecem à 

confirmação de doenças como dores de cabeça, desmaios, tonturas, visões, enquanto conexões 

entre o universo religioso de cura e a doença presente nas pessoas que se descobriram com o 

dom e a necessidade de desenvolver tais práticas. Pode essa dimensão religiosa de cura afetar 

a saúde? E como essa saúde é afetada? Para algumas dessas mulheres os profissionais 

médicos diagnosticaram quadros de patologias, com indicação de medicação e internação em 

hospitais mentais. Segundo Dalgalarrondo (2008, p.187), estudos realizados recentemente no 

Brasil, apontam para importantes inter-relações entre religiosidade, espiritualidade e a saúde 

mental de um indivíduo.  

                 A ideia postulada por Jung (1941, p. 112) e já citada em outros momentos do texto, 

é a de que o “inconsciente” faz parte de uma “herança comum da humanidade”, ele vai 

enfocar prioritariamente os núcleos herdados. Assim, a clássica expressão “arquétipos” refere-

se ao inconsciente e faz parte de uma primitiva herança atávica, podendo reaparecer, em um 

descendente, de caráter não presente em seus ascendentes imediatos, mas, sim, em remotos, 

Luft, (2009, p.89), que atingiu gradual e laboriosamente o estágio da consciência em uma 

evolução que ainda não terminou, uma vez que, dizia Jung, há vastas regiões do espírito 

humano, ainda envoltas em trevas: a psique está longe de ser totalmente conhecida. Mas, qual 

é mesmo o conteúdo do inconsciente para Jung? Diferentemente de Freud, onde seus 

conteúdos se reduzem ás tendências infantis reprimidas, de acordo com essa ideia o 
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inconsciente teria apenas as partes da personalidade que poderiam tornar-se conscientes se a 

educação não tivesse reprimido.  Em Jung (1996, p.12 - 15), o inconsciente possui além desse, 

outro aspecto, incluindo não apenas conteúdos reprimidos, mas todo material psíquico que 

não se manifesta, mas que está no limiar da consciência, como  sementes de futuros conteúdos 

conscientes.  

      Neste contexto, é possível segundo Jung (2002, p.12) que no inconsciente estejam 

não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal, coletiva, sob a forma de 

categorias herdadas, em seus níveis mais profundos. Possui conteúdos coletivos em estado de 

relativa atividade. A isso Jung chamou de inconsciente coletivo.  Este é um conceito que 

encontrou uma série de dificuldades quanto à sua compreensão e definição na tentativa de 

tornar sua apreensão possível. Segue o conceito trabalhado pelo próprio criador do termo, 

Jung (1996, p.53): 

 

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um 

inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência 

pessoal, não sendo, portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente 

pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes 

e, no entanto desapareceram da consciência por terem sidos esquecidos ou 

reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na 

consciência e, portanto não foram adquiridos individualmente, mas devem 

sua existência apenas á hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal 

consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente 

coletivo é constituído essencialmente de arquétipos.  

 

Por ser um correlato indispensável à compreensão de inconsciente coletivo,  é 

necessário trazer ao conhecimento a compreensão etimológica da palavra  “arquétipo” que 

segundo Jung (1988) assim se traduz: 

 

 

a primeira parte, “arque”, significa início, origem, causa e princípio, mas 

representa também a posição de um líder, de uma soberania e governo 

(portanto uma espécie de dominante); a segunda parte “tipo” significa batida 

e o que é produzida por ela, o cunhar das moeda,  figura, retrato, 

prefiguração, modelo, ordem, norma. Transferido ao seu sentido mais 

moderno é amostra, forma básica, estrutura primaria (algo que jaz no fundo 

de uma série de indivíduos parecidos, quer sejam seres humanos, animais ou 

vegetais)   
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   Nessas noções está contida a gravação, pela repetição constante de experiências 

típicas, assim como a referência às energias e tendências que levam empiricamente à 

repetição permanente das mesmas experiências e formulações, indicando que no psiquismo 

existe de fato, um princípio formador e funções dominantes: justamente os arquétipos. O  

conceito de arquétipos, que  indica a existência de determinadas formas na psique, que estão 

presente em todo tempo e lugar como força geradora fornece incessantemente  ao psiquismo 

as figuras e formas que tornam possíveis o reconhecimento em si. Jung (1941, p.112 ss) vai 

mais longe afirmando que: 

 

 

[...] não há ideia ou pensamento essencial algum que não se baseie em 

formas arquetípicas originarias, que nasceram numa época em que o 

consciente ainda  não pensava, mas percebia, e a ideia era ainda reveladora, 

nada inventado, mas o que era imposto pela necessidade interna ou pelo 

caráter convincente dos fatos imediatos.    

  

 

 Os arquétipos nada mais são do que formas típicas de conceber, contemplar, 

vivenciar, reagir, e de se comportar e sofrer, retratos da própria vida, que de maneira continua 

“produz formas e as dissolve para reproduzí-las de novo, imbuído de material psíquico” (p. 

113). 

 

 

3.6. Os processos utilizados para aproximar o saber popular (cura pela reza) e o saber   

científico (bio-médico) 

 

 

Como já visto anteriormente, nas mais antigas culturas, acreditava-se que a 

doença resultava de forças místicas e que espíritos malignos invadiam o corpo e a pessoa 

adoecia. O esforço de nossos ancestrais para curar doenças ultrapassa os 20 mil anos, registros 

antropológicos confirmam a presença de curandeiros, e de religiões que baseava sua crença 

em espíritos bons e maus, onde somente um xamã (sacerdote ou pajé) pode influenciar esses 

espíritos. Para homens e mulheres pré-históricos, que enfrentavam as forças frequentes e 

hostis do ambiente, a sobrevivência se baseava na vigilância constante contra essas 

misteriosas forças do mal. Um adulto doente significava fraqueza frente a uma força maior, 

feitiçaria ou possessão por um espírito mal, Brosser, (1993). Na luta pela cura, submetiam as 

pessoas a tratamentos e rituais que consistiam em ritos feiticeiros, exorcismo e uma forma 
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primitiva de cirurgia chamada de trepanação.  Há relatos de antropólogos que narram que já 

desenterraram crânios humanos pré-históricos contendo buracos irregulares que 

aparentemente haviam sido perfurados por antigos curandeiros para permitir que os demônios 

que causavam a doença deixassem o corpo do doente. Essa forma de tratamento era praticada 

em pessoas vivas e mortas Tedlock (2008). Tal prática desempenhava um importante papel 

em cerimônias religiosas e no tratamento da saúde. Esse era um ritual praticado na Europa, 

Egito, Índia, America Central e America do Sul.  

Com Wahba (2003), vimos que o filósofo Hipócrates, hoje conhecido como pai da 

medicina moderna e sua teoria humoral (460 a 377 a.C), que são estabelecidas as raízes da 

medicina ocidental que trazia uma nova forma de pensar a doença provoca mudanças nas 

práticas curandeiras, se rebelando contra o antigo foco do misticismo. Nasce a medicina 

moderna e com ela a afirmação de que a doença é um fenômeno natural, daí necessitar de 

estudos científicos. Ao mesmo tempo em que a medicina ocidental estava emergindo, 

tradições de cura também eram formadas em outras culturas. A cultura chinesa por exemplo 

desenvolveu um sistema integrado de cura, conhecido atualmente como medicina chinesa 

tradicional, fundamentada no princípio de que a harmonia interna é essencial para uma boa 

saúde. 

Com a queda do Império Romano no século V d.C. abriu-se as portas para a Idade 

Média (476 a cerca de 1450), situada entre os tempos antigos e modernos que caracterizava-se 

pelo retorno às explicações sobrenaturais da saúde e da doença. Em uma época em que a 

Igreja Católica exercia uma força poderosíssima sobre todas as áreas do conhecimento e da 

vida, interpretações religiosas coloriam as ideias dos cientistas medievais a respeito da saúde 

e da doença. Doença era punição divina, consequência do pecado. A doença era vista como 

punição de Deus por algum mal realizado e acreditava-se que doenças epidêmicas, como os 

dois grandes surtos de peste (uma doença bacteriana conduzida por ratos e outros roedores) 

que ocorreram durante a Idade Média, eram um sinal da ira divina. A cura dessas doenças se 

dava através de intervenções miraculosas com a invocação dos santos e expulsação de 

demônios. A igreja passou a controlar as práticas de medicina, e o tratamento envolvia 

tentativas de expulsar espíritos maléficos pela técnica do exorcismo. Médicos medievais 

afirmavam que tantas doenças eram resultados de possessões, feitiçarias e demonologias  e 

indicavam  como tratamento praticas místicas, STRAUB (2004, p. 22ss). 
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Hoje há formas bem diversificadas para tratamento de doenças. Encontramos 

curas médicas, mediúnicas, espirituais, exorcismos, rezas, rituais, terapias complementares. O 

tratamento de doenças pela prática das rezas tomam um novo significado social.  

Na cartilha Rezas e Soro Salvando Crianças, encontramos a seguinte expressão: 

“o resgate da cultura popular, com toda a sua sabedoria, e a integração com a medicina do 

doutor para salvar as vidas das crianças inocentes”. O Projeto: Reza e Soro Salvando 

Crianças, é um movimento que teve início na cidade de Sobral no ano de 1979, programa 

fundamentado em estudos antropológicos de Marilyn K. Nations realizados em Pacatuba – 

Ceará. Tais estudos constataram que no Ceará, os pais procuram em primeiro lugar os 

curandeiros populares, principalmente as rezadeiras, quando seus filhos “caiam com diarréia”. 

O estudo aponta também a importância do trabalho coletivo entre curandeiros populares e 

profissionais de saúde na redução das mortes infantis (Cartilha Reza e Soro Salvando 

Crianças, 1979). Na cartilha divulgada pela Secretaria de Saúde encontramos um roteiro que 

deve ser seguido para que se chegue a orientar bem as rezadeiras. A princípio a intenção era 

aproveitar a grande freqüência com que os pais procuravam os curandeiros e conhecer a vasta 

experiência com a medicina popular e através dessa aproximação introduzir o uso do soro oral 

caseiro e assim reduzir as mortes entre crianças no município. A princípio  pensei que essa 

aproximação estivesse fundamentada na valorização da cultura dos simples e na possibilidade 

de aproximação do saber popular (cura pela reza) e o saber científico (médico). Ao ler o 

projeto identifiquei os seguintes elementos: 

 

 muitas crianças morrem no Brasil. Essas mortes não vêm só de doenças, mas 

da pobreza, da fome e da falta de saneamento básico e da falta de informações; 

 a secretaria de saúde queria juntar os curandeiros e os agentes informais de 

saúde num grande movimento junto ao sistema oficial de saúde, no combate a 

mortalidade infantil; 

 queriam conhecer melhor o trabalho dos curandeiros, praticando os segredos da 

medicina do povo no tratamento das crianças; 

 juntar ao saber dos curandeiros todas as informações do doutor; 

 todos os encontros deveriam começar a partir do conhecimento que os 

curandeiros já dispõem para tratar e curar crianças doentes e sem desvalorizar o 

conhecimento dos curandeiros, o animador apresenta outros elementos [...] um 

enriquecimento mútuo [...] uma transformação. É informar para transformar; 
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 passam a ser denominados terapeutas populares; 

 o animador de saúde é um tipo de ponte entre a sabedoria do povo e a do 

doutor; 

 o mais importante num processo de educação para a saúde é transmitir e obter 

conhecimentos, visando adquirir habilidades e posturas; 

 o primeiro contato com os curandeiros deve ser o mais agradável possível, 

numa atitude de escuta, respeito, compreensão e valorização; 

 criar clima de amizade;  

  respeitar as diferenças entre todos os jeitos de curar; 

 criar uma aliança entre os curandeiros e doutores; 

 

Em Sobral, o poder público freneticamente quer ser o governo do resultado. A 

louca corrida por esses resultados tem distanciado e distorcido o foco dessa aproximação tão 

bem fundamentada nos itens acima citados na “Cartilha Soro Salvando Vidas” de saberes que 

é a aproximação entre saberes, a cultura  e a troca de experiência entre esses saberes.  

Um fato observado em campo é o de que mesmo que a comunidade tenha posto 

de saúde, com médicos fazendo o atendimento, existindo também o Programa Saúde da 

Família,
17

 os pais ainda procuram as rezadeiras para levarem seus filhos, demonstrando com 

isso que essa é uma questão cultural.  Essa percepção, ainda não está muito clara quanto aos 

elementos históricos que aparecem para dar conta dessa realidade, mas isso é fato.  

O saber curandeiro em contato com outros saberes como religiosidade, 

espiritualidade, saúde em educação popular, psicologia e medicina popular, medicina erudita 

e religião se apresentam como campo fecundo para a pesquisa e que o mesmo se encontra em 

franca expansão, com ideias sendo construídas a partir de saberes bem diversificados.  

Entendo a religiosidade como aspecto significativo da condição humana e que 

colabora para o processo de espiritualização do ser. Uma verdadeira educação deve levar em 

consideração orientações para a educação espiritual. Segundo Zavalloni (l993, p.997), educar 

                                                           
17

 Programa Saúde da Família - é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas 

equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação 

de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. Conheça mais sobre as 

estratégias de atenção básica à saúde. Portal da Saúde da Família– www.saúde.gov.br 

http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaobasica.php
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atencaobasica.php
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o homem para a o aspecto espiritual significa “desenvolver e intensificar nele a unidade na 

totalidade, dando justo realce a dimensão espiritual, este fim último, para o qual deve orientar 

todo o seu ser.”  
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4. ESPIRITUALIDADE: SUBSTRATO DO TORNAR-SE SI-MESMO 

 

                O primeiro momento deste capítulo é constituído por fundamentações literárias a 

respeito da espiritualidade. São inúmeras as formas como a espiritualidade, se manifesta e se 

desenvolve tanto dentro como fora das instituições religiosas.  

 Aqui exponho parte de um trajeto que foi se configurando ao longo da história 

cristã, onde a experiência do homem espiritual é tomada como referência para pensar os 

diversos itinerários espirituais.  

 Como ponto de partida tomo a experiência espiritual de Paulo de Tarso
18

, seguida 

do itinerário de  Inácio de Loyola
19

  e de mulheres rezadeiras
20

. A opção por resgatar esses 

percursos espirituais possibilitou a reflexão sobre o seguinte aspecto da experiência de 

aprendizagem espiritual, os dois santos citados, são pilares da Igreja cristã católica, com 

chamados vocacionais bem específicos: um a de levar a Boa Nova do Evangelho aos gentios, 

o outro traçou um caminho espiritual que ultrapassou os muros da Igreja católica, se tornando 

exemplo de santidade para muitos. Em que essas experiências podem encontrar conexão com 

a experiências de mulheres simples como as mulheres rezadeiras? Deus continua chamando 

homens e mulheres a viverem o seu amor no serviço aos mais pobres; as rezadeiras se 

tornaram em suas comunidades agentes promotores de saúde. As três experiências podem ser 

tomadas como modelos cristãos a serem seguidos, engajamento e compromisso com a causa 

dos mais necessitados. Uma  espiritualidade marcada pela inserção na vida da comunidade. 

  Ao descrever essas experiências estou apontando para os indicadores de um 

percurso de espiritualidade, onde na tentativa de fundamentar essa construção fiz recortes na 

literatura. Por esses autores contemporâneos aprofundei a temática na tentativa de dar conta 

do que seja a espiritualidade, chegando a afirmar com isso que a espiritualidade é uma das 

dimensões significativas dentro do universo das experiências humanas, por ser aquela que traz 

sentido à existência. Os conceitos de espiritualidade aqui apresentados são aportes para as 

experiências pessoais das rezadeiras. 
                                                           
18

 Segundo a Carta aos Filipenses (3: 4 – 7),  Paulo de Tarso se orgulhava de ser, segundo a lei, fariseu, filho de 

fariseu, educado aos pés de Gamalieu.  

19
Fundador da Companhia  de Jesus em 1489, na Espanha. 

20
 Mulheres curandeiras, colaboradoras desta pesquisa. 
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4.1. Historiando a espiritualidade cristã 

 

 Em seus escritos sobre a história da espiritualidade cristã D’Agostino (1993), nos 

conta que faz-se necessário considerar que o homem em seu esforço constante e consciente 

buscou manter no decorrer do tempo a crença de que existe o “Transcendente”
21

 e que através 

de suas experiências espirituais pode manter contato com o “Absoluto”
22

. Sendo Deus aquele 

que historicamente sempre toma a iniciativa. Justificando essa prerrogativa tomo como ponto 

de partida a experiência do povo de Israel com uma série de acontecimentos promovidos por 

Deus no meio do seu povo. São acontecimentos históricos como o do êxodo
23

 que relata a 

ação de Deus na história, onde se celebra a experiência histórica de Deus que manifestou num 

gesto divino a salvação dos israelitas e condenou o faraó, fato este que, de acordo com a 

tradição judaica, aponta para uma ação de Deus que é constante, permanente em favor do seu 

povo. Por essa experiência Maggioni (1993, 395) afirma que: 

 

O fato ocorrido é entendido como promessa, antecipação e modelo do futuro 

comportamento de Deus. No gesto divino que salva e condena, salva Israel e 

condena o faraó – um Deus que salva, liberta e castiga [...]. O mais 

importante para nós é isto: Israel experimenta Deus. 

 

Esse acontecimento que revela que Israel experimenta a ação de Deus,  onde se é 

exaltado e celebrado o seu poder, prossegue em outras experiências. Na sagrada escritura 

encontramos textos que são representativos dessa experiência histórica da ação divina. Vemos 

também que nesse contexto o conhecimento de Deus é precedido sempre da sua ação,  na 

história e marcado por algumas peculiaridades que se caracterizam como elementos 

                                                           
21

 O primeiro significado, como parte do seu conceito irmão transcendência/imanência, foi usado primeiramente 

para se referir a relação de Deus com o mundo e de particular importância na teologia. Neste casotranscendente 

significa que Deus está completamente além dos limites do mundo. A transcendência é um termo que na 

Filosofia pode conduzir a três diferentes, porém relacionados, significados, todos eles originaram-se da raiz 

latina "ascender" ou indo além, sendo, um significado originado na filosofia antiga, outra na filosofia medieval, e 

a última na filosofia moderna. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Data 17 de fevereiro 2011. 

22
 De acordo  com Agostino (1993, p.1) o que se entende como ser “por si mesmo”, como determinacão de uma coisa por sua 

própria substância  ou essência, e portanto intrinsecamente – se caracteriza por forte entonacão “positiva”. Pensemos se 

houvesse necessidade de exemplos, na identificação do absoluto com Deus, realizada com clareza pela primeira vez por 
Nicolau de Cusa, mas já implícitada em toda a tradição clássica e escolástica.  

23
 Estudos exegéticos realizados por Maggioni (1993, p. 394-397) nos informam que o livro do Êxodo 

desenvolve dois temas  principais: a libertacão do Egito e a Aliança no Sinai.  Esses temas são interligados, a 

saber, a marcha através do deserto. Moisés, que recebeu a revelação  do nome de Iahweh na montanha de Deus, 

é o condutor dos israelitas libertados da escravidão. Maggioni (1993, p. 394-397) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Iman%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_medieval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_moderna
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representativos  para todas as experiências espirituais aqui tomas como referência para o 

estudo em questão. São elas: a sua revelação  nos acontecimentos fazendo com que o homem 

perceba que é Ele que sempre toma a iniciativa, numa ação cujo objetivo principal é a de 

sensibilizar o escolhido ou escolhidos, movendo-os ao conhecimento divino; faz convites bem 

direcionados, em alguns casos convidando apenas um homem em outros uma população 

inteira a viver da sua generosa graça. O homem que crê na existência do Transcendente e que 

acredita que seu espírito pode entrar em contato com Ele, ao buscar essa relação via as suas 

disposições internas, nos leva a pensar que essas disposições já anunciam a abertura que o 

homem tem para uma dinâmica de espiritualidade. Aqui encontramos o homem espiritual 

como aquele que segundo Goffi (1993, p. 510ss): 

 

Permite-se ser espiritualizado em diferentes e sucessivos graus e comporta-

se cada vez com maior docilidade diante das inspirações do espírito [...] o 

cristão é o homem espiritual da esperança [...] é chamado desde agora a 

antecipar esta realidade espiritual no futuro. 

 

A espiritualidade cristã, leva em consideração a busca constante da compreensão 

da relação experiencial do homem com Deus Uno e Trino que se revelou em Jesus Cristo. 

Com isso essa história admite que Deus enviou seu Filho ao mundo e que seu Espírito 

continua revelando o seu amor aos crentes, revelando-se nos simples de coração, naqueles que 

se permitem experimentar uma espiritualidade que ao se centrar essencialmente na “relação 

com Deus se converte em geradora de relações entre os homens”. Em Guerra (1993, p. 490) 

encontramos que a espiritualidade é: 

 

O conjunto das inspirações e das convicções que animam interiormente os 

cristãos em sua relação com Deus, assim como o conjunto das relações e das 

expressões pessoais ou coletivas e das formas exteriores visíveis que 

concretizam tal relação.  

 

A história cristã expõe como essas relações ocorreram num tempo e o separa em 

períodos historicamente definidos na tentativa de traçar o movimento divino na história. 

Vemos: a igreja primitiva, envolta ao medo e perseguida, onde pela ação do Espirito Santo se 

renova; em outras situações a escritura também nos mostra como as gerações pós-apostólica 

enfrentaram as perseguições, anunciando com destreza o Jesus ressuscitado chegando com 
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esse testemunho à experiência do martírio com o apedrejamento de Estevão, uma 

espiritualidade do dar a vida; a história também nos coloca diante de um movimento de 

espiritualidade marcado pela criação dos mosteiros, fazendo surgir o estilo de vida monástica 

com uma forte presença da tradição eclesiástica. Enfim, a mística e a experiência espiritual de 

religiosos e leigos  faz surgir o movimentos religiosos de espiritualidade em todo o mundo e 

tomam força nos dias atuais.  

Exemplos de movimentos espirituais são de características diversas são 

encontrados na literatura católica. Guerra (1993), chega a afirmar que a história da 

espiritualidade cristã descreve todas as atitudes, motivações e a criatividade dos cristãos no 

decorrer do tempo, numa tentativa de enfrentar as novas situações. Mas, passar da história dos 

acontecimentos historicamente definidos para a história interior, experiencial nos faz esbarrar 

na dificuldade de captar adequadamente dentro dessa trajetória histórica a experiência pessoal 

de espiritualidade, salvo as situações em que essas pessoas que vivenciaram essas experiência  

deixam seus registro, apontando para a explicitação e formatação desse percurso. A Igreja 

Católica através da exposição da vida dos santos indica esse itinerário com os exemplos de  

São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Terezinha do Menino Jesus etc. São para nós 

modelos de santidade e devoção e que nos fazem desejar viver,  também essas experiências 

que provocam transformações e que são capazes de modificar o nosso agir humano, levando-

nos de uma experiência pessoal particular, a uma ação coletiva. É aí que aparecem os grandes 

compromissos de homens como Dom Helder Câmara, Pedro Casaldaliga, Dom Oscar 

Romero, das mulheres rezadeiras, entre outros.  

Para traçar o caminho espiritual de mulheres rezadeiras para que possam ser 

representativos de uma espiritualidade, houve o empenho de nesta tarefa estar atenta ao 

conteúdo da narrativa de vida; a construção da sistematizão do trajeto da experiência, para 

isso se fez necessário: aguçar a sensibilidade para que se pudesse dar conta das manifestações 

de Deus na narrativa; identificar quais foram as situações iniciáticas e o que as caracterizam; 

perceber ainda como  essas experiências ocorreram e em que transformou a vida dessas 

pessoas. 

Podemos dizer que ao estudar e compreender a diversidade de manifestações do 

Espírito em diferentes períodos históricos que marcam o percurso da espiritualidade na 

história cristã, chegamos por eles a captar os acontecimentos que fundamentam toda a vida 

espiritual do homem, permitindo que o mesmo passe da história dos acontecimentos a história 



 
 

93 

interior do ser. A reflexão sobre a experiência espiritual de mulheres rezadeiras nos permitem 

descrever os diferentes modos do Espírito Santo se revelar. 

 

4.2. Conceituando espiritualidade cristã  

 

Ao escrever sobre a história da espiritualidade cristã foram realizadas 

considerações que sinalizavam para as linhas teóricas que indicam o lugar, o domínio, o 

objeto e o centro de interesse da espiritualidade ao longo do tempo e o que foi se estruturando 

e determinando aquilo que é de fundamental para a vida humana, sua dimensão experiencial, 

interior, viva e atuante, num compromisso contínuo com o mundo, a vida, as pessoas ou 

grupos de pessoas. Ao chegarmos a compreender a dinâmica da vida espiritual, poderemos 

por essa compressão nos aproximar  dessa progressiva dinâmica interior dos sujeitos que 

experimentam o Sagrado e fazem dessa experiência sua dinâmica de vida. Em cada 

experiência de espiritualidade  identificamos um universo de singularidades que compõem e 

representam essa identidade espiritual e em particular  as rezadeiras que se apresentam e se 

manifestam através da cultura, valores, sentidos, identificadores sociais, discurso religioso e 

ritos, além das interpretações do cotidiano, por nos colocarem diante da possibilidade de 

compreender não só o seu percurso, mas em que essa experiência se tornou substrato para 

pensar o tornar-se si mesmo. 

Compreendendo que tanto a religiosidade como a espiritualidade são aspectos 

significativos da condição humana, esse trabalho de pesquisa vem nos conduzindo a uma 

compreensão da estrutura dessa identidade espiritual religiosa católica e dos seus elementos 

constitutivos que são  sistematizados por Fiores (1993, p. 344 -347) a partir  do contexto da 

vivência cotidiana e das relações com a dimensão  fundamental  e significativa da existência  

humana  e que faz da experiência espiritual um compromisso com o mundo, que ao integrar-

se, e identificar-se com o homem,  eleva-o a condição sagrada.  

Espiritualidade e religião são conceitos muito amplos, não iguais. A 

espiritualidade é um fenômeno humano, parte essencial da existência, talvez até da natureza 

humana como afirma Salomon (2003). Por sua vez, a religião como lugar promotor dessa 

experiência  de espiritualidade com concepções de Sagrado e de Deus que foram formuladas, 

em diversos contextos históricos e socioculturais. Dalgalarrondo (2008, p.16) afirma ser a 
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espiritualidade um objeto de investigação dos mais complexos, posto que, como fenômeno 

humano, é, a um só tempo, experiencial, psicológico, antropológico, histórico [...]. Enfim, 

implica abordagens e dimensões várias e de distintas espécies  da vida coletiva e individual. 

As ideias de Robert Salomon, Leonardo Boof e Manfredo Oliveira nos levam a uma 

compreensão atualizada deste aspecto na dinâmica da vida humana.  

 

Com Salomon (2003, p.18), nos deparamos com uma experiência religiosa 

marcada com sinais de resistência pessoal, onde a religião se apresenta desde sempre como 

uma ameaça e sempre vista com desconfiança. Mesmo que quando adulto  Salomon chega a 

reconhecer esses equívocos ao afirmar que “estava misturando espiritualidade e religião, 

rejeitando as duas por forças de medos e preconceito que carregava desde a infância.” 

Percebemos com isso, que o mesmo perdeu importantes oportunidades, mas que chegou a 

compreender que espiritualidade é “a dimensão essencial da vida,” ela “é nada menos que o 

amor bem pensado à vida” (SALOMON 2003, p. 31).  

     Em Leonardo Boff (2006, p. 16 - 17), contemporâneo bastante conhecido por suas 

produções no campo acadêmico e religioso, cujas obras refletem a essência de suas crenças e 

suas maiores aspirações, traz em sua obra, uma importante distinção entre religião e 

espiritualidade, a religião está associada a instituições, dogmas e rituais e continua, elas são 

“edifícios culturais grandiosos”. Para ele isso ocorre devido ao que toda religião promete ao 

ser humano, salvação, defende a vida e nos abre à eternidade; a espiritualidade diz respeito às 

qualidades do espírito humano: solidariedade, tolerância e amor ao mesmo tempo em que nos 

faz descobrir a “complexidade misteriosa da subjetividade humana”.  

Com Manfredo Oliveira (1990, 189 - 190), esse bem perto de nós, nos aponta para o 

que a experiência religiosa, faz: que é “descer às raízes da própria experiência humana”, que 

pode ser traduzido como espiritualidade, já que a mesma envolve todas as dimensões do ser. 

Entro assim na dinâmica da espiritualidade expondo a seguir algumas das ideias sobre o 

assunto partindo das reflexões teóricas dos autores citados: 

 

[...] A espiritualidade, vou sustentar, é em última análise social e global, 

uma noção de nós mesmos identificados com os outros e com o mundo. 

(SALOMON, 2003, p. 33). 
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[...] A espiritualidade vive da gratuidade e da disponibilidade, vive da 

capacidade de enternecimento e de compaixão, vive da honradez em face da 

realidade, e da escuta da mensagem que vem permanentemente desta 

realidade. Quebra a relação de posse das coisas para estabelecer uma 

relação de comunhão com as coisas. (BOFF, 2006, p 33 -39). 

 

[...] O que faz a experiência religiosa é descer as raízes da própria 

experiência humana enquanto historicidade e com isto ela se faz uma 

instância última de critica desta experiência por referir, ao Absoluto 

fundante, a totalidade da própria vida histórica do homem. (OLIVEIRA, 

1990, p. 190) 

 

Para os autores citados o que sustenta a dinâmica da estrutura espiritual são as 

dimensões da experiência interior que dão conta dos elementos do processo tripolar da 

formação e que são articuladas nas três referências citadas. No primeiro quando o autor 

aponta para uma noção de nós mesmos identificados com os outros e com o mundo, a 

segunda quando se quebra a relação de posse das coisas para estabelecer uma relação de 

comunhão com as coisas e por ultimo o que faz a experiência religiosa é descer as raízes da 

própria experiência humana.  A partir da formatação das narrativas de vida das mulheres 

rezadeiras  evidencia-se os aspectos mais diversos e importantes da vida espiritual por serem  

experiências que revelam a simplicidade e singularidade do ser.  

Pela narrativa foi possível compreender e interpretar cada experiência espiritual 

tomando como ponto de partida as histórias contadas, as práticas de curas, os rituais, as 

hierofanias que foram se configurando no contexto de cura para assim compor os elementos 

da atividade formadora. São diversos os aspectos que englobam essas experiências 

constituídas a partir de práticas sociais enquanto agentes promotores da saúde. Ao extrair 

esses aspectos nas trajetórias narradas, tentei contribuir para a identificação do percurso de 

espiritualidade que veio se configurando em cada mulher.  

Ao desenvolver a ideia de espiritualidade a luz do que Boff (2000; 2009) vem 

afirmando, é possível pensar que a mesma tem muito a ver com a reflexão e faz-se necessário 

situá-la no contexto das vivências cotidianas e das relações humanas. A partir de uma 

experiência que provoca compromisso com o mundo, com a dimensão cultural, como 

caminhos através dos quais o transcendente se faz próximo de nós. Assinalar para essa 

possibilidade nos faz compreender como os sujeitos dessa pesquisa se reconhecem nessa 
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relação, descobrindo como a experiência de espiritualidade influencia e se expressa no modo  

das pessoas se relacionarem entre si, com a natureza e com o transcendente.  

 Com isso é possível perceber o quanto espiritualidade significa para a nossa 

existência e o quanto tem a ver com a reflexão. Reflexão sobre o significado da vida e os 

sentimentos profundos que essas reflexões produzem. Assim como a filosofia, a 

espiritualidade envolve indagações que não têm resposta definitiva, por serem questões 

fundadoras da própria existência. Salomon (2003, p. 32) esclarece que não são as respostas às 

nossas inquietações o que irão nos introduzir na esfera da espiritualidade, mas a compreensão 

de que não há respostas definitivas para essas perguntas. Mesmo que partilhemos um dogma 

ou crença com milhões de pessoas, as questões permanecem e cada um encontra a seu modo a 

sua resposta. São de autores como Leonardo Boff e  Manfredo Oliveira, Robert Salomom,  

que venho extraindo algumas ideias sobre espiritualidade e religião, ideias que me convencem 

que espiritualidade requerem reflexão e que tem tudo a ver com a vida.  

Para Salomon (2003, p.33), “espiritualidade é social e global, é uma noção de nós 

mesmos identificados com outros e com o mundo”. A partir dessa dimensão tripolar podemos 

pensar espiritualidade pela dimensão da formação que numa dinâmica constante entre 

subjetividade e intersubjetividade nos leva a sentir a vida. Para Salomon (2003, p.33) o 

homem sensível é aquele que se permite transformar modificando suas atitudes. O desafio 

está em compreender a variedade e complexidade das experiências espirituais que fazemos, 

seja pela dificuldade em conseguir criar e exercitar a dinâmica da centralidade, seja por se 

permitir perder tempo nessa construção para que se possa experienciar a relação 

transcendente. Com base em autores como Fiores (1993) que parte da concepção de que para 

compreender a natureza da experiência é preciso se estabelecer  um chão sólido para o 

desenvolvimento espiritual, é que  passo a identificar os elementos definidores de 

espiritualidade .  
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4.3.  Elementos definidores de espiritualidade 

                  

                  Para responder sobre que elementos são definidores de espiritualidade, parto dos 

diversos aspectos já definidos pelos movimentos contemporâneos de espiritualidade naquilo 

que eles apontam como significativo para essa definição e que agora são explicitados, são 

eles:   fazer a experiência de Deus e fazer a experiência interior de centralidade.  

 

 Fazer a experiência de Deus 

 

 

A experiência espiritual se concentra essencialmente na relação com Deus, que se 

converte em geradora das relações entre os homens. É experiência única, intransferível e 

pessoal. Para Boff (2010, p.165) a experiência de Deus é uma caminhada nunca assegurada. 

Isto é, são caminhos construídos a partir de experiências pessoais marcadas por grandes 

dificuldades, negação de si mesmo, ascese e sacrifícios e os textos bíblicos podem 

fundamentar essa reflexão com a saga de Abraão no livro do (Gn 12,1) Iahweh disse a Abrão: 

sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei.”  Com 

Moisés no livro do (Ex. 3,1-6) “ [...] e Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, 

Moisés. Este respondeu: Eis-me aqui.  Esses dois episódios mostram que é Deus que chama, 

convida a um encontro pessoal, toma a iniciativa, guia pelo caminho e fala ao coração. No 

Evangelho de Lucas (Lc 3, 2) “a palavras de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no 

deserto”. O mesmo aconteceu com Jesus “foi conduzido pelo Espírito Santo através do 

deserto durante quarenta dias” [...]. A experiência do deserto é intensa para sua vida, nesta 

experiência o homem Jesus aceita o projeto do Pai. A Redenção. O dialogo trazido pelo texto 

mostra que o deserto é lugar de oração, de esclarecimento e também de aceitação da Vontade 

de Deus.  

 

A atração exercida pelo deserto foi sentida também por místicos. A experiência 

bíblico-espiritual do deserto segue a evolução histórica com seu apogeu no período áureo dos 

“padres do deserto
24

” Jesus, os profetas de grandes religiões, como Buda, Confúcio, Maomé  

                                                           
24

 Para Strand, (2009), o termo, Padres do Deserto inclui um grupo influente de eremitas e cenobitas do século 

IV que se estabeleceram no deserto egípcio. As origens do monaquismo oriental se encontram nessas ermidas 

primitivas e comunidades religiosas. Paulo de Tebas é o primeiro eremita do qual se tem notícia, a estabelecer a 
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foram ao  deserto, nós também vamos ao deserto. Todos os que sentem o impacto psicológico, 

moral e espiritual do mundo “liquido” procuram o deserto não enquanto espaço geográfico, 

mas como lugar para a reflexão, para o silêncio, para a contemplação e para o encontro 

pessoal  consigo mesmo e com Deus.   

 

As práticas de retiros promovidas por diversas denominações religiosas mostram 

que o deserto não é lugar de fuga, é lugar de encontro, de transformação, é lugar da 

experiência de Deus com o homem. Vejamos o que afirma Lak (1993, p.265) quando expõe 

sobre o deserto, “essencialmente transitório, vivido como símbolo ou como realidade física, é 

escola de absoluto. É isso que pode hoje legitimar a retirada para o deserto por parte de 

alguns” [...].  

 

Toda a humanidade é convidada a participar da realidade da vida em Deus pelo 

conhecimento de Cristo  que segundo Ratzinger (2005, p.233),  podemos instaurar a partir daí 

um diálogo fecundo com um ponto de referência comum, [...] para o aprofundamento da 

nossa própria fé e nossa autêntica comunhão espiritual. 

 

 Fazer a experiência interior de centralidade 

 

  

O caminho da interioridade e centralidade podemos encontrar através do nada 

fazer. Segundo Boff (2010, p. 233) para encontrar esse caminho muitas vezes se faz 

necessário travar “uma luta contra nós mesmos para podermos chegar a nós mesmos e 

constituir e desenvolver o nosso centro”, uma busca constante de nós mesmos. Um exercício 

importante para atingir essa interioridade e centralidade se apresenta como um caminho 

difícil. Ao apresentá-lo Boff diz que é complicado, mas é utilizado no Zen-budismo e que é 

denominado de “fazer jejum do coração” a experiência é a seguinte: “você se coloca numa 

sala, não escuta música, não quer ver paisagem, não abre um livro, não vê um quadro na 

                                                                                                                                                                                     
tradição do ascetismo e contemplação monástica e Pacômio de Tebaida é considerado o fundador do 

cenobitismo, do monasticismo primitivo. Ao final do terceiro século, contudo, o venerado Antão do Egito orienta 

colônias de eremitas na região central. Logo, ele se torna o protótipo do recluso e do herói religioso para a Igreja 

oriental - uma fama devida em grande parte à vasta louvação na biografia de Atanásio sobre ele. Esses primitivos 

monásticos atrairam um grande número de seguidores aos seus retiros austeros, através da influência de sua 

simples, individualista, severa e concentrada busca pela salvação e união com Deus. Os Padres do Deserto eram 

frequentemente solicitados para direção espiritual e conselho aos seus discípulos. Suas respostas foram gravadas 

e colecionadas num trabalho chamado “Paraíso” ou “Apotégmas dos Padres”.  
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parede, não lê, procura renunciar a todos os seus pensamentos e fantasias”. Esse é o exercício 

do “não fazer”, denominado de “jejum do coração”, segundo Boff (2010, p. 234) se 

exercitado de maneira continua “permite o emergir da nossa própria natureza” nos colocando  

diante do que somos.”  

   

 Diversas são as experiências que se apresentam com essa natureza, no sentido de 

fazer o homem perceber-se capaz de trabalhar suas emoções, sentimentos e paixões.  A 

experiência dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio vem com essa proposta, onde desde o 

primeiro dia de retiro espiritual, já somos convidados a nos colocar nesta disposição interior, 

observando, anotando e nos detendo nos pontos em que se experimenta maior consolação ou 

desolação ou maior sentimento espiritual. EE (1978 p.62). A nessas ressonâncias intimas e 

profundas de sentimentos estão os espíritos: do bom que agem  para a nossa realização e 

edificação; e o seu contrário a alienação e dispersão. Como saber se o que estamos sentindo é 

fruto da ação do bem ou da dispersão? A partir das minhas experiências não achei fácil 

identificá-las, pois o segundo tem suas artimanhas, que são capazes de provocar os mesmos 

sentimentos como: alegria, piedade e bem-estar. Cabe ao exercitante está atendo as moções, a 

esses movimentos que vem do espírito, para que o mesmo possa  discernir com tranquilidade 

todas as moções experimentadas, um dos caminhos é o de já conhecer a maneira como Deus 

age em sua vida, para não ser tomado de surpresa. Vai aí uma dica que ouvi de alguns mestres 

durante a minha trajetória de espiritualidade na vida religiosa, “permanecer no silêncio  

esperando novas manifestações do espírito”. Muitas vezes queremos muito algo e o que pode 

prevalecer é a nossa vontade revestidas das mais elevadas intenções.  

 

Essa experiência interior da vida no espírito nos permite sentir e fazer a 

experiência de Deus, para isso um exercício simples pode ajudar  e este é indicado no livro 

dos exercícios espirituais, voltemos com “constância e perseverança” em diversas ocasiões 

como forma de rever tudo o que saboreamos sobre as moções de Deus, com o tempo este se 

torna o momento oportuno para se buscar a Vontade de Deus, Exercícios Espirituais (1974, p. 

176-189). 
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4.4. Espiritualidade: experiência que provoca transformações 

 

 

Vou tomar emprestado da literatura bíblica a narrativa de vida de Paulo de Tarso, e 

na literatura eclesiástica a narrativa de vida de Santo Inácio de Loyola por serem experiências 

que transformaram a vida destes homens, além de trazer alguns elementos da experiência de 

mulheres rezadeiras. Não pretendo aqui esgotar todo o sentido da experiência de 

espiritualidade por eles vividas ou compreender plenamente e em todos os seus pormenores a 

totalidade dessas vidas, quero apenas evidenciar o que a experiência de Deus foi capaz de 

provocar nestas pessoas que foram escolhidas e como essas transformações podem ser 

traduzidas como a experiência espiritual. Ao tomar a narrativa do trajeto espiritual de 

mulheres rezadeiras senti que a experiência por elas vivenciadas provocaram assim como em 

Paulo de Tarso e Inácio de Loyola transformações que a princípio é marcada por sofrimentos, 

enfrentamentos, adoecimentos e mudanças quanto a percepção que fazem de si mesmo e que 

passam a ter na medida em que vão tomando consciência dessa nova realidade. Enfim a 

experiência espiritual lança homens e mulheres numa nova dinâmica da vida e de experiência 

humana.  

 

 Paulo de Tarso 

 

 

Paulo vivencia uma experiência que marcará profundamente a sua vida. Segundo 

a narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos (8, 9,12,) o povo dizia que Saulo
25

 entrava em 

Jerusalém colocando na prisão os que invocavam o nome do Senhor e que devastava a igreja 

entrando pelas casas, arrancando homens e mulheres e os colocava na prisão, respirando 

ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Mas é na narrativa do próprio Paulo que ele se 

revela como fariseu, filho de fariseu, formado aos pés de Gamaliel doutor da Lei, apegado às 

leis e perseguidor de cristãos. Saulo nasceu em Tarso, cidade da Ásia Menor é formado dentro 

                                                           
25

 Saulo - nome de Paulo antes da conversão – essa mudança  significa a morte do homem velho que da lugar ao 

homem novo em Cristo. Segundo Pe. Celso Loraschi Prof. de Sagrada Escritura no ITESC  é  a partir do capítulo 

13 de Atos, nós vamos perceber que ele é escolhido pela comunidade de Antioquia e é enviado junto com 

Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Agora Saulo muda de nome. Ele vai se chamar de Paulo. O 

primeiro nome é judeu, o segundo é nome grego. A mudança de nome significa ruptura com um jeito antigo de 

viver e compromisso com uma nova missão. 
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das leis e congregava à seita dos fariseus. Quando Saulo faz a experiência de Deus, caindo por 

terra e ficando cego, o seu orgulho religioso também cai e tudo muda passando a perceber que 

Deus age na história humana na gratuidade, não fazendo distinção de raça, cor e credo. Essa 

experiência o faz perceber que o Espírito Santo o faz experiementar de uma liberdade tão 

grande que jamais conseguiria viver dentro das normas fechadas de sua religião.  

Após a conversão é conduzido a Damasco. Ananias recebe instruções de Jesus 

para procurar por Saulo e  em um dialogo com Ananias que tenta convencer o Senhor do 

contrário expondo tudo que ouviu a respeito de Saulo, quanto aos males que o mesmo 

provocou, e que se encontrava em Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para 

prender a todos os que o invocam, mesmo assim o Senhor insiste: vai porque “este homem é 

para mim um instrumento para levar o meu nome diante de todas as nações pagãs, dos reis e 

dos filhos de Israel”. E acrescenta “Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em 

favor do meu nome”.  

Com Paulo de Tarso nossa reflexão toma como ponto de partida a experiência do 

encontro, do encontro com Jesus que transforma a sua vida. Em Atos (9,1-19) encontramos a 

seguinte narrativa para ilustrar esse episódio: 

 

[...] respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, 

dirigiu-se ao sumo sacerdote. Para pedir-lhe cartas para as sinagogas de 

Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém, presos, os que lá encontrasse 

pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. [...] aproximando-se 

de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. 

Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me 

persegue? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a 

quem tu estás perseguindo. [...]   

 

  A experiência espiritual de Paulo o faz experimentar em si mesmo uma mudança 

radical: das trevas para a luz, de perseguidor a perseguido, de pecador a crente. Paulo está 

convencido de que, em seu encontro com Jesus, ele descobre o sentido central da experiência 

de espiritualidade marcado por transformações, encontramos essas transformações nas 

seguintes expressões: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20); Estou 

crucificado com Cristo (Gl 2,19). Paulo sabe muito bem que a Boa Nova do homem 

renovado, renascido em Jesus Cristo traz conseqüências para a sua vida, pois com esta 

descoberta ele abandonou tudo que antes fazia sentido para sua vida e se torna um missionário 
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que sai viajando de cidade em cidade, curando, convertendo, pregando a Boa Nova do 

Evangelho, passando de perseguidor a perseguido. Penso que Deus viu em Paulo enquanto 

perseguidor um homem generoso, com um zelo infindo pela missão e trouxe para si,  esse seu 

melhor. 

A figura de Paulo, sua atividade e pregação, sua sólida reflexão e sua riquíssima 

experiência espiritual demonstra todo o seu interesse em captar o sentido e consequência 

dessa experiência formadora para a sua vida.   

 

 Inácio de Loyola 

 

 

Nascido em Loyola 1491, homem inclinado as vaidades do mundo. Ao participar 

de uma guerra em Pamplona, é ferido. A enfermidade o fez ficar muito tempo de cama,  a 

ociosidade o deixa entediado, busca ocupar o tempo entregando-se a leitura de livros sobre a 

vida dos santos e entre eles a “Vida de Cristo”. O que foi para Inácio essa experiência? Uma 

transformação, pois os exemplos  dos santos o motivaram e provocaram nele o desejo de 

aventuras opostas as já experimentadas antes do acidente em Manresa. Ele também não 

compreendia o momento que estava vivendo, pensamentos confusos, opostos se sucediam. 

Em algumas situações se sentia alegre, entusiasmado, em outra triste e fechado em si mesmo. 

A princípio não se preocupou com o estado de ânimo que se encontrava, só aos poucos, pela 

própria experiência se deu conta de que algumas moções do pensamento agitavam o seu 

espírito, fazendo-o experimentar ambigüidades de sentimentos.  

 

Através de um progressivo e laborioso caminho de espiritualidade,  Inácio 

conseguiu extrair dessa experiência a elaboração dos elementos constitutivos dos Exercícios 

Espirituais, a saber: o discernimento;  a busca da própria identidade e dos valores pessoais; a 

vida no Espírito; a busca da Vontade de Deus.  

 

Os Exercícios Espirituais (EE) é um caminho de profunda Experiência de Deus 

sistematizado em quatro etapas, conhecido também como quatro semanas cada uma com sua 

especificidade, mas todas propondo caminhos de evolução espiritual, um verdadeiro exercício 

que provoca uma  experiência de transformação pessoal. A primeira semana a “via purgativa” 

a segunda a “via iluminativa” a terceira e quarta semanas  “via unitiva”. Para cada etapa Santo 
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Inácio pensou uma metodologia com indicações precisas  sobre a natureza da experiência 

espiritual. Com uma série de exercícios que objetivam chegar a um fim: fazer o exercitante 

“vencer-se a si mesmo sem determinar-se por nenhum afeto desordenado” EE (1978, p. 21). 

Através de uma série de exercícios amadurecerá sua abertura e sua aceitação do plano divino.   

 

 Mulheres rezadeiras 

 

Experiências de transformação também são sentidas por mulheres rezadeiras, onde 

a partir de suas narrativas encontramos registros de comportamentos marcados por 

sofrimentos, dúvidas, situações ocorridas antes da descoberta, e que após aceitação e 

compreensão  de ter o dom de curar, o comportamento se modifica passando a uma 

compreensão exata do seu ofício curandeiro e definidor de sua identidade. Essa identidade 

comporta novos elementos entre eles o de se colocar a serviço da comunidade. Nas narrativas 

de vida encontramos o engajamento e inserção na vida da comunidade, assumindo o papel de 

cuidadoras da saúde local, se percebe também que a  manutenção dos vínculos ocorrem na 

interação delas nestes espaços, já que compartilham das mesmas condições sociais, culturais, 

religiosa e espiritual. Com visitas frequentes, fui entrando em contato com a história da 

comunidade, suas lutas, os recursos disponíveis, os problemas mais comuns e as alternativas 

para as soluções na área da saúde comunitária. Conheci pessoas que procuravam a reza para 

se curar de algum mal. 

 Após uma observação atenta, fui identificando os motivos que faziam as pessoas 

escolherem essas mulheres e não outras e com isso obtive informações importantes que 

passaram a orientar a compreensão da trama de significação que é a vida de cada uma, dentro 

do processo saúde-doença experimentado pela comunidade. Elas desconhecem que são esses 

vínculos sociais importantes que unem, fortalecem a comunidade com o testemunho de uma 

vida simples, mas entregue ao serviço dos outros num processo continuo de transformação e 

descoberta da própria existencialidade.  
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4.5. Nos movimentos sociais um caminho de espiritualidade  

 

  A espiritualidade é um campo em constante movimento e re-invenções. Na 

Igreja Católica registramos diversos movimentos que são marcados por um carisma
26

 

cristocêntrico, imbuídos de modelos de espiritualidade como a dos franciscanos, agostinianos, 

jesuítas etc. Movimentos dentro da Igreja que vem demonstrando ao longo dos séculos a 

vitalidade dos seus ensinamentos e do seu existir. Com práticas de oração, serviço e amor ao 

próximo, cada um mostrando características específicas dos seus modelos de espiritualidade.  

 A constituição espiritual do movimento das CEBs é marcado por dois focos: “uma 

fé lúcida e o comprometimento com as questões sociais”. Uma crença no Deus da vida, do 

amor e da gratuidade, amor sem reservas ao serviço e da organização dos mais pobres pela, 

busca da coerência de vida. Muitos morreram por se comprometer com esta causa. Os bispos 

que abraçam as ideias trazidas pela renovação do Concílio Vaticano II (1962-1965) através 

das Conferências Episcopais de Medellín e Puebla (1968 - 1979) apontam para uma 

evangelização na América Latina, inspirando novas experiências nesta área. Estas novas 

experiências encontraram desafios e obstáculos. Vamos citar algumas delas a partir do 

documento do CELAM
27

, 1992, p. 480,: 

 

Houve crises que afetaram, naturalmente, o laicato latino-americano e, em 

especial, o laicato organizado que sofreu não só os embates da agressividade 

da própria sociedade – repressão dos grupos de poder – mas também aqueles 

gerados por uma forte ideologização, por desconfianças mútuas e nas 

                                                           
26 Carisma (do  grego khárisma,atos, graça; favor, benefício, através do latim charísma,àtis, dom da natureza, 

graça divina) tem dois sentidos: Em sentido teológico: Este termo é usado no Cristianismo: Catolicismo e igrejas 

evangélicas renovadas e para indicar um dos diversos dons ou graças especiais concedidos pelo Espírito Santo, 

àqueles desejosos de servir a Deus. Segundo o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, os carismas "são 

dons especiais do Espírito, concedidos a alguém para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em 

particular, para a edificação da Igreja" (n. 160). O seu Carácter Laico O carisma está ligado a forma da pessoa 

de ser e de agir. Na Psicologia analítica junguiana, o carisma é considerado como uma qualidade das chamadas 

personalidade maná. No dicionário crítico junguiano - Mana é uma palavra derivada da antropologia, sendo 

melanesiana em sua origem; é pertinente ao extraordinário e irresistível poder sobrenatural que emana de certos 

indivíduos, objetos, ações e eventos, como também de habitantes do mundo do Espírito. 

27
 Conferência Episcopal Latina Americana 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igrejas_evang%C3%A9licas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igrejas_evang%C3%A9licas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_carism%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dons_espirituais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%AAndio_do_Catecismo_da_Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
http://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade_man%C3%A1
http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/espirito.htm
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instituições, que levaram inclusive a dolorosas rupturas dos movimentos 

leigos entre si e com seus pastores. 

 

 

 

                    O documento citado reflete a ação do período da ditadura militar e à perseguição 

que bispos, padres e leigos católicos sofreram devido às suas novas práticas de inserção e  

evangelização. O documento do CELAM, (1992, p. 480) propõe ainda que a pastoral das 

massas, deve ser orientada a partir das seguintes  linhas pedagógicas: 

 

 Assegurar uma séria re-evangelização das diversas áreas humanas do continente; 

 Promova constantemente uma re-conversão e uma educação de nosso povo na fé, 

seguindo o critério de uma pastoral dinâmica que, em consonância com a natureza da 

fé, impulsione o povo fiel para a dupla dimensão: “personalizante e comunitária”.  

        

 Entre as recomendações pastorais apontadas na Conferência  CELAM, (1992, p. 

136), encontramos:  

 

 a formação do maior número possível de comunidades eclesiais de base nas 

paróquias, sobretudo na zona rural e entre os marginalizados das cidades.  

 

Ainda sob as orientações do clero estas comunidades deveriam permanecer sob a 

dependência de um bispo que de certa forma indicava alguns elementos que devem ser 

observado quanto à formação da comunidade eclesial, devendo ser levado em consideração 

aspectos como: serem organizadas, acompanhar o desenvolvimento das pessoas e na medida 

em que os membros da comunidade adquirirem o sentimento de pertença e se tornarem 

protagonistas num compromisso efetivo com a solidariedade e no cumprimento da missão 

evangelizadora assim poderíamos chamar de participação “ativa, consciente e frutificante na 

vida litúrgica e na convivência comunitária” (CELAM, 1992, p. 138, Medellín). 

 

 

A pastoral das massas deverá adotar uma exigência cada vez maior para 

conseguir personalização e vida comunitária, de modo pedagógico, 

respeitando as etapas diversas no caminho para Deus. Respeito que não 

significará apenas aceitação e imobilismo, mas também um convite a uma 

vivência mais plena do Evangelho e a uma conversão reiterada. Para este 

fim,  se torna necessária a estruturação de organismos pastorais (nacionais, 

diocesanos, paroquiais) e a utilização dos meios adequados, como os de 

comunicação social, para uma catequese apropriada, missões baseadas 
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sobretudo em núcleos familiares ou de bairros etc., que dêem um sentido de 

vida mais de acordo com as exigências do Evangelho (CELAM, 1992, p. 

138, Medellín) 

                   De todas essas falas fundamentadas em documentos oficiais da Igreja católica 

aqui exponho um breve e não definitivo perfil do itinerário missionário e de espiritualidade 

que vão se delineando a partir desse novo modelo de ser Igreja, as CEBs. 

 Evangelizar na ótica da promoção da justiça entre os povos; 

 Da vivência mais plena do Evangelho; 

 Educação do povo na fé; 

 A natureza da fé, aponta para uma dupla dimensão: personalizante e comunitária; 

 Uma ação entre os marginalizados; 

 Participação “ativa, consciente e frutificante na vida litúrgica e na convivência 

comunitária”; 

 Pelo sentimento de pertença, e solidariedade realizar a missão evangelizadora. 

Vocês devem estar se perguntando por que historiar o movimento? Como trabalho 

com trajetórias de espiritualidade penso que seja necessário fundamentar todos os elementos 

que compõem a trajetória como participante do movimento eclesial de base. Aqui se encontra 

o cerne da experiência de espiritualidade que foi constituída pelo processo longo de 

transformação que passava toda  a Igreja na A.L. Identificar essa trajetória é percorrer o que 

fundamenta  o meu percurso de espiritualidade.   

 

Resumindo um pouco a gênese histórica do movimento. Tem como marco inicial 

a década de 60 e seu ápice nos anos 80, se estendendo aos dias atuais. Encontramos na “força 

do movimento eclesial de base, a igreja que nasce dos pobres”. No Brasil o movimento das 

CEBs foi liderado por Dom Helder Câmara, e Dom Pedro Casaldaliga.  Destaques na 

vanguarda da Teologia da Libertação. Esses bispos na América Latina romperam com a 

aliança da Igreja Católica com as forças conservadoras e se aproximaram do discurso 

transformador fundado no evangelho. Essa nova política da Igreja se da devido ao pontífice se 

mostrar sensível às questões da desigualdade social e as diferenças entre países pobres e ricos.   

 Vejamos o teor da força da vida nas CEBs a partir da composição  do “Baião das 

Comunidades”  de Zé Vicente:  
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Somos gente nova vivendo a união, 

Somos povo semente de uma nova nação ê, ê.... 

Somos gente nova vivendo o amor, 

Somos comunidade, povo do senhor, ê, ê... 

Vou convidar os meus irmãos trabalhadores: 

Operários, lavradores, biscateiros e outros mais. 

E juntos vamos celebrar a confiança 

Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz, ê, ê. 

Vou convidar os índios que ainda existem, 

As tribos que ainda insistem no direito de viver. 

E juntos vamos reunidos na memória, 

Celebrar uma vitória que vai ter que acontecer, ê, ê. 

Convido os negros, irmãos no sangue e na sina; 

Seu gingado nos ensina a dança da redenção. 

De braços dados, no terreiro da irmandade, 

Vamos sambar de verdade, enquanto chega a razão, ê, ê. 

 

Expressões como “vou convidar os índios, operários, lavradores, biscateiros, 

convido negros, somos gente nova vivendo a união, somos comunidade, povo do senhor” 

soavam como convite a um compromisso sem reservas. Com este espírito muitos se 

envolveram e até chegaram a entregar a vida morrendo como mártires. É importante registrar 

que quando João XXIII anunciou a abertura do Concílio Vaticano II (1962-1965), ele 

pretendia modificar o foco e a forma de atuação da Igreja Católica difundindo a ideia de que 

a Igreja é o povo de Deus; sendo assim, a Igreja não era apenas Roma, eram as pessoas que 

estavam vivendo em situação de vulnerabilidade social que se encontravam nas ruas, nas 

prisões, abandonadas.  

 

Quando em 1968, ocorreu a Conferência de Medellín, que seguia essas 

orientações, o papa Paulo VI (1963-1978) confirmava na Gaudium et spes
28

 que a Igreja tem 

muito a aprender com o “outro” Vincent (1992, p. 414). O catolicismo latino-americano se 

difundiu de maneira menos hierárquica e autoritária entre as populações pobres. Católicos e 

padres se uniram aos irmãos do campo, dos pobres das periferias das grandes cidades.  

 

                                                           
28

  Gaudium et spes é uma constituição pastoral sobre a Igreja no mundo atual, a 4ª das Constituições do Concílio 

Vaticano II. Trata fundamentalmente das relações entre a Igreja Católica e o mundo onde ela está e atuando. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia_pastoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
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Nestas experiências históricas encontramos comunidades inteiras que passaram a 

reivindicar serviços básicos de atenção a saúde, como esgoto, água, luz, transporte enfim 

numa mobilização social reorganizaram e passaram a orientar a vida na comunidade. Macedo 

(1986) esse era o novo jeito de ser e viver influenciado pela nova postura da igreja que 

emergia do Concílio Vaticano II e das Conferencias de Medellín e Puebla.  

 

De tudo que até agora vem sendo exposto, as CEBs apontam para uma 

espiritualidade que é cristocêntrica, que desinstala pessoas, que promove compromisso a 

partir da leitura e reflexão do evangelho, palavra de Deus viva. Esses elementos apontam para 

alguns traços que caracterizam a experiência de espiritualidade da comunidade eclesial de 

base que é marcado por:     

                      

 Reflexões bíblicas que iluminavam a vida das pessoas;  

 Organização da vida comunitária através da leitura e reflexão da palavra de Deus 

entorno da celebração eucarística; 

 As assembléias comunitárias nos modelos do VER, JULGAR e AGIR mobilizou e 

promoveu a participação em discussões sobre os problemas enfrentados na 

comunidade;  

 A metodologia participativa inclui a colaboração de e os encaminhamentos  rederam a 

solução de muitos problemas;  

 Os compromissos sempre assumidos por todos; 

 Há ministros da palavra, ministros da eucaristia, ministros da pastoral da moradia, do 

trabalho, do menor. Muitos serviços englobam mulheres 

 Alfabetização de adultos e, muitas vezes, grupos de sustentação dos movimentos 

populares.  

 

Esses serviços destacam o compromisso das CEBs com os mais pobres e a relação 

consequente entre “fé professada na vida”. Guariza (2008, p. 123 ss) reforça afirmando que 

foi:   

 

[...] o compromisso com as camadas mais desfavorecidas da população que 

tornaram as CEBs profundamente ativas no campo social. Os pobres não são 

vistos como problema, mas como solução no processo de construir uma nova 

sociedade. Por fim, o horizonte para o qual as CEBs se deslocam é a prática 

concreta de Jesus e o sonho de realizar o Reino de Deus. Termos como 

justiça, fraternidade, solidariedade, compromisso e caminhada revelam, de 
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um lado, o seguimento de Jesus e, de outro, a vontade de implantar 

concretamente o Reino de Deus. 

 

 

Esse texto só vem confirmar  o que Frei Beto  (2010, p.97) refletia desde que 

participava dos movimentos eclesiais de base,  que é difícil para os teólogos da libertação 

captar a espiritualidade dos pobres e que eles estão longe de fazer uma leitura profunda de 

uma espiritualidade que se concretiza através da justiça, fraternidade, solidariedade e 

compromisso com a caminhada dos oprimidos, uma espiritualidade não institucionalizada 

dentro de uma lógica que não se encontra dentro das categorias da tradição religiosa.  

 

Os movimentos religiosos de espiritualidade na Igreja vem crescendo 

continuamente o destaque aqui é para o da espiritualidade inaciana encontrado nos livros 

Exercícios Espirituais (EE) é um caminho de profunda Experiência de Deus sistematizado em 

quatro etapas, conhecido também como quatro semanas cada uma com sua especificidade, 

mas todas propondo caminhos de evolução espiritual, um verdadeiro exercício que provoca 

uma  experiência de transformação pessoal. A primeira semana a “via purgativa” a segunda a 

“via iluminativa” a terceira e quarta semanas  “via unitiva”. Para cada etapa Santo Inácio 

pensou uma metodologia com indicações precisas  sobre a natureza da experiência espiritual. 

Com uma série de exercícios que objetivam chegar a um fim: fazer o exercitante “vencer-se a 

si mesmo sem determinar-se por nenhum afeto desordenado” EE (1978, p. 21). Através de 

uma série de exercícios amadurecerá sua abertura e sua aceitação do plano divino.   

 

O termo exercício espiritual já diz tudo, é um exercício, cansativo, exigente 

envolvendo elementos cognitivos, afetivos, experiencial e formador numa dinâmica própria 

das bases tripolares da autoformação, pois esse amor único e verdadeiro de Deus por nós nos 

lança aos outros num compromisso com as transformação das coisas e do mundo. Toda a sua 

dinâmica nos leva a uma ascese, a um encontro pessoal consigo mesmo e com os outros. Ao 

participar dos exercícios espirituais seja de um dia, oito ou de trinta dias desencadeia uma 

tomada de consciência profunda do nosso ser e estar no mundo passando a compreender toda 

a nossa dinâmica interior de formação, autoformação, espiritualidade e individuação.  

 

Esse é o mesmo percurso realizado Santo Inácio de Loyola que ao fazer a 

experiência   pessoal   de   Deus,   resolveu  registrar toda a sua trajetória criando os 
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Exercícios Espirituais
29

 “hoje essa experiência não pertence mais aos jesuítas, mas sim a toda 

igreja de Deus”. Neste percurso se encontram os marcos fundantes de toda sua experiência de 

espiritualidade que numa profunda generosidade é uma experiência aberta a todos que 

queiram experimentar através de pequenos sacrifícios, asceses e meditação a intimidade com 

Deus.  

 

A experiência de Deus vivida por Inácio de Loyola “gerou uma espiritualidade 

singular na Igreja que é característica dos jesuítas, religiosos, sacerdotes e leigos, que 

descobriram na espiritualidade inaciana um caminho eficaz no seguimento de Jesus” Maroto 

(1993, p.379 -387).  

        Assim como toda espiritualidade cristã, ela é cristocêntrica,  centrada na pessoa de 

Jesus e na Palavra de Deus. Mas por outro lado, toda espiritualidade nasce de uma experiência 

pessoal de Deus que desde o princípio chama e guia no deserto e fala ao coração. A 

espiritualidade inaciana tem alguns traços próprios, que segundo Maroto (1993, p.379 -388) 

assim se deleneia: 

 ser “contemplativo na ação”; 

 “buscar e encontrar Deus em todas as coisas”; 

 fazer tudo para “a maior Glória de Deus”; 

 tendo como princípio e fundamento: o “discernimento”, o “magis”, “o maior serviço”; 

“o bem mais universal”, o “sentir com a Igreja”, o “exame de consciência diário”, a 

“aplicação dos sentidos”, etc.  

Todas essas expressões para serem entendidas precisam ser vivenciadas a partir da 

experiência de fazer os Exercícios Espirituais (EE). Você pode realizá-lo na vida cotidiana, 

onde sob a orientação de um diretor espiritual percorre todas as semanas, não precisando 

deixar seus afazeres e ir para uma casa de retiros para realizá-lo. Podendo também fazê-lo  em 

outras modalidades, a saber de trinta dias, oito dias, três dias ou somente de um dia. Percebo 

                                                           
29

  No Dicionário de Espiritualidade (1993, p. 379), a expressão “Exercícios Espirituais” evoca idéias e imagens 

que entusiasmam a uns e aborrecem a outros. Encontro pessoal com Deus, conhecimento espiritual do verbo 

encarnado, animação e direção do espírito, busca e descoberta da própria identidade em Deus [...].  
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que a retomada dessa experiência me fez voltar as fontes da espiritualidade retomando os 

elementos que me animam, inspiram e determinam. 

Na Igreja de ontem e de hoje ainda encontramos diversos modelos de 

espiritualidade. Uma Teresa de Ávila, que a pedido dos seus superiores, registrou toda sua 

vida atribulada de tentações e espiritualidade mística. Um São João da Cruz, doutor e místico, 

influenciou grandemente a espiritualidade cristã, esses modelos aqui são tomados como 

referencial, pois o que inquietava a estes no que se refere ao mistério mais profundo da vida 

humana continua suscitando um renovado interesse pela vivência de práticas espirituais de 

onde brotam as exigências mais profundas de autenticidade.  

Parece que a dimensão espiritual consegue responder aos anseios mais profundos 

da humanidade, convidando de maneira permanente o homem a “ser mais”. Desta forma a 

espiritualidade abarca uma diversidade de práticas sociais, comunitárias e educacionais e de 

produção cultural que podem subsidiar muitas pesquisas que ajudam e possibilitam a 

compreensão de mais um dos aspectos da dinâmica humana.  

 

4.6. Espiritualidade: sua dimensão formadora 

 

 Se pensarmos espiritualidade pela ótica da formação aqui concebida como 

processo vital e permanente de interações entre a pessoa e o meio ambiente físico e social, 

podemos afirmar que a espiritualidade se sustenta na dinâmica dessa estrutura formadora 

focada em dois pilares: o de fazer a experiência; e da interioridade desta experiência. Por sua 

vez  esses que dão conta dos elementos do processo tripolar da formação que se articula a 

partir da noção de nós mesmos identificados com os outros e com o mundo, onde se rompe a 

relação de posse das coisas para estabelecer uma relação de comunhão com as coisas e por 

último o que faz a experiência religiosa é descer as raízes da própria experiência humana 

como afirmado por Oliveira (1990, p. 190).  A partir da formatação das narrativas de vida das 

mulheres rezadeiras  evidencia-se os aspectos mais diversos e importantes da vida espiritual 

por serem  experiências reveladoras  da simplicidade e singularidade do ser.  

       Como características do percurso da espiritualidade cristã encontramos Deus como 

sendo o que toma a iniciativa, que escolhe e chama. Num itinerário marcado muitas vezes por 
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tribulações, com características próprias e chamando nossa atenção para aquela forma de 

chamamento, com Paulo de Tarso fez seu orgulho cair do cavalo, com Santos Inácio o fez 

abandonar sua vaidade e com as mulheres rezadeira, pois por terra o medo. Essas experiências 

proporcionou ao que é chamado a revelação do seu amor. Outra característica essencial é o 

seguimento da pessoa de Jesus Cristo no serviço aos outros, quem faz a experiência espiritual 

é transformado passando a viver de uma espiritualidade encarnada e comprometida com a 

vida.  

Portanto, essa é uma experiência formadora que inspira a cada pessoa a viver a 

seu modo uma forma de relacionar-se consigo mesma, com os outros e com o mundo,  tanto 

ao nível das relações interpessoais como ao nível da organização social, com o cosmos e com 

Deus. Ao refletir sobre a influência da experiência espiritual sobre a maneira como me 

relaciono com a dimensão tripolar da formação chego a tocar numa experiência espiritual  que 

enquanto experiência vital, integradora da totalidade do ser pessoa, chegamos por ela a 

identificar um estilo de vida, com um modo de ser bastante peculiar, de sentir, pensar e agir, 

de tomar decisões e de trabalhar na transformação da realidade. 

 A seguir exponho alguns aspectos definidos por Fiores (1993) e que corroboram a 

dimensão formadora da espiritualidade. São eles: espiritualidade como opção fundamental e 

horizonte significativo da existência; e espiritualidade como compromisso no mundo e como 

ação libertadora.  

 Espiritualidade: como opção fundamental e horizonte significativo da 

existência 

 

Já superamos a estreita concepção de que a espiritualidade era monopólio dos 

cristãos ou mesmo de determinadas categorias religiosas, hoje temos uma concepção bastante 

ampla, onde concebemos que espiritualidade deve ser atribuída a todo homem que esteja 

aberto ao mistério que envolve a dimensão transcendental e experiencial da vida. Fiores 

(1993; p.347) afirma que: 

 

 

[...] dessa forma a espiritualidade deve ser encarada dentro de uma 

perspectiva antropológica por ser prerrogativa das pessoas autênticas que, 

em face do ideal e da história, constataram uma escolha axiológica decisiva, 

fundamental e unificante, capaz de dar sentido definitivo à existência.   
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O aspecto antropológico aponta para os fatores que influenciam o homem em seu 

existir, na tentativa de determinar um norte por onde se estruturam os elementos fundamentais  

da vida espiritual autentica. Seriam eles: uma reflexão mais humanista de nosso tempo, 

rompendo e superando o modelo positivista que reduzia o homem a mero fato, o ser humano 

não é isso, pois nossas ações implicam um significado. Outro elemento seria um olhar atento 

a história da humanidade, um olhar refinado e sensível que possa perceber a ação permanente 

do sagrado que se faz presente em todos e por fim a busca de significado para a vida como 

caminho para a convivência social, neste caso a família e a escola seriam um espaço 

privilegiado para a construção de valores e busca de sentido para a existência. 

 

 Por sua natureza, a vida espiritual é experiência sagrada, é atividade de contato e 

de comunhão do homem com os outros homens e do homem com o Sagrado, ao qual 

normalmente integra e aglutina os aspectos mais importantes da vida de uma pessoa como, a 

personalidade, cognição e o seu processo de individuação. 

 

 

 Espiritualidade: como compromisso no mundo 

 

 

                 Não faz muito tempo em que a compreensão da espiritualidade estava associada a 

uma idéia de fuga do mundo, para entregar-se a contemplação divina, os conventos e os 

mosteiros eram espaços que proporcionavam estas experiências. Atualmente a evolução 

estrutural da espiritualidade cristã segundo Fiores 1993 (p. 350) consiste antes de tudo na 

negativa de associar a vida espiritual com a vida religiosa. Enclausurar-se, reservar tempo de 

folga para rezar não é mais possível, essa realidade vem transformando nossa concepção da 

dimensão espiritual. Não devemos afastar-nos do mundo, devemos aproximar a nossa 

atividade espiritual da nossa ação cotidiana, “ser contemplativo na ação”, onde a própria ação 

se converte em comunhão entre o sagrado e os homens e dos homens entre si.  

 

Aproximar a experiência espiritual ao fazer cotidiano é mesmo que aproximar a 

vida da totalidade da existência é conferir a vida um valor espiritual que se encontra 

fundamentado na própria ação humana, do seu agir no mundo. Fiores 1993 (p.351) diz que é 

sugestiva a poesia hindu que nos convida a transferir o acento de uma religiosidade sacral e 
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remota para outra mais imersa na realidade de cada dia, supondo ser a espiritualidade. Segue a 

poesia:  

 

“ Por quem rezas neste canto escuro 

Do templo de portas fechadas? 

Abre os olhos e olhas; 

Teu Deus não está diante de ti. 

Está onde o camponês ara a terra nua, 

ao longo da rua onde o pedreiro trabalha. 

Debaixo do sol, da chuva, ele está com eles 

E as roupas destes estão cobertas de poeira. 

Despe este teu manto sagrado 

E desce como ele, ao terreno poeirento. 

 

Enfim acabou o tempo em que podíamos viver uma espiritualidade afastada, 

enclausurada em grandes mosteiros deste mundo e da “hominização” do mundo, todos em 

especial aqueles que têm uma experiência de espiritualidade, de fé devem sentir-se 

empenhados com a transformação do mundo e Fiores 1993 (p.351) completa, se não 

quisermos reduzir a espiritualidade a alienação e a luxo inútil será preciso que ela anime as 

realidades que parecem menos sagrada e mais vulgares.  

 

 

 Espiritualidade: como ação libertadora 

 

A espiritualidade enquanto ação libertadora constitui-se de algumas dinâmicas 

atitudinais cristãs, entre elas: a proximidade com os oprimidos, denunciando contextos de 

injustiça presentes em todas as sociedades; uma outra que  é a de que desinstala o homem, 

tirando-o do seu comodismo. Tornando possível com isso, a participação no mistério pascal, 

vivido em seu mais pleno engajamento, o homem é aqui continuamente chamado a uma nova 

vida, o homem novo defendido pela educação libertadora de Freire, onde a cada momento da 

existência é comprometido com os outros homens. “Onde quer que estejam estes, oprimidos, 

o ato de amor está em comprometer-se com sua causa”. A causa de sua libertação” (FREIRE, 

2007, p.92 – 93). Assim participamos do mistério da morte e ressurreição de Cristo e nos 

tornamos pela libertação dos outros homens participantes da grande vocação do homem em 
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“ser mais”; a terceira atitude é a de que pela participação nessa dinâmica da vida  é possível 

ao homem experimentar neste mundo as  realidades escatológicas
30

.  

 

Os aspectos da experiência de espiritualidade até aqui abordadas transcende a 

dimensão pessoal da existência e se expressa no jeito de ser de cada um. Com isso fica ainda 

mais claro que os níveis de formação espiritual, não estão separados entre si, mas estão 

ligados. Vejamos como isso ocorre a partir das suas dimensões: integradora, relacional, 

cultural e intelectual. 

 

 Dimensão integradora  

 

 

A partir de si mesmo, que integra o humano e o potencializa. A relação íntima 

entre autoconhceimento, crescimento pessoal e espiritualidade, integrando o corpo, as 

emoções e o psíquico perpassados pela dimensão do outro.  

 

Para dar conta dessa fala, vou me reportar a nomes bastante conhecidos pela 

literatura religiosa católica. Tomás de Aquino dizia “quanto mais vou ao encontro de mim 

mesmo, mais descubro em mim um outro que não sou eu e, no entanto, é o fundamento do 

meu existir”. No livro Castelo Interior, Teresa de Ávila, mística ao apresentar o seu itinerário 

espiritual confirma com uma clareza impressionante que “a melhor maneira de se chegar ao 

conhecimento de Deus é por meio do conhecimento de si mesmo”. Isso pode significar que só 

crescemos em espiritualidade quando conhecemos a nós mesmos, é o autoconhecimento que 

integra todas as dimensões da vida humana inclusive a dimensão espiritual e do processo de 

individuação. 

 

 

 

                                                           
30

Dimensão escatológica  - As últimas realidades, ao mesmo tempo que simplificam os horizontes, abrindo o homem à esperança , 

sustentam os cristãos em seus esforços para realizar o reino de Deus aqui no mundo. Dicionário de Espiritualidade. (2005, p.322 – 330)    
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 Dimensão relacional  

 

 

 Em primeiro lugar, como experiência humana propriamente dita, ela é uma 

vivência relacional. Cunha ( 1998, p.19-59) chega a afirmar que: 

 

Ser pessoa é ser relação. A dimensão relacional constitui a essência do ser 

pessoa, integrando sua totalidade e respeitando sua vocação profunda. 

Olhando a pessoa como um ser em relação, colocamos a pessoa numa 

perspectiva de abertura ao outro e colocamos como critério de sua realização 

o ser-com, contrapondo-se ao ser-em-si, que baseia a lógica individualista. 

Considerando a pessoa como ser relacional, poderemos caracterizar quatro 

dimensões essenciais do relacionamento. A pessoa se relaciona em primeiro 

lugar consigo mesma [...] da maneira como cada pessoa se aceita e se 

valoriza, o sentido que dá à sua própria existência [...] disso depende muito 

do ser pessoa. A pessoa se relaciona em segundo lugar com os outros. É 

dimensão do conviver, que caracteriza a pessoa como um ser político, um ser 

social. [...] o relacionamento com os outros situa-se ao nível das relações 

interpessoais e situa-se também a um nível mais amplo, que é o das relações 

estruturais, das formas de organização social, que a pessoa também precisa 

estabelecer. Em terceiro lugar a pessoa se relaciona com o cosmos, a 

natureza que a circunda, todas as outras formas de vida que a rodeiam e às 

quais está ligada.[...] A pessoa se relaciona também com o Transcendente. É 

a dimensão do reviver, da criatividade e da fantasia, do sentido e das razões 

de viver [...]. A construção da pessoa se faz na medida em que estas quatro 

dimensões são equilibradas harmoniosamente.  

 

 

Podemos dizer que a maneira como a pessoa orienta estas quatro dimensões 

relacionais em sua vida compreendida também como parte do processo da formação, vive a 

espiritualidade como inspiração que anima a pessoa em cada uma destas dimensões 

relacionais. Poderíamos então de acordo com Cunha (1998, p. 17), dizer que espiritualidade é 

a maneira como me relaciono comigo mesmo, com os outros, com o cosmos e com Deus.  

 

Enfim, cada pessoa na sua caminhada espiritual irá se deparar com essas 

dimensões na medida em que se aprofundar no sentido maior da vida, pois a espiritualidade 

desinstala, transforma e oferece caminho de crescimento com: 

 

 o mundo, ao se relacionar com ele (a natureza, a vida e o que a 

realidade oferece); 

 o outro indivíduo;  

 o grupo humano; 
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 e com a natureza transcendente. 

 

Nas narrativas de vida “o caminhar para si”, interpretado a partir da compreensão 

da linguagem espiritual construída pelo sujeito aprendente, de acordo com (JOSSO, 2004), 

apresenta-se como um projeto de vida, cuja atualização consciente se inicia com o 

conhecimento do que somos, pensamos, fazemos, valorizamos e do que desejamos na nossa 

relação conosco, com os outros e com o mundo; conhecimento de si nas suas diferentes 

modalidades de ser-no-mundo e das suas projeções. O que Josso coloca é muito utilizado nas 

pesquisas desenvolvidas pela psicologia social, por enfatizar a construção do eu enquanto 

identidade no mundo, o eu que se faz no outro. 

 

 Dimensão cultural  

 

                   A espiritualidade deve inserir-se na história e expressar-se segundo as mediações 

culturais dos diversos lugares e tempos. Somente assim a característica que assume a 

espiritualidade atualmente, poderá ser interpretada e compreendida através da cultura, onde se 

desenvolveu a própria identidade e tomada de consciência e que se estabelecem em dois 

níveis na qual segundo Cunha (1998) implica em uma: 

 

 Necessária aceitação da mediação cultural; toda experiência de 

espiritualidade deve corresponder as necessidades da época  e 

expressar-se por meio das categorias em uso. 

 

 As contribuições da espiritualidade para a cultura; é obvio que a 

espiritualidade deve inserir-se na história e expressar-se segundo as 

mediações culturais dos diversos lugares e tempos, a fim de ser palavra 

de Deus para o homem histórico. 
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 Dimensão intelectual  

 

 

 A pessoa transita entre razão e sensibilidade, entre razões filosóficas confirmadas 

no discurso de Aristóteles - “O homem é um animal racional ” — e por uma vida desejante de 

busca apaixonada manifestando assim a espiritualidade como uma noção mais ampla da vida.  

 

A experiência que o humano faz do sagrado é uma experiência única, própria de 

cada sujeito, condicionado por sua forma de ser, viver e compreender o mundo, a si-mesmo 

nas suas relações e pelo contexto histórico e cultural, onde se encontra inserido. O conceito de  

Eliade (1992)  aponta uma religiosidade como própria do homo religiosus.: 

 

[...] qualquer que seja o contexto histórico no qual se esteja imerso, o homo 

religiosus acredita sempre que exista uma realidade absoluta, o sagrado que 

transcende este mundo, mas que se manifesta nele e, por isso mesmo, 

santifica-o e o faz real. 

 

Todas as ações religiosas estão orientadas a essa realidade máxima da 

espiritualidade, como algo totalmente diferente, misterioso, “totalmente outro” 

experimentamos sua força, mas permanece inatingível em sua intimidade ou essência.  

Analisar e compreender as manifestações da experiência de espiritualidade na vida 

das mulheres rezadeiras, torna-se, nesse momento, fundamental para a compreensão da 

própria narrativa de vida, da experiência formadora, da construção do si-mesmo que se dá de 

forma permanente pela experiência espiritual. De uma espiritualidade criativa, que resgata e 

recupera os valores da religiosidade popular.  

A dimensão formativa da espiritualidade implica numa função social de 

comunicação e ao mesmo tempo de vivência. Uma vivência relacional fundante 

eminentemente caminho de crescimento. O homem espiritual continuamente constrói essa 

forma de contato com os outros seres e o mundo. Interpretar esse caminho de formação é 

potencializar a condição humana da espiritualidade. Quando as trajetórias de vida são 

interpretadas, é seu sentido que emerge em forma de relato, cuja função não é explicar, mas 

dizer a experiência vivida. Josso, no resumo de um de seus artigos assim se expressa: “as 

narrativas centradas na formação ao longo da vida revelam formas e sentidos múltiplos de 
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existencialidade singular-plural, criativa e inventiva do pensar, do agir e do viver” Josso 

(1999, p.34).  

 

4.7.  A espiritualidade manifesta no processo do tornar-se si mesmo 

 

Quando C. G. Jung, (1965, 1985, 1991, 1996, 2006), fala sobre individuação, diz 

que esse conceito desempenha um papel importante em sua psicologia. É um conceito chave 

dentre as contribuições, chegando a significar um “processo de toda a vida para alcançar uma 

união com o próprio ser”, o que Nagy (2003, p. 223) vai chamar de um “ esforço consciente e 

muitas vezes até inconsciente de levar à realização uma característica desde o início 

misteriosamente incorporada no si-mesmo”.  Ao teorizar sobre o processo em que a pessoa 

torna-se si-mesma, inteira, coesa distinta de outras pessoas, estamos buscando o aspecto 

unificador da individuação. Em sua essência o si-mesmo é segundo Nagy (2003, p. 236) 

 

Um conceito psicológico que descreve a experiência do “Deus dentro de 

nós”. Porém “os primórdios de toda á vida psíquica parecem surgir 

inextrincavelmente deste ponto, e suas metas mais altas e derradeiras 

parecem dirigir-se para ele ”. 

 

O si-mesmo é, pois, para Jung a origem e o objetivo do processo de individuação. 

Segundo Eisendrath (2002), a individuação é um postulado necessário porque sem ela as 

experiências de valor da pessoa não seriam reais. O processo de individuação é a passagem da 

compreensão do sujeito em formação para a tomada de consciência da sua subjetividade, um 

processo no qual a pessoa toma consciência daquilo que a torna única (experiência 

formadora), e ao mesmo tempo um homem ou mulher comum, e os aproxima do mundo. 

Samuels (1987, p. 34), afirma que:   

 

individuação significa precisamente um movimento pessoal em direção à 

totalidade do ser, a integração entre consciente e inconsciente da 

personalidade, é um assumir a própria identidade, naquilo que ela traz de 

mais autêntico na realização do seu potencial, para realização do si-mesmo, 

implicando o reconhecimento e aceitação de partes de si próprio que a 

princípio podem causar estranhamento.  
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O processo de individuação pode significar, ainda, o tornar-se aquilo que a pessoa 

“realmente é”,  coincidindo ou encontrando-se com a teorização proposta por Josso, sobretudo 

no livro Caminhar para si, cujas elaborações principais serviram de referencial teórico nesta 

fase.  A ideia de Jung sobre individuação enfatiza o diálogo entre o indivíduo e o inconsciente 

coletivo, muito mais que o diálogo entre um indivíduo e os outros. Retomo com isso a ideia 

da espiritualidade como integradora já apontada no início dessa construção teórica, é uma 

espiritualidade a partir de si mesmo, que integra o humano e o potencializa.  

O que Jung já manifestava sobre o si-mesmo, como sendo a origem e o objetivo do 

processo de individuação, compreendido como identidade do eu, e de um caminhar para si, 

como afirma Josso (2004), é interpretado e compreendido através da cultura, onde se 

desenvolve a própria identidade e tomada de consciência do que é a formação e do que ela é 

capaz de provocar. Esta reflexão toma a cultura como aspecto importante e como ponto de 

partida, por ser no seio da comunidade o lugar de construção do si-mesmo, de uma 

espiritualidade que leva em consideração a cultura onde a pessoa constrói a identidade 

espiritual e onde se concentra o estabelecimento e promoção do relacionamento entre 

processos conscientes e inconscientes (FADMA, 2004).  
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5. NAS NARRATIVAS,  OS PERCURSOS DE FORMAÇÃO DA  ESPIRITUALIDADE 

DE MULHERES REZADEIRAS 

 

O conjunto deste capítulo é consagrado à explicitação sobre os modos de 

constituição de itinerários de espiritualidade de mulheres rezadeiras, fechando as reflexões 

iniciadas nos capítulos anteriores.  Pelas narrativas, exponho o que se constituiu como o 

percurso de formação espiritual. Procurando compreender  como as aprendizagens 

experienciais colaboram no processo de tomada de consciência do “caminhar para si”. A 

entrevista reflexiva mostrou-se  como uma ferramenta metodológica que possibilitou uma 

primeira socialização dos modos de constituição da trajetória espiritual, dando conta da uma 

epistemologia espiritual, através  do desvelamento e da explicitação de aprendizagens, 

experienciais. Essas narrativas dão conta apenas das trajetórias de espiritualidade e do 

delineamento desse processo de formação percorrendo desde a descoberta de ter o dom de 

curar pela reza a condução da compreensão do tornar-se mulher rezadeira.  

O trabalho de análise foi constituído a partir das leituras e reflexões sobre os 

fundamentos epistemológicos, antropológicos e psicológicos da formação, onde foi possível 

explicitar, pelas narrativas de vida das colaboradoras da pesquisa, os entrelaçamentos entre 

formação, experiência,  e o reflexo do que a vida ensinou, na tentativa de compreender os 

modos de ser rezadeira.  

Pelas narrativas de vida foi possível identificar os modos e as formas pelas quais 

as rezadeiras se utilizam para se apropriarem da organização e da compreensão que trazem de 

mundo e do sentido e significação que para elas são suas histórias e experiências. Dessa forma 

compartilham momentos “charneiras”
31

 que devem ser analisados de forma muito cuidadosa, 

pois eles são reveladores da compreensão  que as pessoas fazem de si mesma no momento em 

que as experiências ocorrem e como podem se transformar em experiências significativas, 

isso por ser a narrativa uma forma muito natural  de trocar experiências e de identificar 

estratégias importantes da formação, chegando mesmo a mostrar como uma pessoa enquadra 

e entende um determinado conjunto de experiências.    

                                                           
31

 Segundo Josso (2004, p. 64), são momentos ou acontecimentos  que representam a passagem entre duas etapas da vida, 

um “divisor de águas”, podemos dizer. Charneira é uma dobradiça, algo que, portanto, faz o papel de uma 

articulação.  Utilizado para designar os acontecimentos que separam, dividem e articulam as etapas da vida. 
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      Os temas que foram identificados através das ideias significativas presentes no 

percurso das narrativas de vida foram organizados em campos de intercessão e estruturados de 

maneira que dessem conta do que foi formador na narrativas dessas mulheres. 

 

5.1. Nas narrativas, os fundamentos  da experiência de espiritualidade em mulheres 

rezadeiras 

 

O interesse em pesquisar com o foco nas narrativas de vida, para assim elaborar o 

percurso de formação espiritual de rezadeiras, tem sua gênese na minha infância, por já 

conhecer o oficio dessas mulheres em que sempre mantive um contato próximo. O que antes 

era admiração se tornou objeto de pesquisa.  

Ao delinear o percurso espiritual das três mulheres rezadeiras percebi que:  

 ao tomar a narrativa de vida e formação para a partir delas compreender 

os modos de constituição da trajetória espiritual de rezadeiras, me fez 

tomar o meu próprio percurso de constituição espiritual – refiz esse 

trajeto, me dando conta da dinâmica que move a minha vida; 

 

 a emergência em buscar, pelas narrativas de formação, os fundamentos 

da experiência de espiritualidade em mulheres rezadeiras, abriu para a 

reflexão sobre a explicitação dos modos de constituição de itinerários 

de formação do campo específico da espiritualidade; 

 

 a escrita dessas narrativas identificou períodos, conhecimentos, 

experiências do percurso espiritual delas e meu também. 

 

Estes últimos quatro anos de  “2007 a 2011” centrei meus estudos e minha 

atenção no desenvolvimento da pesquisa e análise dos seus resultados.  As análises 

encontraram seu fundamento metodológico para a condução dos trabalhos em Josso (1998, 

2004, 2010) com a abordagem (auto)biográfica a partir das narrativas de vida e com a 

entrevista reflexiva baseada em Heloisa Szymanski (2004), onde por ela foi possível 

apresentar um olhar mais psicológico para a entrevista. No primeiro momento trabalho com 
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uma única preocupação: identificar nas narrativas a explicitação sobre os modos de 

constituição de um itinerário de espiritualidade em três mulheres rezadeiras, para isso percorri 

os períodos da descoberta de ter o dom, da resistência e também aceitação de ser rezadeira, o 

que foi registrado como experiência de Deus, e o que a vida ensinou. Por esse percurso 

narrativo chego a identificar a identidade espiritual dessas mulheres que são registrados a 

partir de períodos, eventos, experiências, situações e atividades que marcaram os modos de 

constituição desse percurso, por ele reflito sobre o processo da formação de conhecimento e 

de aprendizagem, ao mesmo tempo em que aprofundo a compreensão do lugar do sujeito 

nessa trajetória.     

 

 

5.2. Nos relatos de pequenas histórias a trajetória de espiritualidade 

 

 

Neste caso, não é levado em consideração a história completa e existencial da 

pessoa, apesar da espiritualidade ser uma realidade que perpassa toda a sua dinâmica de vida. 

O que foco é o momento da descoberta de ter o dom de curar,  por ser o momento em que 

suas vidas passam a ser orientadas em função desta descoberta. O que fiz, foi tomar, mais 

especificamente, esses períodos identificados como caminho de espiritualidade que tem seu 

início com a descoberta de ter o dom, passando pelas percepções que são desencadeadoras de 

elementos formadores, entre elas a resistência e também aceitação de ser rezadeira,  além dos 

registros do que se constituiu na narrativa como a experiência de Deus, para assim chegar a 

compreender sua existencialidade que é movida por aquilo que a vida ensinou. Esses 

momentos são aqueles que trazem significação para a construção do itinerário de 

espiritualidade.  

 

Vou iniciar a apresentação das trajetórias de espiritualidade com a narrativa de 

Maria, seguida por Tereza e Clara. Essa formatação prioriza o resgate do itinerário espiritual a 

partir da contação e análise de pequenas histórias que foram montadas a partir dos conteúdos 

narrativos, onde identifico uma trajetória espiritual de vida. A condução dos registros ocorrem 

a partir dos anos em que se seguem a descoberta de ter o dom de curar as pessoas pela prática 

das rezas. Essa dinâmica concentra falas em uma série de cenas intercaladas com um pouco 

de explicação dos eventos, manifestação de sentimentos, experiências e estados emocionais. 
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Vejamos como por essas recordações é possível a construção do percurso de formação 

espiritual.  

 

Maria nasceu em 1941, mãe de cinco filhos. Hoje com 70 anos. Inicia  sua 

narrativa com o relato da percepção que fazia de si mesmo, afirmando ser uma criança de 

oração. Recorda com ternura o dia em que  fez a primeira comunhão, pois esse dia foi 

marcado  pela oração pessoal. Aqui a mesma está se referindo à constituição de uma oração 

que brota da interioridade, resultado da intimidade com Deus, contrária às orações que são 

repetições de fórmulas comumente recitadas mecanicamente. Essa experiência mística já tão 

cedo manifesta torna-se significativa para a compreensão das manifestações de um possível 

caminho de interioridade que é próprio da construção espiritual. Essa percepção se sustenta 

nos eventos a seguir: 

 

Eu não sabia, mas na minha infância eu sentia Cristo, eu e Ele [...] 

Com a idade de cinco anos eu já sabia rezar. E aos seis anos e nove meses fiz a minha a 

primeira comunhão. Quando eu fiz a primeira comunhão, fiz a primeira oração pessoal. 

[....] para receber a primeira comunhão. Mamãe me levou no jumentinho até a cidade no 

caminho  ouvia os pássaros que cantavam, eu dizia: “Senhor estes pássaros estão cantando 

para mim e para Ti, eu estou feliz e o Senhor também está”. Eu não tinha consciência do que 

está acontecendo, eu estava sentindo, estava alegre e sabia que Deus estava comigo, essa 

certeza eu sentia, eu conversava com Ele, mas não o via. Deus é para sentir. 

Toda vida fui uma menina de oração. Toda vida.  

 

    Em outros relatos, conta que sua casa era muito frequentada por pessoas que 

buscavam a cura de suas doenças, e de lá saiam curadas por sua mãe que tinha o dom de fazer 

curas pela prática das rezas. Em sua fala é recorrente a afirmação de que ela não tinha 

sossego. Percebe-se resistência quanto à aceitação daquela situação familiar: casa sempre com 

muitas pessoas, em qualquer hora do dia ou da noite; a situação vivida pela mãe a deixava 

preocupada, pois a saúde da mesma era frágil. A mãe não tinha tempo para cuidar de si 

mesma, não se alimentando de forma adequada, e apresentava um quadro de saúde frágil, 

enfim era uma mulher que apresentava debilidade física, com a saúde bastante comprometida 
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e estava sempre doente. Ela sustenta esse misto de preocupações em alguns episódios de sua 

narrativa, e de como a mesma se preocupava com a fragilidade da saúde da mãe. Nas palavras 

de Maria.  

 

A mamãe não tinha tempo nem de se alimentar, a casa era cheia de gente, a mamãe não tinha 

sossego.  

Ela era doentinha mesmo, desde mocinha nova. A minha mãe era muito doente. Doente 

mesmo, e como muita gente doente ia lá para casa, ela ficava sem tempo para se cuidar. 

 

 Ao enfatizar a preocupação com a saúde da mãe, chega com isso a manifestar sua 

resistência expressando claramente que não quer ser como sua mãe. Aqui já manifesta 

resistência  e medo que se encontra envolto em várias elementos, podendo ser o de também 

ter o dom de curar, de simplesmente se tornar igual ao modelo. Aqui essa resistência pode 

estar fundada na rejeição da situação familiar e dos conflitos que por ventura tenham ocorrido 

devido a mãe ter uma saúde frágil e de não se cuidar. As situações de contato com o Sagrado 

ocorridas desde a infância, aqui não são ainda compreendidas como um possível dom de curar 

as pessoas pela prática da reza, aqui essas experiências sustentam e marcam sua trajetória 

mística que se constituirá no futuro como o perfil espiritual. Ela se utiliza do termo toque, 

várias vezes durante a narrativa, para descrever e identificar alguns desses momentos de 

experiência espiritual.  

Somente quando relata sobre situações onde desde pequena via a mãe fazer curas 

e com ela aprendeu, é que toma consciência do fio condutor da construção  da trajetória 

curandeira que teve inicio com seus ancestrais e que se torna o elemento que constituirá a 

tomada de consciência de ser rezadeira igual a mãe, pois ao narrar diversos episódios de curas 

realizadas por sua mãe também é envolvida pelas lembranças das curas por ela realizada.  

A composição desses pequenos relatos vão se constituindo como aprendizagens e 

experiências formadoras ao traçarem os contornos do itinerário espiritual e da identidade 

curandeira. Há passagens em que ela demonstra através de um diálogo simples a familiaridade 

com o Sagrado em outros a prática da cura.  
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[...] mas eu não queria ser como minha mãe, eu tinha medo disso.  

Desde bem pequena, sempre vi minha mãe rezar e curar pessoas.  

Ele toca em nós. O toque de Deus, você chora quando ele toca. Jesus, Ele fala ao      coração. 

Deus fala no íntimo, no coração.  

Eu vi uma pessoa doente de câncer e desenganada pelo médico ir procurar minha mãe e ficar 

boa. A minha idade nessa época era de 18 anos. 

Aonde ela ia, o pessoal procurava. Curava crianças com paralisia infantil e elas voltavam a 

andar. As coisas que eu mais vi foram pessoas que chegavam vomitando, com febre e 

gritando com dor saírem boas. 

Tinha um senhor que veio pra cá e estava com o câncer e nesse tempo não tinha tratamento. 

Esteve no hospital e o médico mandou ele ir pra casa, pois não tinha mais o que fazer. 

Durante três meses, mamãe rezou e ele ficou bom. 

[...] como a pessoa sabe curar os outros e não cura a si mesma. 

Ela fazia oração, com ela aprendi, ela me ensinou tudo, aprendi dela e minha mãe aprendeu 

essa missão com minha avó, que aprendeu da avó dela.  

Eu estava visitando os doentes no Hospital da Santa Casa, aqui em Sobral, fazendo o 

trabalho como legionária. Eu estava fazendo minha função de missionária de Maria. Quando 

comecei a ministrar a oração, Jesus começou a se manifestar, Ele disse que eu estava 

curando uma pessoa que tinha um problema no coração. Comecei a rezar e quando abri os 

meus olhos só vi o pessoal banhado em lágrimas, estavam todos chorando. Ele disse para eu 

ministra uma oração de cura. 

  

                  Essas passagens nos dão uma ideia do fio condutor do modo de constituição da 

identidade espiritual, naquilo em que essa mulher vai se tornar e que nos ajudarão na 

compreensão das aprendizagens formadoras apoiadas nessa experiência espiritual.  

A princípio Maria experimenta situações de resistência por sentir o sofrimento da 

mãe, em outros momentos envolvimento, sensibilidade diante do sofrimento das pessoas, 

elemento que impulsionou a prática da reza, onde de tanto ver a mãe fazer curas aprendeu. 

Essas narrativas de vida apresentam traços de proximidade e intimidade espiritual mas 
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também é uma experiência que a faz experimentar um misto de sentimentos. Por um lado o 

que ela via acontecer com a mãe, favorecia o experimento de sentimentos ambíguos, como o 

de ver a mãe que curava as outras pessoas, ao mesmo tempo não ter saúde, sempre muito 

frágil e doente, ela questionou “como a pessoa sabe curar os outros e não cura a si mesmo”, 

aqui me antecipo para informar que só mais tarde ela na mesma narrativa vai tomar 

consciência da questão que é levantada agora, pois ao informar que o dom recebido não é para 

curar a si mesmo e sim para colocar a serviço do outro, faz ela se dá conta da missão da mãe e 

sua.  

As manifestações de resistência apontam para duas situações: a primeira para a 

luta interior de não aceitação, seja por medo de ter o dom de curar  e com isso vir a sofrer a 

semelhança de sua mãe, a segunda por não se identificar com um modelo de dona de casa que 

não assume seu papel neste contexto, ficando a cargo das filhas tal cuidado  e acrescentado a 

isso o conhecimento de perto da vida que a mãe levava sem ter tempo para outras atividades, 

sociais e de lazer.      

     No caso de Maria a segunda parte de sua narrativa vai marcar uma transição 

epistemológica histórica envolvendo dois momentos da experiência formadora e 

transformadora da sua identidade espiritual. O que no primeiro momento narrativo se observa 

como resistência em aceitar o dom devido à situação vivida pela mãe e já exposta 

anteriormente. O segundo momento é marcado por essa reviravolta, onde se evidencia uma 

forte experiência de espiritualidade, com uma manifestação de alegria profunda por se 

perceber escolhida e que só agora no espaço sagrado do movimento da Renovação 

Carismática Católica 32
 (RCC), ela anseia por esse chamado e se angustia ao esperar a 

confirmação que ocorre durante a participação em um retiro espiritual, onde pela leitura de 

                                                           
32

 Renovacão Carismática  Católica – Renovação Carismática Católica (RCC) é um movimento que nasceu  em 

1967 com um pequeno grupo de jovens professors da universidade católica de Duquesne (Pittsburg), 

comprometida com sua vida na fé e de apostolado. Ele é voltada para a experiência pessoal com Deus, 

particularmente através do Espírito Santo e dos seus dons. No Brasil a Renovação Carismática teve origem na 

cidade de Campinas, SP, através dos padres Haroldo Joseph Rahm e Eduardo Dougherty. Atualmente, a 

Renovação Carismática encontra-se presente em todos os Estados brasileiros, com 285 coordenações 

organizadas e cadastradas junto ao Escritório Nacional. Em termos de doutrina a RCC afirma seguir a Bíblia, o 

Catecismo da Igreja e todas as demais diretrizes da Igreja entre ela os dogmas já fixados no catolicismo romano, 

como a crença na intercessão dos santos e a imaculada Maria. Material pesquisado na Internet no dia 23 de junho 

de 2011. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre e também em Barruffo, (2003, p. 99).  

   

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
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um texto bíblico é confirmado o dom da cura, esse fato a tranquiliza por ser o momento em 

que é confirmado o chamado, um chamado para a cura interior.  

     O que ocorreu para que possamos compreender essa nova postura? A resistência 

do primeiro momento pode está associada ao preconceito religioso em que em alguns casos as 

práticas de curas realizadas por rezadeiras está associada a práticas feiticeiras, xamânicas, 

ciganas, onde não são reconhecidas pela Igreja Católica e aí entra a influência que tem a igreja 

sobre os aspectos religiosos e da religião sobre essa mulher ao mesmo tempo que reforça uma 

obediência eclesiástica. Isso ficou claro no episódio da alegria em participar do movimento da 

RCC, movimento reconhecido pela Igreja, onde, também ocorrem curas pela prática da reza. 

Ser convidada para participar do retiro, onde através de um sinal espiritual (aqui a 

leitura de um texto bíblico) se confirma o dom de curar. O que é importante aqui, é a 

institucionalização da cura via movimento da Igreja Católica com a oficialização pública de 

ter o dom de curar ou como é o caso apenas a confirmação de uma realidade que é presente 

desde a infância. Ao percorrer a narrativa do chamado de Deus, na RCC o único medo é o de 

não ser confirmado. Ser curandeira fora da RCC pode aqui estar associada ao envolvimento 

com práticas que não são aprovadas pela Igreja Católica.  Vejamos  a descrição de uma 

epifania que ocorreu quando, em suas dúvidas, medos e resistência vem à confirmação do 

dom.  

 

No ministério da cura participei durante quatro anos ou mais, sem tomar uma decisão. Fiz 

um retiro. Naquele retiro me senti escolhida, senti o chamado. Passam três dias e depois nós 

saímos cada qual para o seu canto pra ficar só, para poder falar com Jesus e pedir a Deus 

uma resposta se é a vontade dele para nós, ser do ministério de cura. Senhor será que é isso 

mesmo que o Senhor quer de mim, é essa a tua vontade? Abri a Bíblia e lá estava a palavra 

do Senhor confirmando. Naquela passagem Deus me deu confirmação do chamado Dele pra 

mim. Essa passagem eu não lembro porque faz muito tempo, mas era uma passagem que 

confirmava, então pronto, eu não tenho mais dúvidas, e o meu chamado, é a cura interior. 

O povo pede oração e eu rezo, mas eu sempre digo, eu não faço nada, quem faz tudo é Deus.  

Entendeu a diferença.   
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                   O dom é confirmado pela experiência de participação em um retiro espiritual, 

momento de oração profunda, escuta silenciosa, oração pessoal e coletiva e confirmada pela 

autoridade do movimento em que participa. No inicio da narrativa é por ela afirmado que já 

faz mais de quatro anos sem tomar uma decisão, isso demonstra ter conhecimento de que já 

era rezadeira, mas num ato profundo de obediência a Igreja espera, pois no movimento 

precisa ser convidado para participar do retiro, onde  somente no movimento da RCC assume 

verdadeiramente ser uma mulher que cura com o dom especifico da cura interior. As vezes 

ocorre que por desejar tanto algo, não chegamos a discernir com clareza a vontade de Deus x 

vontade pessoal. Nestes casos é muito comum que as moções experimentadas pelo espírito 

entrem em confusão, isso, segundo Santo Inácio, indica a necessidade de esperar, esperar em 

Deus, pois se for de Deus  os sinais são de calma e paz interior. 

                   A seguir ela nos conta o que a vida ensinou e como foi se envolvendo com a 

prática do oficio e com as peculiaridades que envolvem esse fazer. Em que grupo trabalha e 

como desenvolve e nutre sua espiritualidade e o que é necessário para quem cura e para quem 

procura a cura, há neste relato a sistematização do trabalho com a cura interior. 

 

Eu começo a fazer a oração na pessoa, ela não me conta nada. No momento inicial, vou 

consagrar os antepassados, os tataravós, avós, pai e mãe; esta é a cura interior. A gente 

consagra as raízes para as curas de maldição, as curas de palavras; é que as vezes os nossos 

antepassados podem ter jogado na família maldições e elas vem de família em família, 

passando, essas maldições. A pessoa pode herdar uma maldição, eu já tenho rezado em 

pessoas que receberam uma maldição de parentes lá de trás. Vejo muitas famílias que não 

tem motivo nenhum para está sofrendo tanto. Isso vem lá dos antepassados delas. Deve ter 

tido um conflito ou uma maldição que um parente deve ter jogado na família. As vezes passa 

uma, duas, gerações sem pegar a maldição. Isso só se pode se curar com oração. 

Quando termina e a parte dos antepassados, vou para o ventre da mãe, aí eu vou consagrar 

aquela criança no momento da concepção, no momento em que ela foi gerada. Aquela 

criança daí em diante, no momento que ela vai sendo gerada, o consciente e o inconsciente 

dela, tudo o que a mãe for sentindo  vai  acumulando dentro da pessoa, o que é outra coisa 

que pode causar muitas doenças, muitas tristezas, muito sofrimento, o que pega no ventre 

materno. Quando a gente termina esta oração  consagra a criança, consagrando o momento 
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do nascimento. Tanta gente que pega doença na hora do nascimento, o choque que toma 

quando chega e não é bem recebido, criança que sofre rejeição no ventre da mãe.  

Quando termina vou consagrando a infância, a adolescência, a juventude. Quando termina a 

gente ainda vai consagrar o presente né, o aparelho digestivo, respiratório, todos os seus 

órgãos. A gente vai consagrando a Deus tudo o que aquela pessoa tem, para Deus poder 

agir.  

Enquanto estou rezando em uma pessoa. Outra rezadeira, esta orando por mim, para que o 

Espírito Santo me revele toda verdade do sofrimento da pessoa. A oração vem do Espírito 

Santo, não é nossa. Ele revela. Temos que ficar atentos para ouvir  o que Deus quer falar 

através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que move, que leva a mensagem. Sem o 

Espírito Santo ninguém faz nada, sem a fé.  

Sou do movimento católico da Renovação Carismática.  As curas acontecem na Segunda-

feira pela manhã. Cada dia tem o seu responsável. Na renovação carismática tem o seu dia. 

E na comunidade cada um tem o seu dia. Agora nós só vamos para as casas quando uma 

pessoa não pode andar,  se ela está de cama. 

Confessar-se, ir a missa, ter uma vida de oração e levar o irmão para a oração. Confessar-se 

sempre, não ter mágoa, ódio, ou ressentimento no coração. Eu preciso ter uma vida de 

oração, eu preciso ir à missa todo dia e fazer a confessão todos os meses, porque se eu sujar 

as mãos de manhã eu não vou guardar para lavar à tarde para poder lavar. Na hora que sujo 

vou limpar, se meu coração não está preparado em Jesus, tá certo na hora o padre dá a 

absolvição. Missa ajuda, mas se a gente que ir ficar mais limpa é com a confissão. É isso que 

eu levo para o povo, que é pra rezar o terço, rezar o ofício. O ofício é a cura e a libertação.  

Para curar precisa ter fé, quem cura precisa ter fé e quem vai receber a cura também. Olhe, 

é preciso ter fé, confiança no agir do Espírito Santo, tanto naquela pessoa quanto em eu.  Se 

ela não tiver fé, Deus não vai fazer, se ela tiver muita fé Deus vai fazer. 

 

       Toda sua narrativa mostra como ponto central a experiência de construção de uma 

identidade religiosa e de uma sistematização da cura interior espiritual, marcada pela 

obediência a Igreja Católica. Essa narrativa traz suas singularidades apontando para essa 

sistematização do percurso da cura interior.  Ao narrar essa trajetória de descoberta como 

rezadeira, Maria evidenciou seu medo de ter o dom, situação na qual só teve coragem de 
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aceitar quando entrou no movimento promovido por um grupo religioso local a RCC, aos 

cinquenta e oito anos, mas reconhece que tudo que aprendeu foi com a mãe, tornando-a 

referencial significativo para pensar-se mulher rezadeira. Falou do seu oficio de curar doenças 

pela prática da reza de onde extrai os elementos de sua ancestralidade curandeira e dos 

elementos necessários para compor a sua imagem arquetípica, que é constituída a partir das 

lembranças e  crenças.  

A narrativa de vida desta rezadeira nos permite compreender o dinamismo e o 

desenvolvimento da experiência espiritual quando apontam para uma vida espiritual 

compreendida como tendo uma fase: inicial, e outra fase que indica um crescimento espiritual 

que apontam para um amadurecimento da vida em Deus. O que irá caracterizar cada um 

desses momentos são: na fase inicial - a forma como aconteceu a descoberta de ter o dom, a 

compreensão do que estava acontecendo. Em suas narrativas  a noção que nutre de si mesma 

se encontra ancorada  na afirmação de ser uma criança de oração com manifestações de Deus 

e experiências místicas já ocorrendo bem cedo, ainda criança. O que é significativo nesta 

experiência é a compreensão que a mesma  já tão cedo manifestava com idade entre 5 e 6 

(cinco e seis) anos, não é comum se ouvir uma criança com esta idade afirmar “na minha 

infância eu sentia Cristo, eu e Ele”  por não existirem ainda estruturas cognitivas prontas, mas 

apenas em desenvolvimento, não acabado, como ser possível essa experiência de sentir Deus? 

Para Vygotsky (2009) como estas estruturas se encontram em potencial, se 

cultivadas podem sim, serem antecipadoras do que ainda se encontra em potência. O que fica 

claro com isso?   É  que o ambiente familiar de cura, onde a mãe em sua presença realizava 

seus rituais, e que provavelmente rezava mantendo uma vida de oração, onde também rezava 

com a mãe e onde ela via tudo acontecer é possível compreender que: o seio familiar foi o 

lugar onde ela nutriu uma vida de oração, onde encontrou sua identidade curandeira no 

seguimento do modelo introjetado da mãe, marcado por uma sensibilidade aguçada e já tão 

cedo alimentada, sendo capaz de, ao ouvir o canto dos pássaros, sentir a natureza e com isso 

ficar alegre, com registros de moções do espirito, que na gratuidade de Deus se torna a 

experiência espiritual que vai sustentá-la por toda a vida.  

Vamos refletir sobre “Sentir Deus e falar com Ele”. Estas expressões marcam uma 

experiência espiritual mística que tem suas bases na segunda infância, com esse relato ela 

confirma o que a psicologia a partir de Vygotsky (2009, p. 241 – 94) elabora enquanto 

categoria central para pensar e ponderar sobre a questão que esta sendo levantada. Os  estudos 

sobre  a “zona de desenvolvimento potencial”, confirmada através dos estudos de Baquero 
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(1998, p. 110 – 116) afirma ser possível ponderar sobre as potencialidades de aprendizagem 

ou os avanços do desenvolvimento. Para Vygotsky (2009) essa colaboração promove o 

“amadurecimento das funções psicológicas superiores da criança com o auxilio da 

participação do adulto” (p. 244). Essa colaboração entre criança e adulto é central para o 

processo de desenvolvimento.  

Quanto ao crescimento e amadurecimento do desenvolvimento espiritual, da vida 

em Deus, isso vai se tornando tarefa de toda uma existência, daquilo que para C. G. Jung, 

(1965, 1991, 1996, 2006), são noções do que se encontra gravado, pela recorrência de 

experiências e aponta como referência as energias e tendências que levam empiricamente à 

repetição permanente das mesmas experiências e formulações, indicando que no psiquismo 

existe de fato, um princípio formador e funções dominantes. Que ele justifica através dos 

arquétipos. Esse  conceito indica a existência de determinadas formas na psique, que estão 

presente em todo tempo e lugar como força geradora  que fornece incessantemente  ao 

psiquismo as figuras e formas que tornam possíveis o reconhecimento em si.  

Experiências que sustentam a trajetória de espiritualidade apontam para um 

dinamismo e desenvolvimento crescente da vida espiritual. O caminho da experiência 

primordial, leva o homem a sua plenitude e neste caminho diversos elementos emergem, 

assim foi com Paulo de Tarso, Inácio de Loyola e tantos outros neste estudo, na trajetória de 

espiritualidade da colaboradora daria destaque os seguintes elementos: 

             

 Resistência quanto à aceitação da situação vivida, isso ocorre devido a não 

compreensão do que esta acontecendo;  

 Percepção que faz de si mesmo,  no caso a de ser uma criança de oração;  

 Interioridade espiritual, sentir o toque de Deus;  

 Alimento espiritual,  confessar-se,  ir a missa,  ter uma vida de oração e 

levar o irmão para a oração, não ter e nem alimentar  mágoa, ódio, ou 

ressentimento no coração, exame de consciência diário; 

 Colocar-se a serviço dos outros.  

 

                  Esses elementos também encontram eco na literatura sobre espiritualidade cristã 

católica. 
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       O resultado dessa  pesquisa mostra que a consciência curandeira e as práticas de 

cura, identifica percursos de espiritualidade  trazendo suas peculiaridades e singularidades, 

sendo também estes elementos os que irão compor a experiência espiritual de cada mulher 

rezadeira.  

                   Vejamos agora a trajetória de descoberta como rezadeira de Tereza. 

 Nasceu em 1951, mãe de seis filhos. Hoje com 60 anos. Tereza inicia a narrativa 

contando-nos um fato que marcaria a sua descoberta como rezadeira, o falecimento de sua 

mãe. Percorrendo os registros foram sendo identificados os aspectos mobilizados nas 

situações de aprendizagens da percepção que ela passou a ter de si-mesma, chegando a 

afirmar que até antes da morte de sua mãe, ela não se percebia capaz de curar pela prática da 

reza. Nesse momento a figura da mãe é o cerne da compreensão da sua identidade pessoal e 

espiritual curandeira e é por ela que se articula toda dinâmica da experiência de cura. É uma 

vocação tardia, pois ela tinha trinta e nove anos. Um fato curioso é que ela também afirma que 

foi após a morte da mãe que as pessoas passaram a procurá-la pedindo para que ela rezasse, 

fato este que vai legitimar sua prática.  Nas palavras de Tereza.:  

 

O povo pede oração e eu rezo... Eu comecei a rezar assim, depois que a minha mãe morreu. 

Depois do falecimento dela as pessoas vinham lá em casa, mais elas ainda não sabiam que 

ela tinha morrido e para não voltar sem ter recebido a reza me pediam pra eu rezar e eu 

sabia rezar.  

Desde que minha mãe faleceu, porque era ela que rezava, era a minha mãe. Desde que me 

tornei gente, eu conheci minha mãe, rezando nas pessoas. A partir da morte dela em 1990 eu 

fiquei rezando no povo. Antes eu não sabia que tinha o dom. Eu rezo aí o pessoal diz assim 

“Ave Maria, a tua reza é muito boa, parece com tua mãe. 

 

Ao ressaltar que em sua família  não é só ela que cura, tem irmãs, primas, tias essa 

rezadeira evidencia o que Tedlock (2008, p. 30) já afirmava  que esses “indivíduos dotados de 

dons especiais podem ser escolhidos, podem receber um chamado diretamente dos espíritos 

ou pode aprender por intermédio dos ensinamentos familiares”. É comum encontrar nas 

narrativas de outras rezadeiras estes sinais. Seja por meio dessas conexões com espíritos 

ancestrais, situações familiares, rituais, enfim são situações onde é possível compreender que 
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este conhecimento é transmitido de geração a geração.  Em seus lares sempre tem pessoas 

procurando a cura das doenças pela reza, neste caso, essa situação vem se tornando uma 

tradição familiar. Onde o reconhecimento que provém da comunidade e também da 

autoridade médica. Confirmando isso temos o seguinte fato narrado pela rezadeira, “que até 

doutor (médico) procura por ela para ser curado e ainda envia os pacientes quando não 

consegue resolver com os medicamentos que tem”. Quando falou isso, senti que tipo de 

sentimento experimentava naquele momento, o de ser reconhecida e enaltecida pelo 

conhecimento curandeiro que tinha herdado de sua mãe, mas isso também confirma que a 

procura da cura de doenças pela prática da reza não diz respeito só à ausência de médicos ou 

postos de saúde nas comunidades.  

    A procura pela reza enfatiza aspectos das práticas culturais relacionadas à crença 

na cura das enfermidades através de processos rituais que utilizam orações e plantas. Rituais 

realizados por seus ancestrais tornando com isso, a sua prática uma referência das formas 

antigas de tratamento e que ainda hoje é reconhecida como uma das formas mais antigas de 

cura. Em seus comentários Tedlock (2008, 23) afirma que essa tradição constitui o sistema de 

cura mais antigo. Em algumas narrativas vemos todos estes aspectos. 

 

A minha família toda tem herança de rezar.  

 

 O sentimento de gratidão, por ter recebido este dom como herança da mãe, fez 

com que ela se sentisse naquele momento privilegiada. Tomar consciência do quão importante 

foi sua mãe nesta tomada de consciência de si-mesma, a fez ficar durante a entrevista 

narrativa com a voz embargada, essa é a experiência formadora, que reconhece a influencia 

do outro no processo de “caminhar para si”.  

Ser rezadeira somente após a morte da mãe, “antes eu não sabia que tinha o dom”, 

tomar o seu lugar e receber da comunidade o reconhecimento e as vezes até de comparação 

com a mãe já falecida, a deixa feliz e orgulhosa. 
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Este momento se configura como um dos momentos formadores no processo da 

escuta da narrativa, pois toca no que a psicologia denomina de “vinculo de reconhecimento”.33 

Não há registrado nenhum evento que fosse compreendido como percurso curandeiro ou 

experiência espiritual antes do falecimento da mãe, o foco narrativo se concentrava nos 

diversos episódios de curas realizadas por sua mãe, demonstrando sempre admiração, 

respeito, pela figura representativa e simbólica que foi a mesma,  só que agora ela toma o seu 

lugar, o dom que era  da mãe se encontra agora com ela e neste instante, se reconhece igual ao 

modelo admirado.  

A repercussão desta tomada de consciência em seu psiquismo irá ecoar na sua 

maneira de ser e estar no mundo que a partir de agora apontam para o seu percurso de 

formação curandeira, marcado pelo falecimento da mãe e das situações  vividas por ela, onde 

pessoas chegavam a sua casa procurando por sua mãe, sem saber que a mesma já havia 

falecido, algumas pediam para que ela rezasse ao menos para não dar a viagem perdida, e foi 

rezando aqui e ali,  esse aqui e ali se transformam na descoberta  de ter se tornado  rezadeira. 

Em algumas delas assim se expressa:   

 

No começo quando as pessoas me pediam para rezar, eu pensava e trazia lá do meu 

esquecimento a lembrança do jeito que a mamãe rezava, e assim eu continuei o exemplo dela. 

Toda vida quando eu rezo, eu agradeço muito a Deus e agradeço muito a minha mãe pela 

herança que ela me deixou ela ainda é um exemplo na minha vida. Pelo seu amor e caridade, 

ela sempre foi exemplo.   

 As pessoas me vêem como uma pessoa muito boa, eu acho que é por causa dessas coisas, 

quando eu rezo eu agradeço muito a Deus e agradeço o exemplo dos meus pais que foram um 

exemplo de minha vida em tudo. Em amor, em caridade, eles tinham um dom, uma coisa 

demais, meus pais. 

                                                           
33

 Zimermam (2009, p. 284), que o vinculo reconhecimento [...] se dá em quatro dimensões: 1.Fazer um 

reconhecimento (voltar a conhecer aquilo que já preexiste dentro dele). 2. O reconhecimento do outro (como 

sendo uma pessoa autônoma e diferente dele). 3. Ser  reconhecido aos outros (como é o sentimento de gratidão). 

4. Ser reconhecido pelos outros é a forma mais frequente e importante delas: a começar pelo bebê recém-nascido 

que já necessita do “olhar reconhecedor” da mãe, e essa necessidade prossegue com diversas variantes pela vida 

de qualquer pessoa.  
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                 Essas passagens nos dão uma ideia do que Tereza deve ter experimentado ao 

descobrir-se sendo capaz de curar e por ser merecedora do dom herdado da mãe, já que a 

mesma a admirava tanto. Experimentar esse misto de alegria, gratidão por agora se sentir 

igual ao modelo idealizado, de se vê como a mãe curando também as outras pessoas.  

    No caso de Tereza toda narrativa é marcada pela admiração do modelo primordial 

a mãe, modelo arquétipo, fazer o que a mãe fazia, experimentar a alegria de ser igual ao 

modelo, é marca da transição histórica, o momento da sua experiência transformadora, a da 

descoberta de ser capaz de curar pela prática da reza.  A narrativa mostra que a confirmação 

de ser capaz de curar ocorre porque as pessoas pedem que ela reze em lugar de sua mãe e só 

depois é que ela percebe a si mesma como rezadeira, onde se confirma o chamado. Conta uma 

das mulheres rezadeiras que na família a tradição curandeira existe e que o dom não vai com a 

pessoa quando ela morre, o mesmo é deixado para alguém para que a mesma continue 

curando. Quando uma rezadeira sente que estar próxima a sua viagem, ela busca alguém, 

chegando até mesmo a ensiná-la as rezas, em outras casos elas também chegam a afirmar que 

se ensinar perde a capacidade de curar.  Vejamos como isso aconteceu com Tereza.  

 

Desde que minha mãe faleceu, porque era ela que rezava, era a minha mãe. Desde que me 

tornei gente, eu conheci minha mãe, rezando nas pessoas. A partir da morte dela em 1990 eu 

fiquei rezando no povo. Antes eu não sabia que tinha o dom. Eu rezo aí o pessoal diz assim 

“Ave Maria, a tua reza é muito boa, parece com tua mãe. 

Ela deixou o dom de rezar comigo, eu antes dela morrer, eu nunca tinha curado. Isso vai 

fazer 19 anos que ela morreu e que eu rezo curando gente de quebranto e muitas coisas. 

Assim, o pessoal diz que quando a mamãe rezava era demais. Mas que eu também sei fazer 

igualzinho a ela, o pessoal é que diz. 

 

      O dom é confirmado pela experiência de tomar o lugar da mãe, de fazer a mesma 

coisa que ela. 

                  Ao me contar o que a vida ensinou e como foi se envolvendo com a prática do 

ofício, das peculiaridades inerentes ao seu saber-fazer e da influência dos pais, demostra com 

simplicidade em que consiste sua prática e que Tedlock (2008, p. 35) afirma ser uma prática 
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de cura que envolve sensibilidade. Não participa de nenhum grupo, apenas se coloca a 

disposição dos moradores da localidade onde reside, com isso desenvolve e nutre sua 

espiritualidade. Parte desta composição envolve ainda a figura da mãe, essa identidade 

curandeira apresenta traços de não identidade curandeira legitimada na não consciência do seu 

fazer, pois esse fazer ainda se encontra imbuído de uma simbiose materna.34
 Esse momento foi 

muito importante, ao mesmo tempo em que provocou um questionamento do tipo: que 

repercussão provocou a narrativa neste momento? Ela criou as condições de tomada de 

consciência dessa realidade e da necessária separação da rezadeira em relação à mãe.  

 

Na psicanálise freudiana uma criança em estado  de simbiose não discrimina o eu 

e o outro, com isso não atinge a condição da capacidade de uma separação e individuação. 

Essa simbiose é negativa para o desenvolvimento da criança quando a mãe desfaz a simbiose 

com o bebê, cedo demais, com consequente formação de vazios afetivos e uma insuficiente 

preparação para as fases seguintes, ou num segundo caso quando a mãe prolonga 

exageradamente a simbiose com o seu filho, reforçando um estado de dependência, junto com 

um sentimento de onipotência. Provavelmente na vida adulta o sujeito irá persistir na 

demanda em contrair vínculos de natureza simbiótica não encontrando no ambiente a devida 

imposição de limites e frustrações que o façam passar do princípio do prazer para o principio 

da realidade. Como vemos esse período pode ser curto quando já existe um bom vinculo de 

confiança recíproca entre mãe e filho ou pode ser uma separação muito tumultuada e 

prolongada, na hipótese de que o filho ainda não tenha estabelecido os núcleos básicos de 

confiança.  

 

 No caso desta rezadeira há ainda sinais da necessidade de descolamento da figura 

identitária da mãe como rezadeira. Necessitando entrar em contato com a sua genuína 

vocação ancestral para a cura. Isso é o que a torna merecedora de receber o dom, é essa a 

provável experiência formadora de espiritualidade curandeira. E não o achar que a mãe 

deixou o dom para ela pelo fato de gostar dela, esse seria um elemento infantil que ainda a 

amarra a mãe.  Na narrativa encontramos esses sinais em expressões bem simples como as 

que se seguem, mas que reforçam ainda essa simbiose curandeira.  

 

                                                           
34

 E acordo com Zimermam (2009) para a psicanálise a simbiose é “uma fase evolutiva normal ou uma detenção 

patogênica em um adulto portador de transtorno narcisista, na qual a criança ainda se sente fundida com a 

mãe”. Zimermam (2009). 
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Quando a minha mãe morreu e eu comecei a rezar...  Foi nesse tempo que eu comecei a 

rezar, depois que ela morreu.   

Ela deixou o dom de rezar comigo, eu antes dela morrer, eu nunca tinha curado. Isso vai 

fazer 19 anos que ela morreu e que eu rezo curando gente de quebranto e muitas coisas. 

Assim, o pessoal diz que quando a mamãe rezava era demais. Mas que eu também sei fazer 

igualzinho a ela, o pessoal é que diz. 

 

 Toda sua narrativa mostra como ponto central da experiência de construção de um 

itinerário de espiritualidade a partir da figura modelo da mãe. Difere da primeira narrativa 

trazendo as suas singularidades. Ao narrar sua trajetória como rezadeira evidenciou gratidão 

por ter recebido da mãe esse dom, mas reconhece que tudo que aprendeu foi com ela. Mesmo 

sem saber os registros que envolvem o fazer da reza já se encontravam latentes em seu 

psiquismo devido à experiência de ver a mãe realizar suas curas tornando-a agora o 

referencial significativo para pensar-se mulher rezadeira. Todos os elementos que aparecem 

passam a fazer parte de uma imagem arquetípica, que é constituída a partir das suas crenças.  

As experiências que apontam para a trajetória de espiritualidade de Tereza. 

acenam  para os seguintes elementos:             

 A mãe é o cerne da compreensão da sua identidade espiritual curandeira e é 

por ela que se articula toda dinâmica da experiência de cura;  

 Conhecimento curandeiro é herdado de sua mãe; 

 Pessoas passaram a procurá-la pedindo para que ela rezasse, fato este que 

legitima sua prática; 

 Colocar-se a serviço dos outros a qualquer hora e lugar.   

 

     Para pensar o percurso da descoberta de Tereza,  se faz necessário compreender o 

vinculo que esta filha tem com a mãe. Para Zimermam (2009, p. 284) o vinculo é uma forma 

de “reconhecimento” e de “manutenção do sentimento de identidade”. Durante a trajetória de 

vida de uma pessoa, todo indivíduo vive permanentemente em interação com os demais, 

necessitando de maneira vital do reconhecimento. 
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     No caso dessa rezadeira vários elementos confirmam o “vinculo de 

reconhecimento” que compõem esse relação. Em sua narrativa esses momentos são marcados 

pelas seguintes situações:  o dom é herdado da mãe após seu falecimento e essa situação se 

estende ao episódio da tomada de consciência de ter o dom que vai fundamentar seu 

sentimento de identidade.  

    Ao recordar o número de anos como rezadeira, expõe sobre uma aprendizagem 

que ocorre pela observação de ter visto fazer, aqui se encontrando sob a ótica das influências 

que esta rezadeira recebe da mãe. Há ainda, uma outra situação, o relato da lembrança do 

exercício do oficio, onde ocorre o reconhecimento público de ser uma boa rezadeira, se 

confirmando assim o sentimento de identidade que se assemelha e se diferencia, marcado pelo 

continuo “vir a ser” e do próprio “caminhar para si”.  Os aportes dessa reflexão encontram 

significação na compreensão do que se tornou, do que a vida ensinou e onde antes do 

falecimento da mãe nunca se viu fazendo o que ela fazia. Dentro da literatura sobre “o vinculo 

de reconhecimento” se afirma  ainda não ser possível  “conceber qualquer relação humana em 

que não esteja presente a necessidade de algum tipo de um mútuo reconhecimento, o qual é 

vital para a manutenção da autoestima e a construção de um definido sentimento de 

identidade” (p. 284). Enfim, temos a necessidade vital de sermos reconhecidos pelos demais, 

como alguém que é aceito, valorizado, respeitado pelos outros.  

Quando se reporta aos tipos de doenças que cura, faz o levantamento de um leque 

de doenças já bem conhecidos, no meio popular, doenças simples e também doenças graves, 

que matam crianças e que diversas políticas públicas de saúde passaram a se preocupar. Na 

sua humildade, essa mulher simples do povo aprendeu através de um sistema de cura que é 

milenar a tratar as pessoas, curando do sofrimento interior,  da cura da alma, dos males físicos 

e espirituais.  

       A fala dessas mulheres em geral coloca em evidência a simbologia do número três, 

e sete. Na cultura judaica, os números não têm apenas um valor linear e relativo, como no 

ocidente, mas sempre um valor simbólico, que muito influi na compreensão religiosa dos 

dados da revelação e da fé. Vejamos o simbolismo do número três nas práticas curandeiras 

das três rezadeiras: vem durante três dias, faz três rezas, toma o chá em três dias, vem receber 

a reza durante três dias, faz o sinal da cruz por três vezes, corta o chão com faca, três vezes. 

Quanto a simbologia do número 3 (três) na bíblia significa o número da unidade e da 

Trindade. É usado para reforçar ou dar ênfase a uma expressão. Assim, quando se quer dizer 
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que Deus é Santo, assim encontramos nos textos do livro do profeta Isaias  (Is 6,30 “Santo, 

santo, santo é Iahweh dos exercítos. No livro dos Números, Deus abençoa três vezes (Nm 6, 

24-26). Três são os mensageiros que anunciam o nascimento de Isaac (Gn 18,1ss). É o 

número da plenitude (Ap 21,13) e da santidade (Ap 4,8). Simboliza a união e equilíbrio 

aparecendo na Santíssima Trindade, Paulo de Tarso passou três dias cego. O numero três é 

recorrente na literatura e nas artes, para a rezadeira o três se reporta aos três dias em que Jesus 

ficou sepultado e no terceiro dia ressuscitou vencendo a morte e toda a forma de doença.  

Quanto ao número sete o seu simbolismo encontra fundamento exegético e 

também na doutrina elaborada pelos Padres da Igreja, os primeiros teóricos responsáveis por 

confirmar e defender a fé, a liturgia, a disciplina, criando os costumes e decidindo os rumos 

da Igreja, ao longo dos sete primeiros séculos do cristianismo.  Para “os santos padres”, o 

número sete (7) representa simbolicamente, a magnitude, a inteireza, a plenitude e totalidade. 

Ele pode ser, a soma aritmética do número três mais o quatro. Três, em geral, indica algo que 

se refere a Deus, devido a noção de perfeição, e o número quatro (4) se refere sempre a algo 

que está dentro dos limites do mundo. Os santos padres viam, pois, todo esse simbolismo no 

número sete. Para Santo Agostinho, ele é, na prática, símbolo de totalidade e plenitude, e para 

Santo Ambrósio, indica a perfeição, por ser formado de dois números perfeitos, como se falou 

acima: o três, na referência ao divino, e o quatro, na identificação do mundo criado. Assim a 

perfeição de Deus, agindo e operando nos limites do mundo, dá-nos uma compreensão do 

mistério e da plenitude. No terreno religioso, podemos dizer, também como exemplo, que, nos 

sete súplicas do Pai Nosso, as três primeiras se referem a Deus, e as quatro últimas se referem 

a nós, tornando-se então uma expressão ainda mais simbólica e objetiva. Quando estão 

realizando seus rituais de cura a rezadeira cita o nome das doenças que curam e informam 

sobre  quantas  vezes se deve levar a criança para receber a reza e geralmente obedece a esses 

números.  

O que se percebe com isso é a força da tradição religiosa, ao perguntar a essas 

mulheres sobre: como é determinado o número de vezes em que a criança deve voltar para 

receber a cura? Encontramos a seguinte resposta, para algumas doenças 3 vezes e continuou: 

 

A mamãe disse que parece uma mentira, mas quando ela rezou, assim que ela saiu a mãe 

quando entrou no quarto pra botar o chá o menino já estava com os braços abaixados, os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Padres_da_Igreja
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olhos fechados... com 7 meses que ele estava assim. Com três dias o menino já estava 

bonzinho. 

A pessoa traz o menino e tem que ser três vezes porque a mamãe dizia que é bom rezar três 

vezes em seguida quando o quebrante é forte, né. 

Quebrante molhado dos olhos bem excomungados 

Com dois te botaram com três eu te tiro 

Com as três pessoas da Santíssima Trindade 

Que é Pai, do Filho e do Espírito Santo 

Vai-te quebrate pras ondas do mar sagrado 

E deixai o corpo da criança (ou da pessoa) 

São e salva como na hora que ele foi batizado 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

        

          Quando Deus andou no mundo três males ele curou 

Arco, espinhela caída Jesus levantou. 

Aí diz as mesmas palavras: com os poderes de Deus Pai, com os poderes de Deus Filho e 

com os poderes do Espírito Santo, porque quem cura é Deus.  

Aqui o número é simbólico fala, quase sempre, numa linguagem puramente 

silenciosa, e seu horizonte transcende o mundo sensível. Ao se utilizar de símbolos, de 

hierofanias nos momentos de curas as rezadeiras estão repetindo de maneira infinita aquilo 

que outras culturas realizavam em seus rituais de cura e cabe a mim neste instante, empenhar 

esforços em compreender o seu sentido, começando pelo significado da repetição como 

aquele que confere e expressa a realidade dos acontecimentos.  

     Ao informar que a procura pela reza que ela faz é grande, e que na família as irmãs 

também são curandeiras chegando a informar que o número de pessoas que procuram a irmã é 

muito maior,  afirma que a família toda tem herança de rezar, este é um discurso que revela o 

reconhecimento dessa realidade como aquela necessária a construção da identidade curandeira 

familiar e como essa aprendizagem ocorreu, afirmando ser uma realidade que passa de 

geração em geração. Sabe que recebeu esse ofício como um dom.  
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    Por fazer parte da tradição religiosa católica conta que sempre procura a confissão 

e que não  esconde do padre que é rezadeira informando sobre sua prática,  o padre não a 

proíbe de rezar, diz apenas que reze a oração do Pai Nosso, pois o que cura é a fé. Esta certo, 

o que cura é a fé, mas Jesus curava sem utilizar formulas prontas e em muitas situações de 

cura apenas dizia “vai, o teu filho vive” (Jo. 4,51) este é o episódio da cura do filho de um 

funcionário real. E a narrativa do Evangelho relata “[...] e creu, ele e todos da sua família”. A 

forte presença greco-romana faz a Igreja querer doutrinar sempre com uma forte marca da 

relação de poder, esquecendo que quando Jesus curava invocando ao Pai como no caso da  

ressurreição de Lázaro, não apresentava  em sua fala discursos decorados, em algumas vezes 

apenas dizia vai e não peques mais. Informa que nunca foi ao padre saber se podia rezar nas 

pessoas. Mas sabe pela irmã que há uma proibição, nesta família de curandeiras a proibição é 

a de se rezar uma oração que fora ensinada por uma cigana a sua bisavó, devido a um bispo 

ter afirmado que seu conteúdo saíra de terreiros de macumba. A proibição de rezar a oração 

da cigana tornou-se lei, elas não chegam nem mesmo a recitarem seus versos.  

 Quanto aos que procuram suas rezas conta que não existe idade ou sexo e 

acrescenta que o gênero masculino procura muito a sua reza. Cura muitos homens e que 

também reza para curar “carne rasgada”35 e aproveita para relatar um caso enaltecendo a fé da 

pessoa. Ao recitar a oração da carne rasgada, vai apresentando a simbologia presente nas 

palavras, rezar três dias, rezar três vezes. O exemplo da mãe que era rezadeira é sempre 

lembrado. Diz que existem muitos tipos de doenças e que faz cura até para “feiúra e beleza, o 

de feiura mata e que o de beleza só maltrata”. Em outras escutas tive a oportunidade de ouvir 

o seguinte relato: Eu curo a distância, a pessoa não necessita vir aqui, lá de onde ela estiver, 

ela recebe a cura. No relato a cima,  o da cura do filho do funcionário real ocorreu a distância. 

No retorno a casa desta rezadeira, tive a curiosidade de perguntar como ela descobriu ser 

capaz de curar a distância, a resposta foi Jesus fazia isto. Tal situação me fez ver que a mesma 

                                                           
35

 Conhecida como infecção bacteriana da pele que atinge sua porção mais profunda (derme profunda e tecido 

gorduroso). É causada pela bactéria estreptococos. Caracteriza-se por vemelhidão, dor e edema (inchaço) da 

região afetada. A progressão é rápida, podendo atingir áreas extensas em pouco tempo. A pele se apresenta lisa, 

avermelhada e quente e, em alguns casos, pode haver a formação de bolhas (erisipela bolhosa) ou feridas. 

Acompanha-se de febre e mal estar geral e habitualmente ocorre o aumento dos gânglios regionais “ínguas”. 

Dermatologia.net. Saúde e beleza da pele (2011). 
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alimentava sua vida espiritual com a leitura bíblica, ela conhecia os feitos do Senhor, e que 

esta fala também dava conta do fazer igual ao modelo.  

 

 Quanto ao conhecimento das doenças e se ela esta recebendo a cura a mesma 

informa sobre os sinais que a criança apresenta ao receber a reza são eles: começa a abrir a 

boca, significando para as pessoas que o mal está saindo, fala também de outras crenças dos 

que procuram a cura exemplo: a de no momento da reza tirar a chupeta da boca da criança 

isso como forma de confirmar se está mesmo sendo curado.  

 

 

Não, eu rezo mesmo no colo da mãe. Tem gente que, antigamente o pessoal rezava colocando 

o pé do menino lá no portão, botava o menino de cabeça pra baixo pra rezar no vento caído. 

Eu rezo assim, Deus é quem cura. Rezo a oração em Deus.  

 

      Apresenta um profundo sentimento de gratidão aos pais pelo exemplo que foram 

em sua vida ressaltando os valores que nela eram cultivados entre eles: amiga de todo mundo, 

pacífica. Novamente a figura da mãe é trazida com todo reconhecimento como boa rezadeira. 

“Eu também achava que igual a ela não existia outra”. Não indica tratamento, por que se for 

quebranto ela cura e isso se confirma com a melhora da criança.  

 

É. A minha mãe rezava e eu acho que é um dom que a gente recebe, agora eu não sei explicar 

não. Eu comecei a rezar assim né, depois que a minha mãe morreu. Eu já era casada... eu 

morava com ela, casei e fiquei morando aqui com ela. A mamãe rezava em gente demais, era 

casa lotada a toda hora. Bastava chegar uma pessoa que ela rezava. Um dia chegou uma 

pessoa pra rezar e ela estava com muita febre aí eu disse: “Menino ela não vai poder rezar 

hoje não porque ela tá muito doente, ela tá com uma febre que não pode abrir nem os olhos.” 

Aí ela disse assim: “Eu não tô morta não menina, eu posso rezar.” Aí ela se levantava chega 

vinha assim se tremendo e rezava. Ela era boa demais. O exemplo dela é uma força para 

mim. Eu sei que quem cura é Deus, mas quando a gente recebe o dom, a baixo dele nós cura, 

mais quero dizer que quem cura é Deus.  
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     Sabe que herdou da mãe o dom de curar. Mas não sabe explicar. Relata a trajetória 

de sua vida onde traz a marca da descoberta como rezadeira e do grande fluxo de pessoas que 

frequentava sua casa a procura de cura evidenciando a generosidade com que sua mãe atendia 

as pessoas mesmo estando doente lembrando de vários situações, tem na mãe um grande 

exemplo de vida. “ Sabe que quem cura é Deus, mas quando a gente recebe o dom, a baixo 

dele nós curamos”. Fala ainda da proibição do padre no que se refere a reza ensinada pela 

cigana.  

 

 

Os homens não têm hora para ficar doentes, eu não tenho para curar, qualquer hora é hora e 

qualquer lugar é lugar.  

 

Nas narrativas de Tereza o percurso da cura aponta para os seguintes elementos:  

 Quem procura a cura tem que ter fé e quem está sendo curando também;  

 Disponibilidade para o serviço; 

 A cura vem de Deus, ela é consciente de ser um instrumento do processo de 

cura. 

 

       Também encontramos entre as rezadeiras casos de desobediência como o caso 

citado. O que significa essa desobediência  

 

As vezes a Do Carmo quer rezar em mim quando eu tô doente, mas eu digo: “Não, não reza 

não. Reza o Pai Nosso.” A Do Carmo é a minha cunhada, ela reza e não escuta o bispo não. 

As vezes quando estou com um mal-estar ela reza em mim, mas não reza a oração da 

Santíssima Trindade porque eu não deixo. 

 

                   Aqui ela se refere a oração da cigana que fora ensinada a sua bisavó e que foi 

proibida pelo bispo de ser rezada, em uma ocasião em que a irmã também rezadeira informou 

para ele que era rezadeira e que recitava a oração da Santíssima Trindade.   Para ser curada a 
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pessoa tem que ter fé, isso é fundamental tanto para quem cura como para quem está sendo 

curando. Relato do caso do irmão que foi curado pela Oração da Santíssima Trindade, (oração 

ensina na família pela cigana) após três dias, mais uma manifestação simbólica. Recusa 

pronunciar a oração por que a irmã mais velha proibiu após conversa com o bispo. A  cunhada 

reza e não obedece ao bispo.  

 

O bispo proibiu. Aí a Maria me pediu pelo amor de Deus, que eu não rezasse, por isso eu não 

faço mais. Se você quiser pergunte a Maria você diz a ela que não quer pra rezar em 

ninguém e que só quer que ela diga a oração, ou pergunte se pode perguntar pra mim.  

 

A obediência  a irmã mais velha e a obediência a igreja na figura de seus pastores, 

são  características que se configuram no cenário da tradição  familiar desta mulher rezadeira.  

 

                   Vejamos um outro percurso de descoberta com a rezadeira Clara hoje com 63 

anos de idade e fazendo cura a 28 anos.  Nesta narrativa identificamos uma rezdeira que é 

mãe de quatro filhos homens e de uma filha mulher, o primeiro filho ao nascer chegou a 

falecer ainda jovem em um acidente, episódio que provocou na mãe um forte trauma, ainda 

não superado, pois ao trazer as lembranças, a mesma, chega a manifestar forte comoção e 

saudade. Na atmosfera familiar o filho se encontra presente em fotos, histórias, demonstrando 

que o mesmo ainda tem um lugar privilegiado no universo das representações familiares.  

 

Ele tomou café e saiu pra comprar umas madeiras lá no seu Chico. aí ele saiu e eu pedi pra 

ele ter cuidado na ponte porque é muito perigosa. Todo dia ele tomava a bênção e eu pedia 

cuidado, todo dia. Toda vez que ele saía eu dizia isso. A gente só morre no dia e na hora, aí 

ele saiu e chegou na ponte. “E., olha o ônibus!” Ele ia de bicicleta e ficou ali mesmo. O 

ônibus não atingiu ele, ele  olhou e caiu da bicicleta e bateu a cabeça. A pancada que ele teve 

atingiu o cérebro e deu aqueles ataques. Ele morreu.  

Eu fui pra essa moça e não era ataque e aí surgiu aquela lembrança dele e de vez em quando 

eu via ele passando perto de uma moita verde dizendo que estava bem e que eu não chorasse. 

O pai dele também sonhou com ele. O vento foi tão grande que tirou o chapéu dele, caiu e 

sentou no chão. A moça disse pra mim isso mesmo, que ele tinha ido mas tinha deixado a 
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missão pra mim. [...] eu vivia doente e ele ia lá nela e ela me dava ajuda pra mim me libertar.  

E eu não senti mais dor de cabeça.  

Mas ele eu não sei como era porque ele ela filho do meu marido, irmão dos outros meninos, 

mas era todo diferente. As feições dele eram diferentes e eu não podia nem possuir um retrato 

dele, o que tinha se rasgou. E os outros eu possuo retrato e ele eu não pude. Olha (no  

fragmento da foto) como ele é diferente dos outros. 

Outro significativo elemento de reflexão se encontra na descoberta do chamado 

que centra sua dinâmica no filho que faleceu, nos levando a crê, ser este o elemento 

desencadeador de todo processo de adoecimento vivido por Clara. A sua enfermidade 

segundo a narrativa, têm origem com a morte do filho se estendendo para um prolongado 

período em que por diversas vezes é levada ao hospital. Não encontrando a cura é levada por 

uma amiga a uma curandeira que é médium, onde ela pedirá sua cura e onde ficará esclarecido 

toda a sua forma de adoecimento que proveio das situações externas da ordem do sobrenatural 

de um elemento responsável pela doença.  

No mesmo lugar que busca a cura é onde descobre que tem o dom da vidência e 

cura, esse momento é desencadeador da tomada de consciência do seu processo de 

adoecimento que segundo Góis (2008, p.114) esse enfoque sobrenatural de enfermidades têm 

origem em entidades externas [...] sua cura se dá pela aliança entre o curador e as forças do 

bem, que sob as suas ordens são expulsas e a mulher curada volta para casa, passando a gozar 

de saúde e liberta de todos os males. É pela doença de Clara, que se confirma a presença de 

um dom para a cura.   

 

Eu desejo que você faça uma caridade comigo, pra mim gozar uma saúdezinha. 

Aí ela perguntou: o que é que era? e eu falei que só vivia nos hospitais dando ataques e 

queria saber se era epilepsia. Aí ela falou que ia descobrir.  

O que queria é que ela pedisse a Deus pra guardar a minha saúde, porque pra que eu quero 

fartura sem eu não poder viver[...] O que eu quero é minha saúde, se Deus me permitir eu 

quero minha saúde. 
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Você é médium vidente, [...] ela disse que meu filho era médium vidente e que a missão dele 

tinha ficado pra mim e que ainda não tinha chegado o tempo de eu trabalhar. Trabalhar não, 

rezar. Que eu era uma curadeira e vidente e nos meus pensamentos eu adivinhava as coisas. 

Até hoje [...], eu nunca mais soube o que foi dor de cabeça e nem ataques. Eu não tenho 

doença, eu não vou pra médico não. 

Depois eu fiquei curando direto, braço quebrado  carne rasgada, espinhela caída, sol na 

cabeça, dor de cabeça, eu boto um copo com água e a água ferve, o povo com aquela fé em 

Deus fica boa.  

O episódio do falecimento do filho, preconiza a situação traumática vivida pela 

rezadeira.  Parte-se então da concepção de que a recuperação da saúde está relacionada 

diretamente com a tomada de consciência da experiência (evento da morte do filho) e da fala 

da curandeira que no momento da reza afirma que o filho deixou para ela, ela  herdou dele o 

dom da vidência e da cura. Isso é muito significativo para a compreensão da iniciação do  

processo de superação de um longo período de adoecimento, pois agora o filho morto, revivi 

em suas práticas, uma maneira de tornar presente o filho que partiu. O filho agora mais do que 

nunca e de alguma forma faz-se presente em sua vida. Esta concepção é processada e 

reelaborada em instâncias psíquicas que rompem com um foco do adoecimento orgânico, 

psicológico ou espiritual trazendo de volta a saúde da mulher Clara.  

 

Depois desse tempo que eu fui pra lá a mulher chegou pra mim e perguntou  e disse que eu 

tinha jeito de rezadeira [...] Eu perguntei porque ela sabia que eu rezava. Ela disse: “lá em 

casa tem um meninozinho que essa noite estava doente [...] Quando eu cheguei lá eu vi na 

minha cabeça estirar o ramo de vassourinha. Eu tirei uns três raminhos e levei. Cheguei lá 

toda me tremendo pra ir rezar [...] na porta veio a oração na minha cabeça.  

 

A cura pela reza aponta para uma dinâmica espiritual, onde se fazem presentes rituais 

que envolvem elementos de um saber popular milenar de cura que continuam presente na 

sociedade, em populações pobres através de múltiplas particularidades, conteúdos e 

performances ritualísticas.  
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Você se sente aqui e pense na morte e paixão do Senhor Jesus Cristo que eu vou botar esse 

livro na sua cabeça, no sentido que você sentir.” O livro era muito grande e ela tacou na 

minha cabeça aí eu fechei os olhos. Ela perguntou o que eu estava vendo e eu disse que era 

Jesus na Cruz. Ela falou que ia bater o prego eu fiquei de olhos fechados.  Eu ouvia as 

pancadas dela pregando e depois perguntou o que eu senti. Aí eu falei que ouvi as pancadas 

do prego pregando Nosso Senhor Jesus. Ela mandou eu esperar e disse que não ia demorar e 

disse que ia logo fazer uma pergunta: “O que é que você quer levar pra casa? Aí eu falei que 

o que eu queria era resolver o meu problema de saúde [...] 

Nas comunidades populares o enfoque do adoecimento é de ordem do 

sobrenatural que convive com o modelo bio-médico
36

. O primeiro segundo Góis (2008, 

p.113) continua presente na sociedade, notadamente nas populações mais pobres, nas práticas 

de determinados grupos religiosos e no imaginário popular. Há nestas rezadeiras, como 

também em pais e mães-de-santo, uma profunda e sutil combinação entre fé-cura. Mas 

também encontramos por parte de algumas rezadeiras, uma forte resistência para pensar  a 

cura de seus adoecimentos pelo enfoque da cura realizada por uma curadeira que pertença a 

uma outra matriz religiosa. As expressões a seguir   nos apontam para esta resistência. 

 

Macumba eu não vô, não. Não é macumba não, é um espírito de luz, uma mulher lá. Se tu for 

médium ela diz. Médium, que negócio de médium.  

Eu disse pra ela que se fosse macumba eu não estava lá não porque eu tenho muito medo 

daqueles tambores. Aí ela disse: “Não, é não.” 

Você é médium vidente.  

Minha devoção é com Deus, não é macumba não. 

 

Como existem forma diferentes de adoecimento Góis (2008, p. 104) nos propõe 

pensar a saúde a partir de uma teia de relações, a mesma não se restringe ao posto de saúde da 

comunidade. A rede de saúde é uma teia de vida que inclui potencialidades, experiências 

                                                           
36

 Góis (2008, p.114-116), na concepcão bio-médica, temos a doença originando-se na açao de virus, bactérias, 

fungos, desequilíbrios energéticos do organismo (medicina oriental) ou em outras causas biológicas do tipo 

genético, fisiológico, carencial ou traumático. A ação principal da cura é a eliminação da agressão [... ].   
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acumuladas e também o drama social enfrentado pelas populações em situação de 

vulnerabilidade social, onde se faz necessário compreender seu cotidiano, seus significados e 

seus sentidos e sonhos. Para esta mulher rezadeira em particular, a  comunidade é o lugar 

onde se compreende o cotidiano a partir do entendimento que se tem da saúde, elas são uma 

primeira formatação de organização de atenção básica de saúde, com um serviço que é 

disponibilizado a população, com seriedade, compromisso.  

 

Comunidade é o lugar onde tem mais gente para rezar.   

Mais minha filha vem gente de todo canto[...], gente até da comunidade do Torto. Aqui na 

comunidade o doutor só vem uma vez perdida. As meninas do posto manda o pessoal pra cá. 

E eu atendo todos, o dom que eu tenho não é meu, eu tenho esse dom pra curar eles. Outro 

dia veio uma menina aqui desmaiada e se levantou achando graça.  

 

A cura pela prática da reza de mulheres é uma das teias nesta rede de interação 

que promovem a saúde da comunidade, entre as diversas práticas de cura que podem aparecer 

na comunidade esta é mais uma de suas elaborações. Para Góis (2008, p. 107) o principio 

comunitário  aqui presente é o de que toda a comunidade pode tornar-se competente para lidar 

com as questões de saúde  e assumir o papel de “cuidadora” de seus moradores [...].   

 

5.3. “O que a vida me ensinou?” Aspectos formadores da experiência.  

 

                 O propósito deste momento é apresentar a caracterização dos aspectos constitutivos 

da experiência espiritual formadora. Para Josso (2010), uma experiência formadora revela 

maneiras de ser no mundo, essas mulheres ao se perceberem a partir das próprias  narrativas 

se aproximam do poder transformador da mesma, reconhecendo nas experiências a 

articulação com a dinâmica da vida,  indicando que a espiritualidade é uma área de 

conhecimento que une os sentidos da memória e das lembranças, com episódios históricos 

que representam o modo essencial de definir a própria vida em Deus,  por aquilo que são e 

fazem. Pelas narrativas de vida somos capazes de ressignificar a identidade do ofício de curar 

pela reza, sendo capaz de transitar pelos relatos reveladores de sentido e simbolismo presentes 
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nos relatos das trajetórias e de como elas se tornaram rezadeiras  e de uma trajetória de 

interioridade que a leva a um “caminhar para a si”.  

 O que a vida ensinou para uma mulher rezadeira? Recordo de quando me reportei 

a essas mulheres perguntando se elas saberiam identificar o que elas tinham aprendido com a 

vida de rezadeira uma delas se voltou para mim e disse: você quer saber “o que a vida me 

ensinou”? Com simplicidade me respondeu “muitas coisas” a importância de ser reconhecida 

na comunidade como alguém que faz o bem para qualquer pessoa, em qualquer hora e lugar, 

aprendi que restabelecer a saúde das pessoas provoca nelas o sentimento de gratidão, aprendi 

com isso que essa é uma missão divina. E nas respostas que se sucederam  foi possível 

identificar um “caminhar para si”  e sobre esse caminhar para si Josso (2004, p.59) o 

apresenta como: 

 

[...] um projeto a ser construído no decorrer de uma vida, cuja atualização 

consciente passa, em primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo 

que somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação 

conosco, com os outros e com o ambiente humano natural. 

 

Essa percepção de Josso sobre o “caminhar para si” condensa o processo tripolar 

da formação (auto-hetero-ecoformação) e vai além; é capaz de “apreender as complexas 

imbricações” da existencialidade por envolver os diversos modos de constituição de ser e 

estar no mundo. Vejamos como a construção da narrativa de vida foi momento de tomada de 

consciência dessa construção identitária espiritual e dos aspectos formadores da experiência  

rezadeira, reveladora do que elas vivenciaram com a descoberta de ter o dom, da resistência e 

também aceitação de ser rezadeira, o que foi registrado como experiência de Deus vai 

costurando os elementos da aprendizagem na vida com registros sobre o que a vida ensinou.  

Este é o momento do trabalho em que de fato torno público e na sua integralidade  

o marco do processo de formação espiritual de três mulheres rezadeiras. Por elas apresento o 

seguinte percurso as primeiras descobertas da vocação para a prática de curas através da reza, 

como também exponho medos, conflitos, resistência, aceitação, e também alegria de ser 

rezadeira, o que foi registrado como experiência de Deus, e o que a vida ensinou.  Percorro as 

narrativas de vidas de mulheres que trazem dons especiais para salvar vidas ao mesmo tempo 

em que descrevo o percurso de espiritualidade.  

 



 
 

151 

5.3.1 Da descoberta da vocação, a tomada de consciência de ser rezadeira  

 

Essa se caracteriza como um dos aspectos da experiência formadora no caminho 

de espiritualidade. A tomada de consciências do momento inicial do percurso espiritual 

aponta para a descoberta da vocação rezadeira, dom recebido para curar as pessoas pela 

prática da reza, ao mesmo tempo em que apontam para o início da prática curandeira com 

suas especificidades, cada mulher tem sua maneira de ser rezadeira, em que  muitas vezes se 

encontram imbuídas as crenças, os preconceitos, medos e conflitos interiores mas alguns  

elementos importantes foram verificados em todas as descobertas,  é o fato  de:   

 

 que é Deus que toma a iniciativa - através de uma situação de 

sofrimento envolvendo a saúde dessas mulheres, ou de pessoas 

próximas, parentes, enfim, nesse momento de descoberta é sempre 

de Deus a iniciativa,  assim foi em Paulo de Tarso, em Inácio de 

Loyola e continua sendo para estas mulheres e para outras que 

virão. Aqui a tomada de consciência do chamado ser sempre de 

Deus, é elemento indicativo de uma primeira formatação do modo 

de constituição do itinerário espiritual.  

 

 traços de uma ancestralidade curandeira -  onde existe na 

família outras mulheres que também curam pela reza, como se o 

dom fosse retomado continuamente por alguém da mesma família 

na geração futura.  

 

 

[...] quando criança, via a minha mãe rezar. Ela fazia oração, as pessoas iam e ela rezava. 

As vezes chegava gente e me pedia para rezar e eu não rezava, eu era pequena. Com a idade 

de cinco anos eu já sabia rezar.  

Eu vi uma pessoa doente de câncer ser desenganada pelo médico ir procurar minha mãe e 

ficar boa. A minha idade nessa época era de 18 anos, hoje eu tenho 68. 
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O Ministério da Cura, foi um acompanhamento de 4 anos ou mais que foi feito. Tem o retiro e 

naquele retiro faz a oração, os que já foram  escolhidos, entendeu? Aquele que já sentiu o 

chamado. Aí vamos fazer o pedido com ele. Passam três dias e depois nós saímos cada qual 

para o seu canto pra ficar só, para poder falar com Jesus e pedir a Deus uma resposta se é a 

vontade dele para nós, ser do Ministério de Cura. Aí eu fiz esse pedido. Eu rezava assim, 

Senhor será que é o que o Senhor quer, pois eu quero, mas será atua vontade? Eu pedi e abri 

a Bíblia quando vi a passagem confirmando. Naquela passagem que Deus me deu a 

confirmação de todo o chamado Dele pra mim. 

Eu? Desde que minha mãe faleceu, porque era ela que rezava, era a minha mãe. Desde que 

eu a conheci, ela rezava. Aí eu aprendi a rezar. A partir da morte dela em 1990 eu fiquei 

rezando no povo. Antes eu não sabia que tinha o dom. Eu rezo aí o pessoal diz assim “Ave 

Maria, a tua reza é muito boa”. Tem um homem aqui que a minha menina adoeceu de uma 

bactéria (o doutor chama bactéria), aí o homem tem tanta fé que disse: “Manda a tua mãe 

rezar, basta isso”. A minha mãe era demais, quando ela rezava a pessoa ficava boa. E ela 

morreu e eu fiquei com isso que era dela, eu rezo [...]  

 

Ela falou assim: “Pronto dona Clara, você é médium vidente. Ela disse que meu filho era 

médium vidente e que a missão dele tinha ficado pra mim e que ainda não tinha chegado o 

tempo de eu trabalhar. Trabalhar não, rezar. A moça disse pra mim isso mesmo, que ele tinha 

ido mas tinha deixado a missão pra mim.  Que eu era uma curadeira e vidente. [...]a mulher 

chegou pra mim e perguntou  e disse que eu tinha jeito de rezadeira e perguntou onde eu 

morava. Ela disse: “Lá em casa tem um meninozinho que essa noite estava doente com 

diarréia, no fundo da rede. Eu disse pra ela trazer o menino e ela disse que não podia porque 

ele estava só o anjinho com os olhos revirados. Aí eu fui lá, erra pertinho da minha casa e eu 

nem dava definição. Cheguei lá toda me tremendo pra ir rezar. Quando eu cheguei na porta 

veio a oração na minha cabeça.  

 

As recordações evocadas do passado tomam outras dimensões  na vida presente, 

olhar agora para os episódios ocorridos que se encontram  revestidos de outros significados na 

vida adulta marcam a descoberta de ter o dom de curar. Primeiro os relatos dizem respeito a 

experiências pessoais envolvendo situações onde elas testemunham curas, experimentam o 

chamado através do recolhimento espiritual ou vivem situações de adoecimento pessoal onde 
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são reveladores da vocação para a cura. A segunda são momentos marcados por uma forte 

experiência espiritual, de intimidade com Deus, onde se estabelece um momento de diálogo 

místico, persistente. A terceira se refere a um acontecimento que muda a vida dessas 

mulheres. Vejamos a princípio o que se delineia no percurso inicial de espiritualidade a partir 

da descoberta de ter o dom: é momento de significativa experiência espiritual como 

experiência transformadora que modifica a dinâmica do ser e viver.  

Junto a descoberta de ter o dom de curar aparecem algumas situações que são 

reveladoras e reforçadoras de preconceitos religiosos. Paulo de Tarso que era  fariseu também 

viveu esta experiência. Rejeitando os que seguiam a Jesus por não acreditar que o plano de 

Redenção era para todos, inclusive ele.  

Pensando na possibilidade de mudança desse preconceito religioso comum  

também nas narrativas da três rezadeiras, se faz necessário o conhecimento que ajudado pelo 

discernimento, nos faz ver os fatos, compreender as coisas. Esse conhecimento, faz cair por 

terra todas as resistências, intolerâncias e preconceitos em não aceitar praticas de cura que 

possam ser manifestas em outras matrizes de pensamento religioso. A questão do diálogo 

inter-religioso dissipa e põe  fim no medo do desconhecido. Não podemos pensar que 

somente a nossa verdade é a verdade, elas se encontram imbuídas de uma tradição religiosa 

que rejeita outra formas de percepção do Sagrado.  

 

[...] na renovação carismática, lá não é certo esse tipo de oração eles me disseram que é 

exotérica, é tirada do centro de macumba. 

Macumba eu não vou, não. Não é macumba não. Se tu for médium ela diz. Médium, que 

negócio de médium. 

Da resistência e também aceitação de ser rezadeira, o que foi registrado como 

experiência de Deus, e o que a vida ensinou, também encontram-se imbuídas de preconceito 

religioso, uma forte resistência ao que não se encontra na tradição religiosa católica evidencia 

uma forte rejeição da representação social de credos que se encontram presentes na matriz do 

pensamento religioso do povo brasileiro (Dalgarrondo 2008). 
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5.3.2. Identificando  e  compondo a dinâmica do itinerário de espiritualidade curandeira  

 

Das narrativas emergem muitas dimensões para análise que se concentram agora não 

apenas no que as pessoas narraram ou nos eventos que descreveram, mas na forma como é 

possível pela narrativa de vida perceber a construção da dinâmica do itinerário de 

espiritualidade, neste caso um caminho que envolve saberes diversos e ao mesmo tempo 

possibilitam a compreensão sobre o que é a formação e sobre o lugar que nela ocupam as 

experiências ao longo das quais se formam e se transformam as nossas identidades e a nossa 

subjetividade, Josso (2004, p.37). Indo mais além, pelas narrativas é possível dar voz a essas 

mulheres rezadeiras para que comecem a entender seu próprio processo de formação 

espiritual, naquilo que vem se tornando num continuo “caminhar para si”. Para isso é 

essencial que compreendamos de maneira bastante profunda as narrativas de vida e as 

entrevistas reflexivas, por serem elas identificadoras de uma realidade ontológica que 

fundamenta o estudo das interpretações.  

 

Segundo o relato das rezadeiras elas rezam para curar todo tipo de doença (câncer, 

cura interior, quebranto, mal olhado, erisipela, espiela caída, etc). Ao identificar a 

especificidade da cura interior
37

  e dos outros males físicos que geralmente são realizadas vou 

tomá-las na tentativa de buscar um aprofundamento desta experiência que foi narrada, 

buscando identificar o percurso de formação e conhecimento envolvidos na sistematização 

que se encontra presente nas modalidades de curas. Vou iniciar apresentando o percurso da 

cura interior partindo em seguida para as outras modalidades de cura, na narrativa, esses 

percursos assim se delineiam: 

 Para a cura interior  o chamado é bem específico; 

 É intuitiva – uma resposta ao apelo de Deus; 

                                                           
37

 Cura interior - O fenômeno conhecido como cura interior tem dois objetivos: o primário e espiritual - estender 

o poder de cura de Cristo, compreender como o nosso pode afetar a nossa vida. O  segundo é portanto nos 

libertar de qualquer cativeiro emocional e psicológico que a nossa experiência passada possa ter produzido. Os 

teóricos da cura interior defendem 
37

 que os bloqueios emocionais e os padrões habituais de comportamento 

(com os seus frutos negativos de frustração, derrota e fraca auto-imagem) nos impedem de atingir a vida 

abundante que Jesus prometeu, portanto, eles concluem que, um esforço especial deve ser feito para curar estas 

feridas interiores, de forma que possamos ser libertos das diversas coisas que podem limitar e empobrecer as 

nossas vidas. Em resumo, o objetivo geral da cura interior pode ser descrito como uma espécie de “santificação 

retroativa”. Nelson Galvão. Publicado em agosto de 2007 – Ministério do Centro Apologético Cristão de 

Pesquisa (CACP). 
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 Para qualquer doença o percurso da cura interior é a consagração de 

toda a existência da pessoa percorrendo do ventre da mãe até o 

momento atual da vida; 

 Para os que buscam a cura interior o percurso se inicia com a 

consagração dos antepassados, pois a doença pode ser herdada, uma 

espécie de maldição que vem dos antepassados. Essa consagração das 

raízes, curam as maldições, as palavras que foram rogadas na família 

e que passam de geração em geração;  

 A consagração começa pelo ventre da mãe,  onde consagra a criança 

no momento da concepção, no momento em que ela foi gerada por 

Deus.  

 O passo seguinte é consagrar o momento do nascimento; a infância, 

adolescência, juventude até o momento presente, o aparelho 

digestivo, respiratório, todos os seus órgãos;  

  A  consagração é um canal aberto para o agir divino, para que tudo 

que venha a acontecer com  aquela pessoa possa Deus agir; 

 A cura interior só deve acontecer com uma dupla de rezadeiras, pois 

enquanto uma reza e consagra, a outra está orando em línguas para 

que o Espírito Santo revele toda  a doença; 

 A rezadeira deve estar atenta, pois Deus se revela através do Espírito 

Santo.  

O que é exigido dos que buscam esse tipo de cura. 

 A fé. É preciso ter fé, confiança no agir do Espírito Santo, tanto na 

pessoa que procura a cura como na pessoa que opera a cura.  

 Persistência e acompanhamento;  

 

Ao apresentar o percurso da cura das rezadeiras, tendo como pressuposto básico a 

fé se faz necessário tomar como referência as curas de Jesus que servem para exemplificar as 

diferentes modalidades de cura, com diferentes percursos. Essas mulheres não percebem a 
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importância desta sistematização, no processo de tornar-se mulher rezadeira e do 

conhecimento que se encontra envolvido neste saber, onde se encontra a gênese 

epistemológica desta construção. Segundo Tedlock, (2008, p. 245-275) essa forma de cura 

que consagra os antepassados, os rogos de maldição, palavras, o ventre da mãe, a criança, 

desde o momento da concepção, passando pelo nascimento, a infância, a adolescência, a 

juventude até chegar na fase adulta ou na fase da vida em que a pessoa se encontra pertence a 

uma ancestralidade curandeira que é continuamente  ressignificada e reconstruída por meio 

das práticas atuais de cura em uma direção espiritual.  

O aprendizado do mundo curandeiro compreende fé e confiança no agir divino e 

nos remonta segundo Grüm (2008, 33) ao encontro com a forma de cura de Jesus Cristo 

quando nos faz reconhecer em nós mesmos nossas doenças. “E no encontro com Jesus podem 

ser curadas todas as posturas doentes dentro de nós”. Em (Lucas 5, 17 ss; 8,47 ss) vejamos 

dois diálogos entre Jesus e os que por eles são curados: “vendo-lhe a fé, ele disse: homem, 

teus pecados estão perdoados”.  E no episódio a seguir ao sentir uma força sair de seu corpo 

Jesus pergunta quem me tocou? Em resposta, uma mulher responde que fora ela e Jesus diz 

“minha filha, tua fé te salvou; vai em paz. São estas as situações que confirmam a fé, como 

necessárias ao agir divino.   

 Uma das rezadeira expõe que além da fé, as curas só podem ser realizas em duplas, 

dizendo ser esta a orientação recebida do movimento no qual participa e chega a justificar 

com o seguinte relato: 

 

São sempre duas pessoas [...] porque nós não sabemos o que  ela tem, entendeu. 

 

                  Ao falar isso está se referindo as pessoas que procuram a cura, mas que também 

frequentam terreiros de macumba, onde segundo ela, podem chegar carregadas: 

 

muitas pessoas vão [...] e não se contaminam e outras nem pisam lá e tem contaminação”. 

Por isso nós temos que rezar de duas, para nossa proteção.  
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Esse relato de fazer a cura em dupla encontrou seu fundamento, no texto sobre o 

envio dos discípulos de Jesus: (Lucas 10, 5-6) e eis que Jesus os enviou dois a dois. De 

acordo com o evangelista Lucas, o único que os cita, Jesus os designou e enviou aos pares 

numa missão específica, que é detalhada no texto  dando aos discipulos diversas instrucões 

entre elas: “em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei o que vos 

oferecerem […] e currem os enfermos que nela houver”. Quando realizei minhas leituras 

sobre as práticas apostólicas percebi que as curas realizadas neste caso específico é um fato 

que merece ser refletido, pois  a realização da cura em duplas é uma tentativa do movimento 

religioso da RCC buscar viver e praticar qualquer obra segundo os ensinamentos do 

Evangelho de Jesus Cristo. Daí eles também se utilizarem de práticas de expulsão de 

demônios e curar diversos tipos de enfermidade.   

    Nas curas de câncer, quebranto, mal olhado, erisipela, espiela caída, etc, o 

percurso identificado de formação e conhecimento envolve: 

 Um chamado que vem sempre acompanhado de uma doença; 

 O um processo de cura que se reveste de uma tomada de consciência 

do dom recebido e da transformação ocorrida na pessoa.     

 

5.3.3. Na experiência religiosa espiritual uma aprendizagem histórica da saúde doença  

 

Ao longo da história, encontramos várias concepções a cerca da saúde e doença 

numa sequência que resgata aspectos do sobrenatural como afirma Góis (2008, p. 114) ao 

atual modelo bio-psico-social. O fato de curas em diferentes modalidades, indicam que há 

diferentes processos de saúde doença, que nos levam a pensar tanto na cura como também no 

adoecimento. Nos casos do enfoque do sobrenatural tanto a doença como a cura têm sua 

gêneses em entidades externas, e esses modelos de tratamento através fé, do uso de ervas, 

chás e rezas, foram adotados pelas populações  ao longo do tempo e ainda hoje são 

reconhecidos como um dos maiores sistemas de cura.  

                Este aspecto da experiência religiosa espiritual de cura que perpassa uma 

aprendizagem histórica, de conhecimentos em muitas regiões do mundo, nos faz reconhecer 

as forças extraordinárias do mundo espiritual e a forma como o mesmo nos afetam. São 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucas_(evangelista)
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antigas tradições e práticas que são transmitidas de geração em geração. Neste contexto, as 

práticas  culturais ressignificam continuamente o fazer da rezadeira. 

 

Eu vi uma pessoa doente de câncer e desenganada pelo médico ir procurar minha mãe e ficar 

boa. A minha idade nessa época era de 18 anos, hoje eu tenho 68, eu nunca me esqueci do 

que a fé é capaz de operar. 

 

Ele disse para eu ministrar uma oração de cura, eu não sabia por onde começar, eu só sei 

que comecei a rezar assim: consagrando os antepassados, o ventre da mãe, aí eu vou 

consagrar aquela criança no momento da concepção, no momento em que ela foi gerada por 

Deus.  

 

        O conhecimento adquirido pelas experiências numa espécie de autopoiesis são 

tomados pelas experiências de onde emergem o sentido da espiritualidade, cunhados num 

modelo de virtude onde aparece o conhecimento sensível da própria existência e da 

experiência espiritual, da capacidade de escuta profunda e transformadora, onde as 

experiências de cura se apresentam como sendo aquela especialidade religiosa cuja 

legitimação se baseia nos relatos de populares, classificando a rezadeira, portanto, como 

autoridade religiosa popular, evidenciando ainda mais a importância da noção de cura, de um 

modo de existir no mundo. Vejamos algumas narrativas: 

 

 

Ela fazia oração, as pessoas iam e ela rezava. Era muita gente que freqüentava a casa onde 

nós morava, desde cedo até tarde da noite. 

 

As pessoas me veem como uma pessoa muito boa e que sabe fazer bem a reza. Eles é que 

procuram. 

 

O pessoal diz que quando a mamãe rezava era demais, não tinha igual.  
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5.4. Marcos do processo de conhecimento espiritual 

 

 

    Para iniciar na análise os marcos do processo de conhecimento foram tomados os 

elementos identificados como principais por possuírem uma natureza prenhe de significação 

apresentando onde de maneira clara se encontram expostas sua estrutura e dinâmica. A 

apresentação desse percurso, por si mesmo, estabeleceeu as bases para um estudo e 

interpretação da concepção ontológica que os fundamenta. 

 

A seguir apresento essas ideias por ser através  delas possível explicar nos eventos 

a presença dos sentimentos, experiências e estados emocionais das mulheres rezadeiras. Essa 

estrutura nos dará a percepção histórica e evolutiva de conhecimento e de ancestralidade que 

justifica a existência humana dentro do horizonte da espiritualidade, são elas: a experiência de 

cura, o espaço sagrado e as hierofanias; na iniciação das práticas de cura as manifestações de 

traços de ancestralidade e aprendizagens formadoras e a fé – introduzindo uma nova 

categoria: a experiência formadora. 

 

5.4.1. Na experiência de cura o espaço sagrado e as hierofanias. 

 

 

                  Segundo Eliade, (1992, p.27), o homem das sociedades modernas, com sua forte 

herança judaico-cristã, encontra-se indissoluvelmente vinculado ao “Cosmos”. Este autor 

chama de “cosmos” o espaço percebido socialmente como sagrado. No caso das mulheres 

rezadeiras a casa é um espaço sagrado, onde ocorre a cura e onde podemos encontrar os 

representantes simbólicos da crença em seus pequenos oratórios. A participação em eventos 

religiosos como festas (procissões, romarias, demais festas litúrgicas ou ligadas ao sagrado), 

são espaços, que, difere-se de outros espaços tidos como naturais, é, portanto, um lugar 

especial no qual o povo, a rezadeira acreditam ter uma relação direta com o mundo dos 

mistérios, do que é extraordinário, enfim, do sagrado.  

                   O espaço sagrado é constituído por um conjunto de manifestações extraordinárias 

que dotam esse espaço de poderes miraculosos não pertencentes a esse mundo. Geralmente o 

espaço sagrado é revelador de hierofanias (manifestações do sagrado em um objeto qualquer), 

para as rezadeiras, são os objetos que se encontram em seus oratórios e também em seus 
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quintais como as plantas utilizadas em alguns rituais, podendo também ser representado por 

uma pedra, uma árvore, um ramo, bíblia, copo com água, terço, imagens ou de qualquer outra 

coisa. Esses objetos tidos como hierofanias deixa de ser visto somente como o objeto em si, 

passando a serem vistos como a manifestação do sagrado, contendo aí o mito e a crença. 

 

Onde Deus mandar ou se eu sentir eu rezo em qualquer lugar é onde Deus mandar. 

A minha casa é o lugar onde rezo, as pessoas vem aqui, aqui tenho um lugarzinho um 

pequeno oratório.  

As rezas vêm naturalmente.  Dependendo do caso, da doença as palavras mudam e mudam os 

objetos que usamos, às vezes é um ramo de uma planta, uma agulha pano e linha, cordão. 

 

Eu rezo é com a mão. Não uso ramos de plantas, nem terço, só com a não. 

Rezo com folhas de acácia. 

Uso o terço para espinhela caída, chave para umbigo crescido, acácia para as demais 

enfermidades. 

Uso as mãos e uma tira de tecido. 

Eu rezo mesmo é com o terço,... o pessoal as vezes diz pra mim rezar com peão roxo porque 

sai, as folhas murcham aí o pessoal quer, mas eu mesmo com o terço. 

 

         É importante perceber que para a mulher rezadeira, o espaço sagrado e seus objetos 

tidos como hierofanias, são constituídos de poder e é a realidade por excelência dessa forma 

de manifestação sagrada, que funda a existência do ser humano no mundo. É por isso que o 

homem religioso se esforça para permanecer nessa dinâmica. 
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5.4.2. Na iniciação das práticas de cura as manifestações de traços de ancestralidade e        

aprendizagens formadoras 

 

            

Quando foi descoberto o esqueleto feminino como o mais antigo registro de 

mulher que cura e também de primeira artesã de que se tem notícia, que trabalhava com argila 

e a endurecia com o fogo e o que produzia eram talismãs usados em rituais de curas 

espirituais. Relatos como estes tem sua importância devido agora a mulher que sempre fora 

negada na cultura curandeira em seus primórdios, agora assume papéis onde seus corpos e 

mentes são dotados de poder e transcendência, mulheres exercem curas, fazem profecias aos 

longo da história da humanidade, este espaço feminino segundo Tedlock (2008, 15), são 

reconhecidos como criativos, geradores  de vida, que moldam o poder do cosmo [...]. 

 

Uma sabedoria que remonta conhecimentos e práticas medicinais longínquas, a 

compreensão dessas aprendizagens que gradualmente aprendi a penetrar, a partilhar e a 

respeitar. A tradição curandeira de mulheres, nos remete as práticas do xamanismo
38

 os traços 

dessa ancestralidade são encontradas nas práticas de parteiras, no protagonismo comunitário, 

de uma mística que propicia a integração entre o mundo físico e espiritual, “dois reinos” como 

afirma Tedlock (2008, 22).  

 

Quando tinha 40 anos entrei pra ordem franciscana, e nós começamos e fazer encontros nas 

casas dos participantes da ordem, onde após as reuniões nós rezávamos sempre em conjuntos 

com todos da ordem. Eu me sentia abençoada com os encontros e todos também se sentiam 

da mesma forma. Alguns meses depois eu fui à casa de uma franciscana que estava muito 

doente e necessitava de apoio e fé dos companheiros, pois o caso era grave, com muita febre 

e alucinações nossa companheira não sabia mais onde estava, foi quando eu peguei em sua 

mão e comecei a rezar e pedir a Deus que curasse nossa companheira. A febre começou a 

baixar, a infecção que ela tinha foi desaparecendo e alguns dias depois, foram me chamando 

para eu rezar nas pessoas. E foi assim que comecei a na prática da reza, descobri que eu 

tinha o dom da cura. E algum tempo depois eu descobri que na minha família havia outras 

rezadeiras como minha bisavó, por exemplo, que quando ela morreu, eu não era nem nascida. 

                                                           
38

 Tedlock (2008), o xamanismo não foi apenas a primeira iniciativa humana de cura e espiritualidade de que se 

tem notícias: desde o comeco, sempre foi uma atividade dominada pelas mulheres.  
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É um dom que Deus dá, não é todo mundo que possui esse dom, é como se tivesse sido 

escolhida pra exercer essa função e sentir a vontade de poder ajudar o próximo. 

 

 

 Ainda moça via minha mãe e avó rezarem nas pessoas, elas eram rezadeiras há muito tempo 

com a morte de minha avó alguma coisa começou a acontecer comigo e passei a rezar 

também junto com minha mãe, as rezas vinham, eu já sabia rezar e minha mãe me disse que 

minha avó tinha deixado comigo o dom que era dela, do mesmo jeito que tinha acontecido 

com ela e a avó dela, começamos a rezar assim e até hoje. 

        

Aos sete anos de idade, com o irmão chamado Aldo, de oito anos, que hoje também tem a 

mesma prática, rezavamos um no outra como uma brincadeira. Certa vez rezei por um primo 

doente e o mesmo ficou curado, tenho várias pessoas na família que curam através da reza.  

 

Desde os dez anos de idade que rezo nas pessoas, apesar do meu pai ter sido rezador ele 

nunca me ensinou a rezar. Eu ficava observando de longe quando ele rezava nas pessoas, por 

isso quando me perguntam com quem aprendi a rezar eu falo que eu não aprendi com 

alguém, a aprendizagem veio pela observação, de vê meu pai fazendo. Eu sei que já nasci 

com esse dom, ele é para fazer o bem, curar as pessoas.   

 

Minha mãe contava que aprendeu a rezar nas pessoas com a minha avó, que tinha aprendido 

a minha bisavó, que tinha aprendido com a minha tataravó.  

 

A primeira cura foi essa que veio para minha cabeça, eu estava em minha casa e a reza veio, 

eu comecei com o ramo curando quebranto e mal olhado. Eu não sabia rezar, eu sabia a 

força da reza. Passei a rezar nas pessoas que tinham quebranto e mal olhado, “quem te 

botou com os olhos amaldiçoados, vai-te para as ondas do mar sagrado”.  

 

Na verdade eu sinto que recebi o dom desde a infância [...] 

 

A minha mãe rezava e eu acho que é um dom que a gente recebe, agora eu não sei explicar 

não, eu sei que eu rezo e a pessoa fica curada. 

 

 

        Nos relatos onde se configuram as narrativas que dão conta da gênese das práticas 
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de cura, da iniciação até a manifestação dos traços de ancestralidade curandeira que se 

encontram presentes em situações remotas na vida dessas mulheres, encontramos dois  

elementos significativos historicamente registrados nas práticas xamanicas. A partir do olhar 

de Tedlock (2008, p.36) o primeiro considera que o xamanismo “consiste na prática da cura”, 

todas as rezadeiras envolvidas na pesquisa confirmam esse elemento em suas narrativas 

vejamos: “agora eu não sei explicar não, eu sei que eu rezo e a pessoa fica curada”, “a minha 

mãe rezava e curava  e eu continuei o exemplo dela”, “eu sei que já nasci com esse dom, ele é 

para fazer o bem, curar as pessoas” e o segundo se encontra na “sensibilidade religiosa” que é 

marcada por narrativas que são identificadoras de uma profunda capacidade de aprendizagem 

pelos exemplos, numa interação que manifesta alteridade, vejamos:  “a vontade de poder 

ajudar o próximo”, “eu ficava observando de longe, quando ele rezava nas pessoas, por isso 

quando me perguntam com quem aprendi a rezar eu falo que a aprendizagem veio pela 

observação, de vê meu pai fazendo”. Em Eliade na obra  “O Xamanismo e as técnicas 

arcaicas do êxtase” (1998, p. 49-50), são considerados alguns traços como possíveis 

manifestações de uma possível ação sagrada para curar doenças, de forma diversificada  é 

apresentado os sinais que comprovam que uma pessoa tem o dom de ser curandeiro e  Eliade 

(1998, p. 49-50) afirma: 

 

“As doenças, os sonhos e os êxtases mais ou menos patogênicos são [...] 

meios de acesso à condição de xamã. Às vezes, essas experiências singulares 

significam apenas uma “escolha” [...]. Mas quase sempre as doenças, os 

sonhos e os êxtases constituem em si uma iniciação, ou seja, conseguem 

transformar o homem profano de antes da “escolha” em um técnico do 

sagrado. É claro que essa experiência de ordem extática é sempre [...] 

seguida por uma instrução teórica e prática a cargo dos velhos mestres, mas 

não deixa por isso de ser decisiva, pois é ela que modifica radicalmente o 

status religioso da pessoa “escolhida”. [...] [...]Todas as experiências 

extáticas que decidem a vocação do futuro xamã comportam o esquema 

tradicional das cerimônias de iniciação: sofrimento, morte e ressurreição. 

[...] Certos sofrimentos físicos serão traduzidos com precisão numa forma de 

morte (simbólica) iniciática, como por exemplo no despedaçamento do 

corpo do candidato (=doente), experiência extática [...]. [...] Quanto ao 

conteúdo dessas experiências extáticas iniciais, embora seja bastante rico, 

quase sempre comporta um ou vários dos seguintes temas: despedaçamento 

do corpo seguido pela renovação dos órgãos internos e das vísceras, 

ascensão ao Céu e diálogo com os deuses ou os espíritos; descida aos 

infernos e contato com os espíritos e as almas dos xamãs mortos; revelações 

diversas de ordem religiosa e xamânica (segredos do ofício)."  

 

  

    Trago algumas falas de mulheres rezadeiras que podem confirmar o que a 

literatura nos expõe: 
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Era doente até vir me tratar com o doutor, depois de um período de internamento no hospital, 

fugi. Descobri a vocação de curar, eu era doente por ter o dom e não exercer.  

 Aos sete anos eu tinha visões, aos 21 anos fiquei muito doente.  

Quando eu era pequena sentia muita dor de cabeça, tontura, vontade de provocar e todas as 

vezes que eu ia à igreja e rezava pedindo melhora, saia sem dor e tontura. Sonhei com Nossa 

Senhora pedindo que quando eu sentisse esse mal-estar rezasse em mim e que a minha 

missão na terra era de rezar e curar os outros, pedindo ou invocando a Deus as bênçãos para 

outras pessoas.  

Primeiro eu tive uma doença, muito horrível.  

Adquiri o dom de rezar através de um sonho, é algo divino que vem do além. Aprendi as rezas 

também no sonho, tudo me foi revelado e por ele inspirado. 

Quando eu rezo eu agradeço muito a Deus e agradeço muito aos meus pais que foram um 

exemplo na minha vida em tudo e em especial a minha mãe que me deixou o seu dom.  

 

       Ferreira (2003, p. 5 - 8) comenta que Eliade constata formas diferentes de 

recrutamento de iniciação e acrescenta que onde reside a essência do processo que ele chama 

de “iniciático” há sempre a experiência “extático-mórbida iniciática” do curandeiro 

(caracterizadas pela doença e pelos sonhos, entre outros).  

 

  No caso das rezadeiras colaboradas desta pesquisa a forma mais comum 

encontrada foram as doenças e os elementos de ancestralidade. A partir dos relatos a seguir 

vamos expor uma série de elementos constitutivos dessas experiências de aprendizagens 

formadoras espiritual iniciática:  

 

 Em primeiro lugar, a forte relação entre doença, sonho e visões, chamados 

espirituais. Esta relação é retomada diversas vezes ao longo dos eventos e tem por 

base o fato de que a doença e a presença dos aspectos místicos narrados por essas 

mulheres estão diretamente ligados a sua trajetória experiencial, de como 

aprenderam a lidar com o dom que receberam.  
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 Outro importante elemento a ser considerado nessa construção da aprendizagem 

experiencial é o lugar que ocupa a crença, a fé de quem cura e de quem procura a 

cura, inseridas na cultura por ser ela capaz de possibilitar a integração pela 

religiosidade, pela espiritualidade a complexa ligação entre o mundo físico e 

espiritual, o que Tedlock (2008, p.22) chama de dois “reinos distintos e 

poderosos” e que é o lugar onde transita o saber das rezadeiras e onde elas 

realizam suas práticas curandeiras com a forte presença de hierofanias, e do 

cosmos enquanto espaço percebido socialmente como sagrado. 

 

5.4.3. Fé: como experiência formadora.  

 

 

Ter  fé, quem procura a cura e quem faz a cura, esta é uma das exigências para ser 

curado, é o remédio da alma assim se expressou uma mãe que levava sua filha de 6 (seis) 

meses para ser rezada em um dos dias em que visitei M.de F.B. Percorrendo a literatura sobre 

cura através da reza o elemento fé é citado sempre, chegando a ser imprescindível para quem 

cura e para quem vem buscar a cura. Eliade, (1992, p. 153) afirma que a fé foi introduzida 

pela primeira vez, pelo judeu-cristianismo, ao introduzir uma nova categoria na experiência 

religiosa: a categoria da fé.  Se estendendo um pouco mais encontramos nos textos de Eliade o 

seguinte: não devemos esquecer que, se a fé de Abraão  pode ser definida como “para Deus 

tudo é possível”, a fé do cristianismo implica que tudo também é possível para o homem. Essa 

confirmação é encontrada em (Marcos 11, 22 -24) quando narra o episódio da “Figueira seca. 

Fé e oração:   

 

“Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: 

ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz 

se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo: tudo quanto suplicardes e 

pedirdes, crede que recebeste, e assim será para vós.   

 

 

 

A fé, neste cenário significa para Eliade “a emancipação absoluta de qualquer tipo de 

“lei” natural, e,  portanto, a mais elevada liberdade que o homem pode imaginar: a liberdade de poder 

intervir até mesmo na constituição ontológica do universo”. Aqui o homem torna-se co-criador, 

continuando a obra de Deus numa colaboração criativa ao mesmo tempo em que se sente apoiado em 
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Deus.  A história da humanidade encontra-se imbuída de diversas experiências religiosas, como os 

deuses, o totemismo que davam respostas imediatas a necessidade religiosa da humanidade primitiva 

como afirma Eliade (1992, p. 154). A invenção da fé para o mundo judeu-cristão no sentido da palavra 

( igual, para Deus tudo é possível), a síntese agora é tudo, por intermédio da ideia de Deus.  As 

narrativas a seguir trazem essas  manifestações  da fé.  

 

Agora a gente tendo fé em Deus, tem na vida muita manifestação. Para curar precisa ter fé, 

quem cura precisa ter fé e quem vai receber a cura também. Porque tem gente que só vai uma 

vez e recebe logo a cura. Recebe logo a libertação. 

 

Ele tem uma fé tão grande e veio em tempo de não poder andar e pediu pra mim rezar e tá é 

bom, só vem mesmo pra completar as três vezes. 

 

Minha mãe era uma mulher de muita fé e com isso curava muita gente que chegava doente, 

mas que também tinham fé. 

 

O Espírito Santo é aquele que move que leva a mensagem. Sem o Espírito Santo ninguém faz 

nada. Olhe, é preciso ter fé, confiança no agir do Espírito Santo, tanto naquela pessoa 

quanto em mim.  Se ela não tiver fé,  Deus não vai fazer, se ela tiver muita fé Deus vai fazer. 

 

 A pessoa que vem tem que ter fé e quem está curando também.  Eu quero dizer que quem 

cura é Deus pela fé. Você quer mesmo a cura? Você tem fé? Por isso que eu digo que basta 

ter fé para se curar. Jesus curava, e sempre dizia tua fé te curou.  

 

 

São encontrados nestas narrativas a fé associada a confiança. Sobre isso se faz 

necessário compreender essa ligação entre a fé e a confiança, a primeira encontra-se restrita 

ao contexto do monoteísmo e a confiança atrelada a ideia de que Deus fará isso e aquilo. 

Obter o resultado da cura via fé, pode significar neste contexto de rezadeiras que estamos 

continuamente querendo colocar a prova, a fé, já que a mesma pode ser concebida como 

confiança autêntica. Ser curado prova que temos fé, seu contrário prova que somos incréu. 

Mas é no livro de Jó que encontramos o que há de mais perturbador da fé. Segundo Salomon 

(2003, p. 120) “o homem bom é punido repetida e severamente” e  Jó  se mantém  confiante  e 

no final Deus o restaura. A confiança que o mesmo nutria de que, quem espera em Deus 
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colherá seus benefícios de salvação, torna a fé categoria fundante  da experiência formadora 

espiritual, por ser capaz de por ela compreendermos que apesar de ganharmos algo em troca 

sabemos que sempre que confiarmos em Deus colheremos bons frutos para a vida. 

 

 

5.5. O caráter  formativo e pedagógico da narrativa de espiritualidade 

 

No evangelho encontramos a pedagogia de Jesus confirmada em ações e 

encarnada na vida. Essa educação se situa entre a conversão e a contemplação num esforço 

continuo de purificação, etapa necessária em direção ao autoconhecimento.  

 

A tradição na transmissão da fé pelas autoridades do magistério da Igreja dão 

conta da unidade do mistério e do ensinamento moral presente no discurso religioso e isso é 

bastante nítido no desenvolvimento da tradição na transmissão da fé. Para Sesboüé (2003, p. 

424) o tornar-se crente implica viver de acordo com a fé professada e, reciprocamente, a 

garantia da perseverança na fé é a fidelidade nas obras. Enfim, as obras de um cristão são a 

expressão de sua relação com Deus e segue o ensinamento da fé, em um continuo e renovado 

encontro desta virtude com a realidade concreta. A fé implica na mística da transformação da 

vida.   

 

Na escola da vida aprendemos porque experimentamos as coisas, os 

acontecimentos. Betto (2010, p. 257) afirma que na escola da vida aprendemos ao 

experimentar a nós mesmos e continua dando alguns exemplos e ao mesmo tempo em que 

pergunta: onde estudaram Freud e Jung? Sua resposta aponta para a análise de si mesmo. 

Todo conhecimento verdadeiro vem de si mesmo, recordo agora da celebre frase no templo de 

Delfos: “Conhece-te a ti mesmo”, essa mesma questão é tomada por Santo Tomas de Aquino 

quando dizia “quanto mais vou ao encontro de mim mesmo, mais descubro em mim um outro 

que não sou eu e, no entanto é o fundamento do meu existir” e em Santa Teresa de Ávila que 

era mística afirmava que a melhor maneira de se chegar ao conhecimento de Deus é por meio 

de conhecimento de si mesmo”. Enfim, para se chegar a experiência de Deus se faz necessário 

mergulhar no mistério da natureza humana, na natureza dos homens, Jonas (2006), do cosmo 

e de nós mesmos, aprendendo a lhe dar com as nossas próprias sombras e tensões, aqui se dá 

o encontro entre o caráter  formativo e pedagógico da narrativa e o itinerário de 

espiritualidade numa aprendizagem continua e de encontro com o si-mesmo.  
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O processo desencadeado nesse percurso formador da espiritualidade de mulheres 

rezadeiras apontam para uma educação pautada nos componentes da religiosidade, da fé, da 

mística cristã, na crença de curar pela pratica das rezas, afirmando-se como uma pedagogia, 

no sentido mais profundo do termo, pois é susceptível de mudar o homem, num contínuo 

movimento de auto-transformação. Para Freire (1979, p.48), este movimento de pura “doxa” 

ao logos, não se faz, contudo, com o esforço estritamente intelectual, mas na indivisibilidade 

da reflexão e da ação da modificação do humano. Com isso não se pode negar o caráter 

pedagógico e transformador das experiências espirituais. A Experiência formadora implica 

uma articulação conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e 

ideação. Aqui Josso, fala da importância da escola, de ficarmos atentos ao que a escola com o 

qual está relacionada à experiência em questão. No nosso caso esse espaço é a família, a 

comunidade, onde a mulher rezadeira esta inserida.  

 

 

Todo mundo do lugar onde moro que precisa de reza vem a minha casa, muitas vezes é três 

ou quatro pessoas chegando ao mesmo tempo pedindo cura. Então eu rezo. 

 

 O Ministério da Cura foi um acompanhamento de quatro anos ou mais que eu fiz. Tem o 

retiro e naquele retiro fiz a oração. Naquele momento eu já senti o chamado. Passam três 

dias e depois cada um para o seu canto, para ficar só, para poder falar com Jesus e pedir a 

Deus uma resposta se é a vontade dele para nós, ser do ministério de cura. Senhor será que é 

o que o Senhor quer, pois eu quero, mas será atua vontade? Eu pedi e abri a Bíblia quando vi 

a passagem confirmando. Naquela passagem que Deus me deu confirmação do chamado 

Dele para mim.   

 

Quero tomar agora o fio condutor do caráter  formativo e pedagógico presente no 

percurso de espiritualidade curandeira destas três mulheres,  e como essa dinâmica foi se 

delineado a partir das narrativas de vida.  

 A dinâmica da narrativa provoca autoconhecimento; 

 Aprendizagem  ocorre por passarmos a experimentar a nós 

mesmos, da maneira que somos; 
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 Que o conhecimento provém de outras instâncias que não são só as 

intelectuais, psíquicas, são  também da ordem do sensível, do 

espiritual, do discernimento dos acontecimentos, da nossa 

ancestralidade; 

 A experiência de espiritualidade aponta para uma atitude que 

orienta e unifica as ações humanas; 

 A espiritualidade como escuta do espírito e como encontro com 

Jesus Cristo no outro; 

 Que o caminho de espiritualidade aponta para a transformação 

pessoal e social; 

 Que a espiritualidade é composta de fé, mística e transformação.  

 

Boff (2010, 269), vai dizer que espiritualidade e mística pertencem a vida em sua 

“integridade e em sua sacralidade”, naquilo que há de mais profundo e santo em nós. 
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O ITINERÁRIO DE FORMACÃO DA ESPIRITUALIDADE:  TECENDO 

CONSIDERACÕES FINAIS 

 

A compreensão que se construiu sobre o itinerário espiritual de mulheres  rezadeiras 

católicas por meio das narrativas deste percurso, é uma forma de contribuir para uma nova 

compreensão da dimensão formadora que envolve a personalidade espiritual. 

Neste momento tomando como ponto de partida as reflexões que foram 

formatadas ao longo da construção teórica e que agora apontam para o caminho  que 

fundamenta o objeto de estudo em questão: os modos de constituição do itinerário de 

espiritualidade de três mulheres rezadeiras, onde pelas narrativas foi possível compreender e 

identificar os elementos epistemológicos envolvidos no processo de formação espiritual a 

partir das experiências que foram vivenciadas ao longo de uma vida curandeira. O itinerário 

espiritual destas mulheres rezadeiras envolveu experiências, sensibilidade, formação, 

autoconhecimento, aprendizagens, fé e mística. Por estes elementos foi possível compreender 

o  caráter  formativo da espiritualidade e como essa dinâmica foi se delineado a partir das 

narrativas. Vejamos  a seguir a exposição dos traços de espiritualidade destas mulheres.     

 Que essa é uma experiência que gera a necessidade de um voltar-se para si 

mesmo, numa tentativa continua de compreensão dos processos formativos e 

de autoconhecimento; 

 Que esta é uma aprendizagem  que tem como pressuposto básico experimentar 

a si mesmo, a partir  da percepção do que se é, enfim de como percebemos a 

nós mesmos e em que nos tornamos; 

 Que o conhecimento provém de muitas outras instâncias  percorrendo 

temporalidades, sensibilidade, discernimento dos acontecimentos da vida,  e da 

compreensão do que pode a vida nos ensina;  

 Que a experiência de espiritualidade aponta para uma formação que orienta 

nossas atitudes e unifica nossas ações humanas; 

 Que o caminho de espiritualidade nos faz tomar consciência das moções do 

espírito;  

 Que a experiência  espiritual provoca transformação pessoal e social; 

 Que a espiritualidade é composta de fé, mística e experiência interior.  
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Com isso passei a compreender sobre que elementos sustentam a constituição da 

formação espiritual, além de perceber o que foi formador neste trajeto, enfim o que a vida 

ensinou a essas mulheres e como isso repercutiu em seu psiquismo e nos seus  modo de viver. 

Acredito ter colhido o que há de mais luminoso na experiência formadora de espiritualidade, 

que por um lado nos move para a dimensão da experiência e por outro dinamiza essa 

experiência. 

 O casamento metodológico entre as narrativas (auto)biográficas e a entrevista 

reflexiva me sensibilizou para a compreensão das moções espirituais e do que há de mais 

subjetivo na experiência humana de espiritualidade, ao mesmo tempo em que me fez 

compreender a teia das relações existentes neste fazer. Momento de desvelamento do caminho 

de formação espiritual, onde foi possível identificar o substrato do tornar-se rezadeira e que 

nestas mulheres se desenham a partir dos contextos e da tomada de consciência, da formação 

indentitária, de ancestralidade e aprendizagens.  

Sobre estes elementos é importante registrar que os mesmos compõem uma 

dinâmica que Josso (2004, 39),  a identifica como aquela experiência articuladora do “saber-

fazer dos conhecimentos, funcionalidade e significação[...] por meio da mobilização de uma 

pluralidade de registros”, por esse movimento é possível reinventar cada experiência 

percebendo-as como instrumento de formação, pois por elas há a possibilidade de trabalhar o 

vivido  reconhecendo  nas situações experienciadas o que os sujeitos consideram como 

formador e identificador do percurso de formação. Pela construção de inúmeros 

acontecimentos envolvendo antigas sabedorias e práticas,  nos damos conta de narrativas que  

trazem registros e imagens há muito vividas, que estão presentes enquanto “imagens 

primordiais” Jung (1996), mesmo antes de nascermos, ou mesmo na infância essas 

recordações foram “incorporadas ao psiquismo” como modelos de identidade. Por isso 

podemos afirmar o que Josso expressa sobre o que fazem as experiências: elas transformam 

nossas identidades e nossa subjetividade. As narrativas apontam para esses traços e tomam 

corpo no contextos dos acontecimentos. Vejamos em que contextos essas características 

interpelam o fazer e o saber curandeiro: 

 Na literatura curandeira encontramos registros de que este saber vem se 

ressignificando ao longo do tempo, então essas mulheres, suas práticas e o seu 

fazer, estão sempre  sendo questionados pela variação do tempo e da cultura e 

também pelos avanços da medicina; 
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 Quando a identidade curandeira  pressupõe a compreensão da diferença; 

 Quanto ao significado social do ofício de curar pela reza;  

 No que se refere a sua dinâmica frente ao conjunto de transformações 

ocorridas; 

 Na retomada constante dos elementos constitutivos da identidade da prática 

curandeira;  

 O próprio significado que essas mulheres atribuem ao seu fazer, valores 

envolvidos, saberes da experiência.  

 

O que fica claro neste momento é que a identidade rezadeira é uma identidade que  

necessita, para seu fazer de um conhecimento específico e diferenciado. A identidade 

curandeira é construída e produzida ao longo do tempo, segundo diferentes significados e 

representações e considerando a identidade como um processo de construção do sujeito 

histórico, então este ofício é uma resposta a determinada realidade social, que vem se 

modificando ao longo do tempo na tentativa de continuar respondendo as suas demandas. 

Partindo dessa compreensão é de significativa importância apontar alguns referenciais que 

podem ser utilizados na elaboração dessa identidade, quais sejam:  

 O significado social e cultural do ofício de curar pela reza;  

 A dinâmica frente ao conjunto de transformações ocorridas; 

 A retomada constante dos elementos constitutivos dessa prática curandeira, 

ervas, símbolos, rituais, hierofanias;  

 O significado que essas mulheres atribuem ao seu fazer, valores envolvidos, 

saberes da experiência.  

 

Estes são elementos dinâmicos, flexíveis, que, de acordo com os contextos e 

experiências recebem influências, moldam-se, reconstituem-se num movimento contínuo, de 

pura “doxa” onde somente a inserção nos contextos nos proporciona a  compreensão  da 

dinâmica que envolve a identidade curandeira e de tudo que se encontra nessa dimensão 

mística da vida espiritual daqueles que curam.  

 

Através das narrativas de vida identifiquei situações, contextos que apontam para 

a identificação da experiência formadora passando a compreender essas experiências a partir 

dos seus ambientes naturais, isto é: do  lugar onde elas acontecem. É na comunidade 
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geográfica ou psicossocial que a vida cotidiana é experienciada, onde a “experiência 

formadora” ocorre, é deste lugar que Josso (2004, p.37-38) afirma ser possível identificar “as 

experiências ao longo das quais se formam as nossas identidades”. Esses contextos nos 

remetem a um conhecimento que envolve uma multiplicidade de conexões, e  se constitui 

como oportunidades.  

Em Josso (2004, p.51) os contextos onde se vive as experiências, encontram-se 

envolvidos nas três modalidade: “ter”, “fazer” e “pensar as experiências”. Ao refletir sobre 

isso passamos a compreender que os contextos socioculturais nos quais se produzem os 

acontecimentos são variados e plurais, um lugar onde se produz acontecimentos, cultura, 

saberes, trocas, interações, alteridades e crenças.  Pensando as experiências a partir destas 

modalidades abrimos para a reflexão que toma os seguintes elementos como significativos 

para a compreensão do que se encontra no itinerário curandeiro:  

 A escola da vida chegando a compor-se de experiências vividas sem a 

sobrecarga e exigências institucionais,  

 Os saberes intuitivos, adquiridos pela experiência do ver fazer, passado através 

da cultura de geração em geração.  

 Saberes que provém de uma ancestralidade curandeira em que, o que é levado 

em consideração é o lugar e o contexto onde a vida acontece;  

 Na pluralidade de modelos culturais que cada mulher  apresenta como figuras 

de identificação;  

 Uma transmissão cultural que integra aspectos do saber, saber-fazer e saber-

ser;  

 As trocas interculturais; 

 

Essas são considerações importantes quando pensamos a formação no seu 

processo tripolar.  

 

Há também nesta trajetória de espiritualidade aspectos de um percurso comum e 

que apontam para uma experiência que é nossa. Esse nossa, quer significar tanto o que é 

vivido pelos santos,  como o que é experienciado  por mulheres comuns como as rezadeiras 

ou por qualquer cristão. Na atualidade autores que vêm escrevendo sobre espiritualidade, têm 

identificado algumas  características como definidoras do movimento contemporâneo de 

espiritualidade, mas lembro que não são características deste tempo, estas características elas 
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ultrapassam os tempos vividos, chegando a serem identificadas nas experiências que são 

narradas por essas mulheres. Ao fazer a experiência de Deus e ao fazer a experiência interior 

de centralidade, estas mulheres rezadeiras se revestem de um traço comum da experiência 

pessoal e coletiva da espiritualidade, daquilo que é vivido tanto pelos mestres no assunto, 

como por essas mulheres comuns, mostrando que esta é uma experiência pessoal que aponta 

para características coletivas e para a compreensão da formação espiritual.  

 

 Fazer a experiência de Deus 

 Fazer a experiência interior de centralidade. 

 

Experiências que provocam transformações, que desinstala aqueles que se 

permitem vivê-las, levando a pessoa a colocar-se disponível ao serviço da vida comunitária. 

Gostaria de  apontar para uma experiência que transforma a vida e como forma de evidenciar 

o que a experiência de Deus é capaz de provocar na vida dessas mulheres, que a princípio é 

marcada por um chamado envolto por sofrimentos, enfrentamentos e mudanças e o que ocorre 

quanto passam a perceberem a si mesma como capazes de curar,  e o que muda na medida em 

que vão tomando consciência dessa nova realidade. Vejamos agora alguns desses elementos 

presentes na experiência de cada mulher rezadeira:  

 

 Processos de adoecimento físico, mental que foram desencadeadoras da 

experiência interior do Deus vivo; 

 Situações da vida onde provocaram transformações levando ao compromisso, 

inserção e engajamento comunitário.  

 

Ao voltar a essas mulheres rezadeiras para conversar sobre o material que tinha 

sido analisado apontando para os elementos citados, percebi que as mesmas manifestavam um 

certo contentamento frente ao que era exposto, demonstrando com isso satisfação pelo 

reconhecimento, por se perceberem agora como esses vínculos sociais importantes, que unem 

e fortalecem a comunidade com o seu testemunho de vida simples e com uma pratica 

curandeira que promovem a saúde coletiva, enquanto agentes de saúde.  Essa representação 

social funcionou como uma interpretação  da realidade que segundo Abric (1998, p. 28) “rege 
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as relações dos indivíduos com seu meio físico e social”, isto é: determina  seu 

comportamento e suas práticas, a história dos sujeitos envolvidos e do grupo. Enfim  a 

representação social “ é um guia para a ação, ela orienta as ações” e as relações coletivas, é 

um sistema de “pré-codificação da realidade, por determinar um conjunto de antecipações e 

expectativas”. Eis ainda algumas de suas funções: 

 Como “função de saber”: permitiu a cada mulher rezadeira compreender-se a 

partir da realidade em que vivem; 

 Como “função identitária”: permitiu a elas o encontro com aquilo que são e 

como capazes de se verem no que fazem, ao mesmo tempo em que dão conta 

de uma identidade associada a vida na comunidade, ao mesmo tempo em que 

fortalece a identidade do grupo de rezadeiras; 

 Como “função orientadora”:  foi possibilitando guiar os comportamentos e as 

práticas, tanto no nível pessoal como no aspecto comunitário; 

Num processo contínuo de transformação e descoberta da própria 

existencialidade, essas experiências ao apresentarem uma descrição compreensiva dos 

processos de formação e aprendizagem, fundados na experiência curandeira se encontra 

prenhe de sentidos e representações sociais e coletivas, que podem explicar comportamentos, 

identidade e subjetividades, traços das experiências que podem ser consideradas formadoras 

por envolverem diversos aspectos da vida dessas mulheres, vejamos alguns  deles:  

 O de que a experiência espiritual se orienta pela experiência mística que tem 

como ponto de partida a experiência pessoal de Deus na vida, que toca e 

transforma o ser humano em todas as suas dimensões; 

 De estar aberta a experiência que busca a totalidade do ser, esse caminho é 

atravessado no caso destas mulheres especificamente pela experiência da 

alteridade, do Deus que move o sujeito em direção daquele que se revela, que 

se impõe como epifania e proximidade; 

 Da sensibilidade que reconhece que somente Deus responde às aspirações mais 

profundas do ser humano e dá sentido a sua existência.     

 

Quanto a especificidade das rezas é importante registrar que apesar da natureza da 

cura pela reza se encontrar presente em todas as culturas desde os primórdios da humanidade, 
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as suas práticas são bem distintas, mas o que é importante perceber nesse percurso é o fio 

condutor deste “constructo”, enfim, o que move essa dinâmica espiritual.  

 

Na análise deste percurso encontramos alguns elementos que caracterizam essa 

experiência comum para a humanidade, que aqui denominamos de ancestralidade, uma 

experiência atávica enquanto potencialidade a ser manifesta em qualquer tempo em alguns 

grupos familiares, seja atualmente na mãe, e já pode ter acontecido com um de seus 

ancestrais, bisavós etc; outro é a experiência de Deus, que pode ocorrer desde cedo, isto é em 

idade inicial da vida,  enquanto  experiência pessoal ela diz sobre o caminho que cada ser 

percorre, sua mística, a forma como é nutrida essa relação de intimidade espiritual (orações, 

confissões, asceses, leituras bíblicas, meditações ou contemplação, recitação de mantras, 

práticas comunitárias, etc; um outro aspecto é a marca do chamado que geralmente se 

encontra envolvido por situações onde são manifestos processos de saúde–doença.  Enfim, os 

modos de constituição do percurso de espiritualidade assinala para experiências que 

pertencem ao universo de  uma experiência comum,  e individuais  quando nos leva a 

identificar os elementos da experiência pessoal  de intimidade e identidade espiritual de cada 

pessoa.  

 

Encontrei também nas práticas de rezadeiras elementos comuns e que são 

identificadores  das peculiaridades da natureza curandeira, eis alguns deles: mulheres  que só 

rezam do nascer do sol ao meio dia, pois ao trazer energia o sol chega ao seu ápice ao meio 

dia,  cada membro do cosmo ao procurar a cura se torna neste momento  participante da 

energia da vida, outras trazem como dom a cura interior passando a consagrar toda a vida de 

uma pessoa, outras curam as doenças físicas. No comando de tudo isso estão as rezadeiras que 

acreditam que tudo isso faz parte da grande teia da vida em que todas as coisa mesmo 

separadas estão conectadas numa relação que envolve os mais diversos aspectos da 

experiência humana , o  espírito, o  corpo, a vida e a morte. O cerne das práticas curandeiras 

nos remontam a um passado longínquo de um conhecimento que consistem em práticas que 

curam pela sensibilidade religiosa espiritual.  

 

O que para mim é importante também registrar, é o fato de que ao investigar sobre 

o percurso da trajetória de espiritualidade dessas mulheres, estava trabalhando com a 

formação de adultos a partir do contexto, social, cultural e de conhecimentos que foram 

produzidos fora do ambiente escolar, no cotidiano simples da vida de cada mulher, na 
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comunidade onde moram, com experiências populares de curas pela prática da reza.  Góis 

(2008, p. 104), firma que para pensar a saúde na comunidade precisamos pensá-la a partir de 

uma teia de relações, a mesma não se restringe ao posto de saúde da comunidade. A rede de 

saúde é uma teia de vida que inclui potencialidades, experiências acumuladas e também o 

drama social enfrentado pelas populações em situação de vulnerabilidade social, onde se faz 

necessário compreender seu cotidiano, seus significados e seus sentidos e sonhos.  

 

Das narrativas de vida emergiram aquilo que considerei marco do processo de 

formação espiritual e que também  fazem parte do meu processo e percurso de espiritualidade, 

a saber: a consciência de que nas situações vividas está imbuído o sentido formador da 

experiência; em toda a dinâmica de vida experimentamos medos, incertezas. É importante 

lembrar que a vida não é uma sequência de fatos ela é um percurso a ser desvelado para que a 

experiência se torne  experiência formadora. 

 

Pelas narrativas fui identificando esses percursos de formação da  espiritualidade 

em cada mulher rezadeira, em que pela reflexão de pequenas histórias,  fui me apropriando  

dos traços de cada percurso, referenciando os trajetos de uma experiência de cura, que 

apontam para uma experiência mística e espiritual. Vejamos a seguir alguns elementos que 

compõem este percurso de espiritualidade: 

 As situações de adoecimento presentes em alguns chamados, fazem algumas 

mulheres se tornarem  resistentes  quanto à aceitação da situação vivida, e isso 

ocorre devido a não compreensão do que esta acontecendo, por não perceberem 

que nas situações e manifestações de doenças, ali se encontra imbuído do 

chamado para curar;  

 A percepção que fazem de si mesmo,  por já apresentarem traços de 

interioridade, de comunhão com a alimentação diária de oração e outras 

práticas místicas como o  sentir o toque de Deus. São sinais que manifestam a 

espiritualidade a ser desenvolvida e alimentada com práticas diárias de 

meditação, etc;  

 Alimento espiritual é encontrado em práticas que fazem parte de um ritual 

religioso como a  confissão,  ir a missa,  ter uma vida de oração e levar o irmão 

para a oração, não ter e nem alimentar  mágoa, ódio, ou ressentimento no 

coração, exame de consciência diário; 
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 Colocar-se a serviço dos outros.  

 Uma identidade curandeira  em que o cerne da compreensão da sua identidade 

espiritual curandeira se encontra no modelo idealizado da mãe e é por ela que se 

articula toda dinâmica da experiência de cura;  

 Um conhecimento curandeiro que é herdado, repassado de geração em geração;  

 Uma vocação curandeira que é  legitimada pelos que procuram a reza; 

 Um colocar-se ao serviço do outro em qualquer hora e lugar.   

 A fé, acreditando que a  cura vem de Deus,  a consciência de ser instrumento do 

processo saúde-doença. 

 

O que para mim foi formador no percurso da pesquisa? Foi perceber que ao 

delinear o percurso espiritual das três mulheres rezadeiras:  

 Foi possível por elas compreender o meu próprio percurso de constituição 

espiritual. Refazer o meu trajeto, dando conta da dinâmica que move a minha 

vida; 

 

 Abre-se um espaço para a reflexão sobre a explicitação dos modos de 

constituição de um itinerário de formação do campo específico da 

espiritualidade; 

 

Foi no contato com essas mulheres que  passei a compreender como 

historicamente a identidade curandeira, se constituiu em cada uma, passando a ter uma noção 

mais exata da influência  que sofremos do ambiente onde vivemos.  

O que posso tomar neste instante como aspectos da experiência formadora a partir 

das narrativa, é o fato de  que a mesma se constitui como experiência  a partir do momento em 

que: 

 Somos capazes de ressignificar nosso  sentir, fazer e ser;  

 Compreendendo o sentido e simbolismo da experiência de interioridade isso 

nos leva a um “caminhar para a si”;  

 Aceitarmos que é Deus que sempre toma a iniciativa;  
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 Que os traços de ancestralidade curandeira são  retomados e ressignificados  

continuamente por gerações futuras; 

  O processo de cura que se reveste de uma tomada de consciência do dom 

recebido e da transformação ocorrida na pessoa.     

 

Tanto as entrevistas reflexivas como as narrativas  ajudaram na identificação de uma 

realidade ontológica que fundamenta os elementos da dinâmica de espiritualidade curandeira, 

apresentadas na seguinte  sistematização:  

 

  Para ser  curandeira o chamado é bem específico, pois temos diversas 

modalidade de cura; 

 Cada mulher responde a seu modo, o chamado ou apelo de Deus; 

 A fé, é preciso ter fé, confiança no agir do Espírito Santo, tanto na pessoa que 

procura a cura como na pessoa que opera a cura; 

  Persistência e enfrentamento das adversidades da vida. 

 

                  Alguns marcos do processo de conhecimento espiritual foram identificadores da 

natureza espiritual pela sua significação e pela maneira como se encontram expostos 

enquanto estrutura e dinâmica da vida espiritual. A apresentação desse percurso, por si 

mesmo, estabelece as bases para o seu estudo e interpretação, a partir da concepção 

ontológica que fundamenta toda experiência espiritual e seus modos de constituição. Ao 

expor uma série de elementos constitutivos dessas experiências de aprendizagens 

formadoras, espiritual, iniciática, elementos que fazem parte  de um conjunto de 

situações, que foram tomando forma ao longo desta construção, ao mesmo tempo em que 

me levou à compreensão de um saber e de um fazer curandeiro que integra aspectos da 

vida de uma pessoa, são eles:  

 

 Na experiência de cura, o espaço sagrado e as hierofanias; 

 Na iniciação das práticas de cura, as manifestações de traços de ancestralidade; 

 Em primeiro lugar, a forte relação entre doença, sonho e visões, chamados 

espirituais. Esta relação é retomada diversas vezes ao longo dos eventos e tem 

por base o fato de que a doença e a presença dos aspectos místicos narrados por 

essas mulheres estão diretamente ligados a sua trajetória experiencial, de como 

aprenderam a lidar com o dom que receberam.  
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 Outro importante elemento a ser considerado nessa construção da 

aprendizagem experiencial é o lugar que ocupa a crença, a fé de quem cura e de 

quem procura a cura; 

 A mística, por ser ela capaz de possibilitar a integração entre religiosidade e 

espiritualidade numa complexa conexão entre o mundo físico e espiritual, o 

que Tedlock (2008, p.22) chamou de dois “reinos distintos e poderosos” e que 

é o lugar onde transita o saber das rezadeiras e onde elas realizam suas práticas 

curandeiras com a forte presença de hierofanias, e do cosmos enquanto espaço 

percebido socialmente como sagrado; 

 Fé, como nova categoria da experiência formadora. 

 

Identificar todos os elementos desse processo, reconhecendo o que foi 

significativo, só foi possível devido ao conteúdo narrativo, reconheço que por eles é possível 

identificar o que a vida ensinou a essas mulheres. Enquanto instrumentos indispensáveis e 

necessários à construção do percurso vivido. A narrativa conduziu a compreensão do trajeto 

do “caminhar para si”. Experiências únicas para essas mulheres e que agora são tomadas 

como referência para dizer sobre um contínuo processo de autoformação e de 

autoconhecimento presente na própria existencialidade curandeira e que fundamenta a 

experiência de espiritualidade e do que aprendemos na vida, a grande escola.  

 

Destaco ainda nesta reflexão, questões que hoje tem tomado impulso nas Igrejas  e 

que vem se constituído como um dos grandes desafios a serem enfrentados por todo o mundo 

religioso, quiçá pela humanidade. Ideias que foram por nós introjetadas através da cultura 

religiosa. Aqui, tomo a tradição católica pelo fato de me encontrar mais próxima e ser a minha 

referência para este trabalho.  

 

Nas narrativas das três rezadeiras católicas, esbarrei diversas vezes com discursos 

marcados pela dinâmica da resistência, da rejeição aos credos vividos por outras rezadeiras e 

da intolerância, com outras crenças, mesmo as pertencentes a religião católica, pelo simples 

fato de não pertencer ao mesmo grupo de oração,  ou por usar ou não  hierofanias.  Percebi 

traços de fanatismo religioso, expressando características como: hostilidade inter-religiosa; 

posturas intransigentes e excludentes com pretensões de verdade.  
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Os cristãos católicos, não percebem que esses elementos inviabilizam a boa 

convivência e sentimentos de fraternidade. É como se católicos estivessem certos. Reconheço 

que são comportamentos imbuídos de medo, que dificulta a aproximação para o diálogo com 

outros credos. Parece que a aproximação e aceitação do outro, na sua diferença coloca em 

xeque as suas “verdades”, daí não aproximarem-se de outros conhecimentos, de outras 

supostas verdades, preferindo a cegueira das verdades pessoais. Gostaria de considerar neste 

momento as palavras de (RATZINGER, 2005, p. 233),  atual papa Bento de XVI: 

 

Mas o dom de conhecer Jesus não significa que não haja fragmentos 

importantes de verdades em outras religiões. À luz de Cristo, podemos 

instaurar um diálogo fecundo com um ponto de referência comum, e assim 

podemos ver como todos esses fragmentos de verdade contribuem para um 

aprofundamento da nossa própria fé e para uma autentica comunhão 

espiritual da humanidade.   

 

 

Os discursos marcados pela dinâmica da resistência, da rejeição aos credos 

vividos por outras rezadeiras, a intolerância a outras crenças, devem abrir-se ao diálogo inter-

religioso, mas isso só ocorrerá de forma efetiva, quando houver por parte dos cristãos  a 

abertura para este diálogo,  pois a intolerância, a outras crenças, a hostilidade inter-religiosa 

são posturas intransigentes e excludentes que reforçam as diferenças.  
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APÊNDICE A 

CONDUÇÃO DA ENTREVISTA REFLEXIVA 

 QUESTÃO DESENCADEADORA 

 QUESTÕES - DE ESCLARECIMENTO, FOCALIZADORAS E DE 

APROFUNDAMENTO. 

 

Entrevistada: Maria. 

 

1. Como você se descobriu capaz de curar as pessoas pela prática das rezas? Como 

aconteceu?  

2. Como à senhora na vida adulta percebeu que esse dom já existia desde a  infância  

3. Para que tipo de doença se procura a cura da rezadeira?  

4. A senhora pode fazer cura em qualquer dia da semana ou têm dias específicos? 

5. Como fica a obediência numa situação como essa, quando você sabe que não pode 

negar curar uma pessoa? 

6. Conte-me uma experiência significativa?  

7. Fale de sua infância ( fala íntima). A senhora curou alguém na infância? 

8. Eu sei que a senhora não quer falar dessa oração, vou respeitar.  

9. Nunca perguntou se no íntimo ela fazia outra oração? 

10. O preço que sua mãe pagou foi alto?  

11. O que a senhora chama de inocente? 

12. A senhora viu muitas curas? 

13. A senhora afirmou que é proibido para a senhora fazer cura fora do ministério? 

Como isso é possível?   

14. Quando a senhora ouve o apelo é porque Deus está pedindo? 
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CONDUÇÃO DA ENTREVISTA REFLEXIVA 

 QUESTÃO DESENCADEADORA 

 QUESTÕES - DE ESCLARECIMENTO, FOCALIZADORAS E DE 

APROFUNDAMENTO. 

 

Entrevistada: Tereza. 

 

1. Como você se descobriu capaz de curar as pessoas pela prática das rezas e como isso 

aconteceu desde o inicio?  

2. A senhora acha que esse dom foi herdado de sua mãe? 

3. Quais são os tipos de reza que a senhora faz? Para que tipo de doença?  

4. Existe uma oração própria ou a oração só vem na hora? 

5. O que a senhora utiliza na hora de fazer as rezas? Alguma planta?  

6. Mesmo rezando na sua filha você sente alguma coisa?  

7. Muita gente lhe procura?    

8. A senhora cura mais crianças ou não tem idade específica? 

9. A senhora cura a si mesma ou só aos outros? 

10. Tem um ritual específico para rezar na criança?  

11. Esse dom de curar que a senhora tem, depois que o descobriu ele lhe trouxe algum 

benefício? A sua vida tem sido tranquila? 

12. Após a reza a senhora indica algum tratamento?  

13. A senhora nunca foi ao padre saber o que ele acha da sua atividade de rezadeira? 

14.  A senhora acha que a reza é um dom recebido da sua mãe? 

15.  Quais os elementos necessários para curar?  
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CONDUÇÃO DA ENTREVISTA REFLEXIVA  

 QUESTÃO DESENCADEADORA  

 QUESTÕES - DE ESCLARECIMENTO, FOCALIZADORAS E DE 

APROFUNDAMENTO. 

 

Entrevistada: Clara. 

 

1. Como a senhora se descobriu rezadeira? Relato sobre sua ida a uma médium e 

descoberta do poder de rezar 

2. Faz quantos anos desde a sua primeira cura? 

3. Quantos filhos a senhora teve? 

4. Em quantas pessoas a senhora já rezou aqui na comunidade? 

5. Já teve algum caso de cura de filho seu com sua reza? 

6. A senhora pode relatar um pouco sobre o falecimento do seu filho? 

7. Como a senhora descobriu que a partir da morte dele a senhora manifestou o dom de 

rezar? 

8. Como a Senhora vê sua missão de rezadeira? 

9. Esse conhecimento da reza a senhora acha que foi o seu filho que passou pra você? A 

senhora sabe se é descendente de índio, de escravo ou alguma coisa assim? 
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APÊNDICE B 

ESCUTAS DAS NARRATIVAS DE VIDA 

Entrevistada: Maria 

Data: 16 de Agosto de 2009 

Dia e hora: Sábado - 10:20 manhã 

Local: Cidade de Sobral 

Idade: 68 anos 

 

 

Eu sempre, quando criança, via a minha mãe rezar. Ela fazia oração, as pessoas iam e 

ela rezava e eu, curiosa aprendi aquela oraçãozinha dela. As vezes chegava gente e me pedia, 

eu não, eu era pequena. Com a idade de cinco anos eu já sabia rezar. Aí quando eu fiz a 

primeira Comunhão, quando fiz a primeira oração pessoal, eu não sabia se eu tinha feito. 

Quando fiz minha primeira comunhão eu tinha seis anos e nove meses. Minha primeira 

eucaristia foi muito cedo. Nós morávamos lá no pé da serra no Cedro, era uma mata linda e 

fechada que tinha; o homem destruiu a natureza linda que tinha lá. Eu era tão pequena e 

magrinha que minha mãe arrumou um jumentinho para eu ir lá pro Jaibaras e era em jejum, 

naquele tempo, para receber a primeira comunhão. A mamãe levou o jumentinho para eu ir, 

quando nós terminamos era mais de uma hora. Eu vinha e quando cheguei ali na encruzilhada 

e que nós entramos na mata, eu pulei do jumento, eu não sabia, na minha infância eu sentia 

Cristo, eu e Ele, mas eu queria está longe. Eu dizia: “Mamãe eu não quero mais, eu vou a pé” 

e ela dizia que era longe e que não tinha nada não.  

Eu corria e ela tinha medo, pois tinha muitas estradas e eu podia me perder, mas eu 

corria, pois quando eu estava distante os pássaros cantavam, era tudo pássaro, eu dizia: 

“Senhor estes pássaros estão cantando para mim e para Ti, eu estou feliz e o Senhor também 

está”e eu corria. Quando minha mãe chamava “Terezinha!” eu parava e quando via ela no 

jumentinho eu corria de novo, eu queria ficar com os pássaros e a natureza. As sombras 

cobriam tudo e eu, correndo embaixo delas dizia: “Senhor tá pertinho da mata terminar, tão 

bom que continuasse assim”. A criança é assim né, eu não tinha consciência do que está 

acontecendo, eu estava sentindo, estava alegre e sabia que Deus estava comigo, essa certeza 

eu sentia, eu conversava com Ele mas não via. Ninguém vê Deus, Deus é para sentir. As vezes 

a pessoas querem muito o toque, tocar no Santíssimo, é interessante Ele tocar em nós. O toque 
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de Deus, você chora quando ele toca. Assim, quando passou a mata e eu fui chegando disse: 

“Que bom Senhor, que bom se não terminasse nunca!” Aí eu passei minha vida de oração. 

Toda vida fui uma menina de oração. Toda vida. Eu rezava o Pai Nosso para todos os santos, 

só faltava não terminar a oração, eu dizia: porque ninguém pode rezar nem receber nenhuma 

oração sem saber de onde ela vem, de onde foi tirada. Minha mãe na inocência dela, na 

simplicidade dela me ensinou a oração e disse que foi uma cigana que ensinou para minha 

bisavó e minha bisavó ensinou pra ela. Mas um dia, durante a confissão resolveu contar pro 

padre. O padre disse para ela não rezar a oração que a avó dela tinha aprendido coma a 

cigana. Mamãe passou então a rezar só o Pai Nosso.  

Como ela na vida adulta descobriu que esse dom já existia na infância? O que é o 

ministério da cura? Sua história como curandeira é anterior à sua participação no ministério 

de Cura. Na verdade existe desde a infância. Irá passar um pouco dessa história, que tem o 

dom desde a infância mas que só veio descobrir dentro deste ministério agora. 

Eu vi uma pessoa doente de câncer e desenganada pelo médico ir procurar minha 

mãe e ficar bom. A minha idade nessa época era de 18 anos, hoje eu tenho 68. Eu sei a oração 

mas eu não rezo mais. Quando eu entrei na Renovação Carismática lá não é certo esse tipo de 

oração. Contei essa oração e eles e disseram que e exotérica. É tirada do centro de macumba. 

Aí eu parei, fui me confessar com o bispo e ele me pediu para rezar. Depois que eu rezei ele 

me disse: “Minha filha não reze mais, essa oração é exotérica, eles tiram uma parte de Cristo, 

você viu.” Olhe eu não posso, sou proibida, não é que eu não queira rezar, ela diz palavras 

bonitas mas tem uma parte que diz: “Sejais branca, vermelha de assombração”; essas partes 

têm mesa vermelha e branca, é isso. Entendeu? E minha mãe, ele mandava parar e ela curava 

com essa oração, antes dela rezava um Pai Nosso e o padre mandava ela rezar apenas o Pai 

nosso, a outra ele tirou e disse pra não rezar mais. Aí eu entrei na Renovação Carismática, 

pois a gente já vai sabendo, se aprofundando, conhecendo a Bíblia, conhecendo as coisas que 

as pessoas têm superstição com o jeito de varrer a casa, passar por debaixo de escada, ter 

“Comigo ninguém pode” para dar sorte. O que é isso? pois eu vou com a faca e corto. Comigo 

ninguém pode, quem não pode só Deus. Aquele Cristo, este pode tudo. Mas vou botar uma 

planta para ser protegida por ela, vou botar um amuleto no meu pescoço... Eu fui aprendendo 

dentro  que isso não é verdade, dentro da R.C. o que é a palavra de Deus. O que nós devemos 

seguir é Jesus, aquele que curou, aquele que veio em nome do Pai. Ele veio em nome do seu 

pai para dar a vida por nós. As vezes nós não valorizamos, pra nada. E esse tem poder. Não 

acredite em  nada de crendices, você pode deixar a sandália emborcada, nada vai fazer mal, 
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nada vai fazer mal a você. Agora ponha a sua confiança no Senhor. Este te defende de tudo, 

né. Tem muita gente que bota uma coisinha para defender, mas só tem o Cristo que lhe 

defende de tudo e os anjos. A intercessão de Maria, esta sim você chega no ponto que você 

quer, com o ministério.  

O Ministério da Cura, foi um acompanhamento de quatro anos ou mais que foi feito. 

Tem o retiro e naquele retiro faz a oração, os que estão na frente e depois manda a gente, os 

que já foram  escolhidos, entendeu? Aquele que já sentiu aquele chamado, que sentiu o 

chamado. Aí vamos fazer o pedido com ele. Passam três dias e depois nós saímos cada qual 

para o seu canto pra ficar só, para poder falar com Jesus e pedir a Deus uma resposta se é a 

vontade dele para nós, ser do Ministério de Cura. Aí eu fiz esse pedido. Eu tava assim, Senhor 

será que é o que o Senhor quer, pois eu quero, mas será atua vontade? Eu pedi e abri a Bíblia 

quando vi a passagem confirmando. Naquela passagem que Deus me deu confirmando todo o 

chamado Dele pra mim. Essa passagem eu não lembro porque faz muito tempo, mas era uma 

passagem que confirmava, então pronto, eu não tenho mais dúvidas. Aqueles que sentiram, 

todos foram falando e foram confirmados para o Ministério. Aí nós vamos acompanhar. 

Como é que vai ser. Por que são duas pessoas? São sempre duas pessoas porque dentro do 

Ministério, se eu vou rezar em você eu tenho que me consagrar primeiro, consagrar minha 

família, consagrar tudo que tem na minha casa, tudo que é dos meus filhos  e consagrar a vida 

daquela irmã que vai rezar comigo, depois passar a consagrar a vida daquela vai receber a 

oração. Porque nós não sabemos o que  ela tem, entendeu. Muitas pessoas vão à macumba e 

não se contaminam e outras nem pisam lá e tem contaminação. Por isso nós temos que rezar 

por  duas pera nossa proteção. Tem também o Ministério do Exorcismo. Esse é outro. Porque 

o exorcismo é para quando a pessoa está possessa. Aí já separado, é individual, só para não 

fazer barulho e nem fazer medo aos que estão no meio dos outros. Não pode fazer no meio 

dos outros.  Agora a gente tendo fé em Deus tem na vida muita manifestação. Para curar 

precisa ter fé, quem cura precisa ter fé e quem vai receber a cura também. Porque tem gente 

que só vai uma vez e recebe logo a cura. Recebe logo a libertação. 

Quais são os tipos de procura de cura? Para que tipo de doença? 

Todo tipo de doente procura a rezadeira. O que eu faço, eu sinto o meu chamado, é a 

cura interior. Eu começo a fazer a oração em pessoa que ela não me contam nada. Aí eu vou 

consagrar os antepassados, os tataravós, avós, pai e mãe; esta é a cura interior. A gente 

consagra as raízes  para as curas de maldição, as curas de palavras; é que as vezes os nossos 

antepassados podem ter jogado  na família  e vem de família em família, passando, essas 
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maldições. Depois dessa cura interior de pessoas que as vezes andaram em locais e se 

contaminaram e pode essa contaminação ter passado de geração em geração por aquela 

pessoa. Quer dizer que a pessoa pode herdar uma maldição, eu já tenho rezado em pessoas 

que receberam uma maldição de parentes lá de trás. (A senhora levanta uma questão) Vejo 

muitas famílias que não tem motivo nenhum para está sofrendo tanto. Isso vem lá dos 

antepassados delas. Deve ter tido um conflito ou uma maldição que um parente deve ter  

jogado na família. As vezes passa uma, duas, três pessoas sem pegar. Pode se curar isso com 

oração. Lá em Fortaleza tem o Shalon que faz orações, tem o Ministério de Cura e ensina a 

trabalhar. Depois que eu faço, que eu gosto muito do Ministério e me sinto o maior chamado 

para o Ministério de Cura Interior.  

Quando termina e a parte dos antepassados aí eu vou para o ventre da mãe, aí eu vou 

consagrar aquela criança no momento da concepção, no momento em que ela foi gerada por 

Deus. Aquele casal estava ali, mas quem gerou aquela criança foi Jesus e Deus coloca logo 

nome na palma da mão. Aquela criança daí em diante, no momento que ela vai sendo gerada, 

o consciente e o inconsciente dela, tudo o que a mãe for sentindo  vai  tá acumulando dentro 

da pessoa, o que é outra coisa que pode causar muitas doenças, muitas tristezas, muito 

sofrimento, o que pega no ventre materno. Precisa a gente ir lá pedir essa graça. Eu não sou 

nada. Eu digo “Senhor eu quero ser o tapete pra você passar por cima.” Eu não faço nada, 

quem faz tudo é Deus. Quando a gente termina esta oração  consagra a criança, o nascimento, 

vai consagrando o momento do nascimento. Tanta gente que pega doença na hora do 

nascimento, o choque que toma quando chega e não é bem recebido, criança que sofre 

rejeição no ventre da mãe. Quando termina vou consagrando a infância, a adolescência, a 

juventude, se for casado Deus vai... enquanto tô consagrando a outra está orando em língua. 

Ela reza em língua. A outra está orando em língua por mim para o Espírito Santo ir me 

revelando. A oração vem do Espírito Santo, não é nossa não. Quando estou orando a pessoa 

que ora não ore, fique atenta porque na  hora em que o Espírito Santo me revelar uma palavra, 

o tem que dizer muito rápido e você tem que está atenta para ouvir, porque as vezes a pessoa 

não presta atenção e aquela passagem passa, tem que ficar atento para ouvir  o que Deus quer 

falar através do Espírito Santo.  

O Espírito Santo é aquele que move que leva a mensagem. Sem o Espírito Santo 

ninguém faz nada, sem a fé. Olhe, é preciso ter fé, confiança e o agir do Espírito Santo, tanto 

naquela pessoa quanto em mim.  Se ela não tiver fé Deus não vai fazer, se ela tiver muita fé 

Deus vai fazer. Deus vai levando, as vezes precisa de um acompanhamento, muitas pessoas, 
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tem acontecido de só irem uma vez. Outras precisam de um acompanhamento muito tempo, 

prolongado. Quando termina a gente ainda vai consagrar o presente né, o aparelho digestivo, 

respirató    rio, todos os seus órgãos. A gente vai consagrando a Deus tudo o que aquela 

pessoa tem, para Deus agir e pedir que o sangue de Jesus Cristo venha fazer, porque só ele, 

aquele que  derramou todo o sangue do seu corpo para nos salvar. Este pode tudo e ele veio e 

morreu e o espírito de Deus, o Pai manda ressuscitar o filho para está vivo no meio de nós, 

que Deus está vivo. Nós não estamos falando Nele, Ele está aqui, agora nós não podemos ver, 

quem  que pode ver Jesus? Não agüentamos o brilho, é demais. Assim vai o meu ministério, 

foi descoberto assim. Hoje, faço parte e me sinto muito bem fazendo minhas orações, eu fico 

triste no dia que eu não posso ir.  

A senhora pode fazer cura em qualquer dia da semana ou têm dias específicos? 

Eu fazia duas vezes na semana. Agora tem a Segunda-feira de manhã. Cada dia tem o 

seu responsável. Todo mundo pode rezar por aí qualquer dia mas  R.C. tem o seu dia. E na 

comunidade cada um tem o seu dia. Agora nós só vamos para as casas quando uma pessoa 

não pode andar,  se ela está de cama, doente. O coordenador tem que dá a ordem, dizer pra 

gente ir. Não podemos ir sem autorização. Até que um dia eu disse:”Olhe eu vou, eu quero 

dizer logo quando uma pessoa for lhe pedir e você não pode ir eu vou. Eu falei pro meu 

coordenador, que agora mudou de coordenação e eu ainda vou falar pra ele,  porque Deus um 

dia me disse para eu nunca negar uma oração a quem pedir.  

Como fica a obediência numa situação como essa, quando você sabe que não 

pode negar? 

Não posso negar, aí foi forte. Eu tive uma provação muito forte um dia, eu sou 

Legionária do Coração de Maria também. Eu estava na missão legionária, na Santa Casa 

rezando o mistério na Palavra de Deus, estava louvando a Deus aí Deus falou assim pra mim: 

“Ministra uma oração de cura.” Eu digo: “Não senhor, eu não posso. Eu sou proibida.” Ele 

mandou de novo eu ministrar a oração de cura e eu nunca tinha ministrado uma oração 

comunitária, porque agora o nosso grupo tem pouca gente e eu tinha que fazer a oração 

comunitária. Ele já estava me alertando para o futuro e eu não sabia. Foi Deus que disse isso 

falando ao coração. Falou ao coração. Eu disse “Senhor eu não posso” e Ele perguntou se eu 

ia obedecer aos homens ou a Ele. Respondo “Ao Senhor”. Eu nunca tinha ministrado uma 

oração comunitária, nunca só era individual. Comecei, eu fechei meus olhos e já tinha lido a 

Palavra de Deus, tinha rezado o mistério, louvado com os doentes, tinham 6 ou 7 que estavam 
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nesse  quarto. Não aconteceu na R.C, estava visitando os doentes na Santa Casa com a missão 

das legionárias. Eu tava fazendo ali minha função de missionária de Maria. Quando comecei a 

ministrar a oração e Jesus começou a se manifestar; estou orando no coração de um homem 

muito magoado, eu com os olhos fechados não estava vendo nada, com uma ferida muito 

dolorida, a separação. Ele disse que eu estava curando uma pessoa que tinha mesmo um 

problema no coração. Começou a falar e quando abri os meus olhos só vi o pessoal banhado 

em lágrimas, estavam todos chorando. Antes disso ele perguntou se eu ia curar e obedecer a 

Deus ou aos homens. Ele disse para eu ministrar uma oração de cura e que eu ia obedecer 

Como foi essa experiência? Me fale mais.  

Ele te fala ao coração. Jesus não fala no ouvido, renuncie quando for ao ouvido em 

nome de Jesus porque é o outro. Renuncie em nome de Jesus. Quando você ouvir um barulho 

em seu ouvido renuncie que é o outro e não é Deus. Deus fala no íntimo, no coração. Quando 

ele perguntou se eu ia obedecer aos outros ou a Ele eu respondi que era ao Senhor. Aí eu 

ministrei e vi a obra. Eu vi a obra e contei ao coordenador, fiz a oração e me espantei quando 

abri os olhos. Hoje eu não faço mais pela primeira vez de olhos fechados porque uma amiga 

minha mais velha me orientou. Ela disse: “Dona Terezinha , de olhos fechados não se faz a 

primeira vez, pois o inimigo pode se manifestar, vir e lhe bater e você não vê.” A primeira vez 

eu não faço mais. Minha filha tem gente que tá fazendo, eu não sou do exorcismo, tem hora 

que você dá um desânimo ... porque eu vi, foi na última vez que eu fiz. Quando estava 

fazendo para uma mulher eu notei que a pessoa começou a mudar de feição, o olhar dela 

começou a mudar de direção, aí eu rezei em nome de Jesus e disse: “Tu não vai assombrar 

essa multidão de gente aqui. Te afaste. Cala-te e saia em silêncio.” Essa menina eu já tive 

notícia que está boa, mas queria receber oração comigo. O perigo que tem é a pessoa se 

apegar e não se pode apegar a ninguém, quem faz a cura é Deus. Eu tenho pavor quando a 

pessoa vai escolher dizendo que quer a fulana pra orar nela. Um dia eu perguntei, eu estava lá 

e eram 3 horas da tarde quando eu ia saindo e uma pessoa que tinha recebido oração 

perguntou se era o dia de fulaninha. Senhor me diga o que é que eu estou fazendo aqui desde 

de manhã? Ela não está procurando o Deus que cura, ela tá procurando a pessoa que faz a 

oração. Olha a diferença. Eu peço ao Senhor que liberte as pessoas que já rezei, a tanto tempo 

você diz que ela está curada e elas ainda estão aqui. Curadas elas estão, mas não assumiram a 

cura, só está no inconsciente delas. Menina, quem assume a cura é  lindo. Já tem acontecido 

milagre. Vou contar um, mas vou contar resumido.  Eu estava lá e entrou uma senhorinha que 

mora no interior pra lá do Jaibaras. Foi bem fácil porque ela teve fé. Quando ela chegou, 
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entrou e veio chorando aí quando a outra saiu  e eu perguntei porque ela estava chorando 

tanto. Ela disse que descobriu um câncer no seio e tinha que fazer uma cirurgia em três meses. 

Queria receber uma oração e eu perguntei se ela confiava e tinha fé em Deus. Ela disse que 

sim e lhe perguntei: “Você sabe que Deus tem poder de te curar nesse momento deste 

câncer?” Ela respondeu que sim. Aí eu lhe falei: “Pois acredite minha filha que você sairá 

curada daqui, mas você vai fazer tudo o que o médico lhe disse pra fazer.” Uma coisa que eu 

não tiro é o remédio de ninguém e nem tiro a função do médico, que o médico é um 

instrumento de Deus aqui na terra. Olha, eu digo que a profissão de médico linda, profissão de 

salvar a vida. Agora eu me revolto quando um médico vai matar um bebê indefeso, ele que 

tanto  que trabalhou para salvar vidas vai matar um que não teve o direito de nascer. O que 

acontecer deixe vir ao mundo que  Deus cria. Jesus disse “Teu pai e tua mãe podem te 

abandonar, eu nunca te abandonarei”. Se não quer criar deixa que aparece pai e mãe para 

criar.  Aí ela foi receber a oração. Quando eu estava orando nela eu vi Jesus pegando aquele 

tumor e o desmanchou. Eu tenho o dom da visualização. Deus dá a gente, na hora eu vi o 

Espírito Santo pegar e esmagar todinho. Eu disse: “Menina você foi curada. Curada, eu vi 

minha filha, uma mão esmagando esse tumor.” Pronto. Ela saiu feliz, calma, mas disse pra ela 

fazer tudo que o médico disser. Passou, com três meses e ela veio pro médico. Quando o 

médico puxou o laudo viu e teve um espanto. Disse para ela ir bater depressa um raio x 

porque com três meses o tumor devia ter aumentado muito e podia está embaixo das axilas e 

tinha que está preparado. Quando ela chegou pediu o exame com urgência, pois a a cirurgia já 

estava marcada. Para ser breve, quando ela entregou o resultado do exame o médico 

perguntou quem fez a cirurgia dela. Ela falou: “Doutor não é o senhor que vai me operar?” 

Ele falou que não tinha mais tumor nenhum, que não tinha mais nada e que ela estava boa. Eu 

não atrapalho a vida do médico porque ele é o instrumento de Deus e as enfermeiras são os 

anjos que Deus manda...  A enfermeira que vai por vocação e não pelo dinheiro é um dom que 

Deus deu a ela.  deus não sabe que os filhos precisam dele? O Deus sabe que vai vir a doença 

e precisa dos médicos, ele dá o dom aquele médico. A vida de médico não é boa não, é muito 

é sofrida. Eu tenho uma prima que ela... nós encerramos o ministério de cura porque você 

sabe que o ministério é esse.  

  O ministério é oração, é ter uma vida de oração e levar o irmão para a oração, se a 

pessoa vive sem confissão... Olha  quando chega lá  uma pessoa, você com sua vida de 

oração. tá com um ano ou dois que a pessoa não vai se confessar. Vá se confessar e volte. Se 

você tem uma mágoa, um ódio, um ressentimento no seu coração, se você não perdoar, eu 

comparo com a ferrugem que dá, que vai destruindo tudo por dentro, lhe provoca o câncer, 
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provoca uma doença aqui e ali. Gastrite, artrose, é tudo, ela vai se apoderando de todo o seu 

corpo. O ódio é a pior doença que a pessoa pode ter. Se você quer câncer, gastrite não perdoe 

a pessoa que a magoou. É fácil. Vá trabalhar seu coração. Chega uma pessoa, vamos trabalhar 

e aí começar o processo. Tem que leva um ano, eu já passei dois anos com uma pessoa para 

ela se abrir, ela tinha um câncer e era pessoa de oração. Eu dizia para ela perdoar. Um dia eu 

estava orando e Deus pediu para ela perdoar. “Mande ela perdoar” Eu dizia: “Deus quer curar 

seu coração.” Ela pegou a minha mão e largou em cima do tumor dizendo que queria que Ele 

curasse o seu câncer. Ele falou: “Quando o teu coração tiver curado todo o teu corpo estará 

salvo.” Foi o que Deus disse e eu só digo aquilo que Deus coloca no meu coração pra eu 

dizer, eu sou um instrumento do Espírito Santo que chega naquela hora que dá e faz, eu não 

faço nada, não posso fazer nada. O que eu posso é orar pelo irmão, pedir o espírito Santo por 

ele e por mim. É o Espírito Santo que faz tudo. Eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso 

ir à missa todo dia. Confessar-me todos os meses ou antes, porque se eu sujar as mãos de 

manhã eu não vou guardar para lavar à tarde para poder lavar. Na hora que sujo vou limpar, se 

meu coração não está preparado em Jesus, tá certo na hora o padre dá a absolvição. Missa 

ajuda, mas se a gente queira ficar mais limpa é com a confissão. É isso que eu levo para o 

povo, que é pra rezar o terço, rezar o ofício. O ofício é a cura e a libertação.  

Fale de sua infância ( fala íntima). A senhora curou alguém na infância? 

Não, não lembro. Não assim de fazer oração, tinham muitos iam mas eu não queria 

ser como minha mãe, porque a mamãe não tinha sossego. A casa era cheia. A diferença do 

ministério. A mamãe não tinha tempo nem de se alimentar, as vezes. Eu tinha medo disso. Eu 

via o pessoal que morava no interior trazer os meninos, eu rezava. 

Minha mãe aprendeu essa missão com essa oração, só rezava a oração que aprendeu 

com a cigana. Ela era de oração, minha mãe era de rezar. Mamãe aprendeu da avó dela e eu 

aprendi com ela. Era de muita fé e se chamava Santíssima Trindade. Era muito bonita.  

Eu sei que a senhora não quer falar dela, vou respeitar. A senhora não pode escrever? 

Não é bom, não quero passar para mais ninguém. Eu já fui no Natal e o rapaz 

mandou eu fazer uma árvore da vida para fazer uma oração de corte de maldição. A minha 

mãe era muito doente. Doente, gente em casa, sem tempo pra ela, depois ela mudou-se foi 

para outra cidade, lá papai reclamava. Onde ela ia o pessoal procurava. Curava crianças com 

paralisia infantil e elas voltavam a andar. As coisas que eu mais vi foram pessoas que 
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chegavam vomitando, com febre e gritando com dor saírem boas. Vi muitas vezes, ma sela 

rezava o Pai Nosso. O padre disse que quem curava era o Pai Nosso.   

Nunca perguntou se no íntimo ela fazia outra oração? 

Não, ela fazia essa oração e rezava-a sete vezes e sete Pai Nosso. Ela continuava 

fazendo a primeira oração. Cada vez que ela fazia a oraçaõ rezava um Pai Nosso, pois ele 

combatia o mal e a outra curava. Você sabe, poder de curar. 

O preço que sua mãe pagou foi alto? 

Minha mãe não pagou porque ela era inocente. Ela era doentinha mesmo desde 

mocinha nova, antes disso. Ninguém pode se curar, no dia que eu preciso de uma oração  eu 

peço pra alguém rezar, pois o dom é para o outro, não para mim.  No dia que eu tô precisando 

de oração eu posso rezar por mim, mas vou pedir as minhas irmãs para rezarem em mim. a 

minha mãe continuou fazendo oração, mas só com o Pai Nosso. Pra você ver o poder do Pai 

Nosso. 

Fez oração com e sem o Pai Nosso para você ver o poder do Pai Nosso? Sua mãe 

quando fazia oração chegou a adoecer da doença que queria curar? 

Não. os inocentes, Deus protege.  

O que a senhora chama de inocente? 

Ela rezava a oração inocentemente, ela pensava que era uma oração muito santa. Ela 

disse que quando deu vontade de falar para o padre, falou. Eu comecei no ministério (oração), 

eu acho que tem uns dez anos que eu estou no ministério (agora tenho 68) porque eu comecei 

aqui. Antes eu era benzedeira. A benzedeira reza só, o ministério não. Antes eu não me sentia 

uma benzedeira não. Eu não sei se a minha mãe sabia se era benzedeira, ela rezava, ela não 

sabia, não sentia. Ela sentia  que era uma pessoa que o povo pedia oração e ela rezava. Ela 

não proclamava cura nenhuma. Nunca proclamou cura de ninguém. Entendeu a diferença.   

A senhora viu muitas curas? 

Vi. Tinha um senhor que veio pra cá e estava com o câncer e nesse tempo não tinha 

tratamento. Teve no hospital e o médico mandou  ele ir pra casa pra morrer. Era uma ferida 

muito forte no braço e ela começou rezando. E rezou três meses e ele falou que estava bom. E 

a mamãe disse: “Tu tá bom e tá recebendo oração? E ele disse que sim. Acho que nesse tempo 
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ela já estava rezando o Pai Nosso.  mamãe perguntou porque ele estava vindo e viu  o braço 

dele enrolado e  ele recebeu três meses de oração. A mamãe foi visitar as casas no interior e a 

mulher disse que o Augustinho estava curado. Ela falou que era uma invenção dele e que ele 

não tirava o pano do braço pra ninguém ver a ferida.  Quando ele chegou a mamãe pediu pra 

ele tirar aqueles panos do braço, porque se ele estava bom não precisava deles. Ele disse que 

não tirava porque a pele estava muito fininha e qualquer coisa podia ferir. Aí minha mãe disse 

pra ele tirar e quando ele fez o braço tava todo saradinho. depois disso ele não foi mais, não 

precisou.  

A senhora afirmou que é proibido a senhora fazer cura fora do ministério. É 

verdade?   

Se alguém vier na minha casa eu não posso rezar. Se eu sentir no coração ... eu já 

orei porque foi forte demais. É muito difícil, só faço quando Deus manda. Mesmo se eu tiver 

que desobedecer um superior e a minha sensibilidade disser que é Deus eu faço. Quando Deus 

manda eu não posso negar. Se eu sentir eu rezo em qualquer lugar e se Deus mandar. Se a 

pessoa tiver contagiada e não tem ninguém orando por mim pode aquilo passar pra mim.  

Aquela pessoa fica orando para eu não pegar a contaminação do outro. Ele diz: “Vocês não 

sabem porque eu recomendo, eu tenho tanto zelo por vocês.” É a proteção, porque se vocês 

tiverem rezando numa casa e nós não soubermos e houver uma manifestação lá... a gente 

precisa saber pra onde vocês vão e se telefonar precisando pra gente poder ir depressa acudir 

vocês.”  

Quando a senhora ouve o apelo é porque Deus está pedindo? 

Sim, mas é difícil Deus apelar. Já aconteceu comigo no hospital e duas vezes aqui, 

durante todo esse tempo de ministério, mas eu chamei pra conversar. Ele queria conversar e 

na conversa ele  diz que não pode orar com vocês. Chegou um senhor aqui e eu disse que não 

podia, mas que ia ler a palavra de Deus para ele. Um dia eu encontrei esse homem e ele disse: 

“Ô dona Terezinha...” pra você ver que Deus quando quer fazer eu não preciso rezar e eu não 

rezei com ele, só fiz conversar  e eu  disse que o que Deus tá mandando eu ler são as suas 

preocupações. Aí eu li a Bíblia e as preocupações dele e ele foi embora, passou muito tempo e 

eu não conhecia mais ele. Aí encontrei ele chorando no ministério. Nesse dia eu não podia 

rezar nele e nosso governador pede: “Dona Terezinha se a pessoa pode ir ao médico ele pode 

vir aqui, aqui é um passo para encontrar a Deus. a pessoa tem que ir em busca de Deus. Agora 

quando tá doente de cama e não pode vir aí o ministério vai, dá a ordem pra nós irmos. A 
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pessoa tá doente o ministério vai. Se eles disserem que não é pra ir, ninguém vai. Nós 

rezamos daqui. um dia uma amiga minha telefonou pra mim chorando muito, que ela tinha 

subido pro andar de cima e deu uma dor na perna que ela não podia andar. Eu disse pra ela ir 

lá no outro dia que eu ia está no ministério. Ela disse que não podia ir porque não podia 

descer e o médico mandou ela tomar um banho de água de sal ou de peão roxo porque ele não 

sabia mais o que fazer. Eu disse pra ela que  água de sal e peão roxo era Deus. Aí eu falei pra 

ela parar que eu ia rezar uma ave maria por ela e mandei ela ir dormir. Ela queria continuar a 

conversa e eu disse que não e que ela fosse dormir. Quando eu cheguei à noite ela foi a 

primeira que tava lá. deus é demais, se não podemos ir lá ele vai. Eu sou da intercessão 

também, um dia eu estava rezando e pedindo pelos doentes e Deus disse que eu não sabia nem 

pra onde estava indo minha oração.  eu tô fazendo uma cura do outro lado do mundo  e eu 

pedindo né pela aquelas pessoas doentes e desenganadas que estavam desesperadas. muita 

gente quer se matar quando está doente e eu estava intercedendo pelas pessoas do mundo 

inteiro. A nossa intercessão é pelo mundo, por todas as pessoas. ae quando deus falou isso no 

meu coração... nossa oração não tem barreiras.    
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APÊNDICE C 

ESCUTAS DAS NARRATIVAS DE VIDA 

Entrevistada: Tereza 

Data: 03 de Outubro de2009 

Dia e hora: Sábado – 9:00 manhã 

Local: Cidade de Cariré 

Idade: 59 anos 

 

Desde quando a senhora é rezadeira? 

Eu? Desde de que minha mãe faleceu, porque era ela que rezava, era a minha mãe. 

Desde eu conheci ela, ela rezava. Aí eu aprendi um dia né, a rezar. A partir da morte dela em 

90 eu fiquei rezando no povo. Antes eu não sabia que tinha o dom. Eu rezo aí o pessoal diz 

assim “Ave Maria, a tua reza é muito boa, que tu reza...”. Tem um homem aqui que a minha 

menina adoeceu de uma bactéria (o doutor chama bactéria), aí o homem tem tanta fé que 

disse: “Manda a tua mãe rezar, basta isso.” A minha mãe era demais, quando ela rezava a 

pessoa ficava boa. E ela morreu e eu fiquei, eu rezo de quebrante... 

A senhora acha que esse dom foi herdado dela? 

Acho que sim, porque ela era muito rezadeira e antes dela morrer eu nunca tinha 

curado. Vai fazer 19 anos que ela morreu e que eu rezo. Depois do falecimento dela as 

pessoas vinham e eu sabia rezar porque via ela rezando. Até as vezes, quando os meus 

meninos adoeciam que ela não tivesse em casa... que ela rezava de quebrante e os meninos 

melhoravam. 

Quais são os tipos de reza que a senhora faz? Para que tipo de doença? 

Eu rezo pra vento caído e quebrante. O vento caído é de espanto, que a criança toma. 

A pessoa traz o menino e tem que ser três vezes porque a mamãe dizia que é bom rezar três 

vezes em seguida quando o quebrante é forte, né. 

Existe uma oração própria ou a oração só vem na hora? 

Eu aprendi com minha mãe a oração do quebrante e de vento caído.   
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A oração do quebrante é assim: 

 

“Quebrante molhado dos olhos bem excomungados 

Com dois te botaram com três eu te tiro 

Com as três pessoas da Santíssima Trindade 

Que é Pai, do Filho e do Espírito Santo 

Vai-te quebrate pras ondas do mar sagrado 

E deixai o corpo da criança (ou da pessoa) 

São e salva como na hora que ele foi batizado 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 

A outra, a  oração do vento caído é assim: 

“ Quando Deus andou no mundo tres males ele curou 

Arco, espinhela caída Jesus levantou.” 

Aí diz as mesmas palavras: “Com os poderes de Deus Pai, com os poderes de Deus Filho e 

com os poderes do Espírito Santo,” porque quem cura é Deus.  

              Tem algum ritual, a senhora usa alguma planta ? 

                Não, eu rezo mesmo é com o terço, sempre rezo... o pessoal as vezes diz pra mim 

rezar com peão roxo porque sai, as folhas murcham aí o pessoal quer, mas eu mesmo com o 

terço. Aqui e acolá  eu   rezo com um raminho, mas eu rezo mesmo é com o terço. Tem uma 

reza que eu rezava, a Reza do Entrosado ou da Izipela, que hoje eu não rezo mais não porque 

eu sinto que passa pra mim ou é impressão minha, eu não sei. Se eu tiver alguma 

enfermidadezinha inflama aí eu deixei de rezar.  Eu sentia que se eu tiver alguma enfermidade 

inflama, pode ser não sei. A Reza da Irizipela é assim:  

“Vinha São Pedro de Roma e encontrou-se com Nosso Senhor 
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 De onde vem Pedro? 

 Venho de Roma Senhor 

 Que que tu viste por lá? 

 Grande doença: Izipa, izipela e izipelão. 

 Volta Pedro e vai curar 

 Com o que Senhor? 

 Com as palavras de Jesus Cristo, com a água da fonte, sal do mar e folha do 

mato. 

 Izipa, izipela e izipelão sai com os poderes de Deus Pai, com os poderes de Deus 

Filho e sai-te com os poderes do Divino Espírito Santo 

 Izipa, izipela e izipelão, se tiver no tutano tu sai para o osso, se tiver no osso tu sai para a 

carne, se tiver na carne tu sai para o sangue, se tiver no sangue tu sai para a pele e se tu tiver 

na pele sai-te para as ondas do mar sagrado, pois lá é que é o teu lugar. E deixai o corpo dessa 

criança são e salvo como na hora que ele foi batizado. Com os poderes de Deus Pai, de Deus 

Filho e do Divino Espírito Santo.” 

Mas essa eu não rezo não porque eu sinto que inflama. Agora eu tô rezando na minha menina 

porque é filho né, e ela pegou uma bactéria, o doutor disse que era uma bactéria e ela tá com o 

pé inchado. 

                 Mesmo rezando na sua filha você sente alguma coisa? 

                 Eu não sei se é impressão. Ela diz que eu não posso rezar, mas Deus me ajuda...As 

vezes eu sinto que os meus pés inflamam mas também eu lavo o banheiro e tenho alergia, aí 

eu não sei descobrir o que é. Pode ser outro motivo que não seja a reza. 

Muita gente lhe procura?  

Pra mim rezar, tem dias que vem duas pessoas.... Sempre é assim.  tem uma mulher 

que diz que não pode ir ni jaibaras que o filho dela pega quebrante. Eu tenho uma irmã minha 

que mora em Parnaíba, se você vê a casa dela tem mais gente do que eu. Talvez ela venha pra 

cá hoje. A minha família toda tem herança de rezar. A  Graça, minha irmã, ela reza até com a 

a Bíblia, lê uma oração, um salmo. Ave Maria, até doutor em Parnaíba,diz: Dona Graça eu 

não consegui remédio, eu, médico vim atrás da senhora.” Ela disse que esse doutor ficou tão 

feliz por que ficou bom. Ela é demais, eu acho que a Graça tem mais o dom do que eu. Isso eu 

acho que é um dom que a gente recebe de Deus. Tem gente que diz que rezar não é certo, ora 
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se vai fazer o bem né. Tem padre... uma prima minha rezava de quebrante e ela foi se 

confessar e falou pro padre e ele pediu pra ela não rezar. “Reze só o Pai Nosso, pois Deus é 

quem cura.” A Tetê, minha irmã que é carismática diz é muito pra mim rezar só o Pai Nosso e 

diz que não precisa de outra reza porque Deus é quem cura. A minha mãe rezava no Cedro. 

Ela disse que chegou uma pessoa com uma enfermidade muito grande no pé ou era na mão, 

eu não lembro direito, faz tantos anos e eu só tinha 8 anos. Aí ela disse que foi um dia se 

confessar e falou pro padre que e o padre disse: “Dona Sinhá é o seguinte, reze em vez da 

oração o Pai Nosso, o que cura é a fé.” Aí ela disse que chegou uma pessoa muito doente e ela 

rezou o Pai Nosso como o padre tinha dito aí a pessoa falou: “Dona Sinhá que oração boa, eu 

tô tão melhor que vim pra você rezar de novo.” Minha mãe falou que rezou só o Pai Nosso e a 

pessoa no outro dia voltou só pra completar. Ela disse que voltou a rezar a oração de novo, 

não sei se foi uma fraqueza dela... Deus que a perdoe, porque quem cura é Deus. Depois 

chegou outra pessoa muito doente e ela rezou a oração e desobedeceu.  

Aqui tem um rapaz que também reza, ele mora bem perto e virou crente. Não sei se ele deixou 

de rezar, ele passou pra outra religião e eu não sei... Ele rezava e foi se confessar com o padre 

ele proibiu. Outro padre que tinha aqui ( padre João) dizia que se era pra fazer o bem não 

fazia mal não, continue a sua oração. Ninguém entende porque uns proíbem. A minha irmã 

me diz pra rezar só o Pai Nosso já que Deus é quem cura. Ela me pede muito. 

A senhora cura mais crianças ou não tem idade específica? 

Não, eu curo carne rasgada também. Carne rasgada é um mal jeito que a pessoa dá. 

Aqui tem um homem que, o Mansueta, esse que eu falei que mandou rezar na minha filha e 

pronto. Ele tem uma fé tão grande e veio em tempo de não poder andar e pediu pra mim rezar 

e tá é bom, só vem mesmo pra completar as três vezes. A oração da carne rasgada é assim:    

“Carne rasgada, nervo rendido e osso torto com que eu curo, 

Com as palavras de Jesus Cristo com esta mesma eu curo.” 

Aí diz as mesmas palavras: “ Com os poderes de Deus Pai, com os poderes de Deus Filho e 

com os poderes do Divino Espírito Santo.”  

                   É pra adulto, criança, é tudo. Aí oferece pras três pessoas (a trindade).  O pessoal 

trás mais criança. Aí eu rezo em tudo, em quebrante, carne rasgada. Tem muitos homens que 

vêm aqui. Outro dia veio um homem com uma dor no espinhaço que não podia dá nem uma 
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passada. Quando eu rezei depois ele veio só pra completar porque diz que é bom rezar três 

dias. 

Geralmente se reza três vezes. Esse número é porque as pessoas procuram ou 

porque a a senhora diz que é melhor assim? 

A mamãe rezava assim e eu continuei o exemplo dela. Ela dizia que quando o 

quebrante é muito forte é melhor rezar três vezes. Eu as vezes , a mamãe ainda estava viva, 

chegou uma criança que a mãe estava muito aflita dizendo: “Eu não seu o que vou fazer 

porque andou uma pessoa lá em casa e o menino não consegue mais abrir os olhos. O menino 

tenta abrir os olhos e não consegue”. Aí minha mãe disse que foi um quebrante muito forte. 

Ela rezou nesse menino duas vezes no dia pra vê se o menino tentava abrir... aí ele melhorou 

um pouquinho. Quando foi no outro dia o menino já estava bom.  

É verdade que existe quebrante de feiúra e de beleza?  

É. O de feiúra mata. Uma prima minha disse que foi ela que matou o afilhado dela, 

que ela achava ele feio demais e dizia que era bonito. O pessoal diz que o quebrante de beleza 

só maltrata, mas as  A pessoa é feia e vai dizer que é bonito né.  

A senhora cura a si mesma ou só aos outros? 

A mim mesma? Eu tô cansada de, quando eu tô muito ruim, eu acho que peguei foi 

quebrante e rezo em mim mesmo e serve, eu melhoro. E é engraçado, quando eu tô rezando 

de quebrante a pessoa que tá com quebrante, a mãe pergunta se tá com quebrante. É uma coisa 

tão engraçada, quando eu começo a rezar, se tiver com quebrante começa a abrir a boca e o 

pessoal diz que é saindo o mal. O marido da minha sobrinha, quando eu vou rezar diz pra tirar 

a chupeta da boca do menino que é pra saber se tá com quebrante.  

Tem um ritual específico para rezar na criança? A senhora põe a criança no 

colo? 

Não, eu rezo mesmo no colo da mãe. Tem gente que, antigamente o pessoal rezava 

colocando o pé do menino lá no portão, botava o menino de cabeça pra baixo pro rezar no 

vento caído. Eu rezo assim, Deus é quem cura. Rezo a oração em Deus. A minha irmã diz que 

não chama o nome excomungado, mas eu aprendi assim. Ela reza assim: “Quebrante 

molhado, olhos abençoados”. Ela diz que não vai dizer que o olho de ninguém é 

excomungado. As vezes diz que a mente da pessoa é tão forte que trai o outro. 
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Esse da cura que a senhora tem, depois que o descobriu ele lhe trouxe algum 

benefício? A sua vida tem sido tranqüila? 

Não sei minha filha. As pessoas me vêem como uma pessoa muito boa, eu acho que 

é por causa dessas coisas, mas eu não sei. Toda vida menina, quando eu rezo eu agradeço 

muito a Deus e agradeço muito aos meus pais que foram um exemplo na minha vida em tudo. 

Em amor, em caridade, eles tinham um dom, uma coisa demais, meus pais. Nossa família era 

amiga de todo mundo, nunca teve briga, aí eu agradeço muito porque o exemplo que eu recebi 

foi deles. A oração da mamãe era melhor do que a minha. Assim, do pessoal dizer que quando 

a mamãe rezava era demais. Mas tem muita rezadeira que o pessoal diz que prefere a Fátima. 

Tem gente que reza e não presta atenção, reza conversando. Aqui tem uma mulher que 

quando ela rezava, diz que um dia ela estava rezando num menino muito sabido, quando ela ia 

rezar era conversando e ensinando remédio. Dizendo pra botar água morna, água com sal aí o 

menino disse: “ Mamãe me leve pra Dona Fátima que essa mulher tá é conversando, ela não 

tá rezando...”  

Após a reza a senhora indica algum tratamento? 

Não. Eu  digo assim que se for quebrante ele melhora, se não for...é porque não é. 

Se ela voltar no outro dia e não melhorar é porque não é quebrante. Aí ela volta no outro dia 

dizendo que o menino tá quase morto. Eu penso que é quebrante porque quando eu rezo 

melhora . É muita gente que vem com esses negócios pra mim. Não tem média de quantas 

pessoas vem. Tem dias que vem um, passa dia sem vir ninguém aí vem dois, três, é assim.  

A senhora nunca foi ao padre saber o que ele acha da sua atividade de 

rezadeira? 

Não, eu nunca fui no padre saber de eu podia rezar, se não podia, nunca fui não. Uns 

proíbem, agora se ele proibisse eu deixava, se eu me confessasse. Quando a minha mãe 

morreu e eu comecei a rezar... Eu tô com 59 anos e ele faleceu em 90, eu tinha mais de 39 

anos. Foi nesse tempo que eu comecei a rezar, depois que ela morreu. Você gostaria de fazer 

mais entrevista com gente que reza porque uma cunhada minha também reza. Ela mora aqui 

em Cariré, mas ela anda adoentada, de nervo. 

 A senhora acha que a reza é um dom recebido da sua mãe? 

É. A minha mãe rezava e eu acho que é um dom que a gente recebe né, agora eu não 

sei explicar não. Eu comecei a rezar assim né, depois que a minha mãe morreu. Eu já era 
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casada... eu morava com ela, casei e fiquei morando aqui com ela. Eu nasci no Cedro, com 8 

anos nós viemos pra outro lugarzinho aqui perto de São Vicente aí depois viemos pra cá pro 

Cariré, já tá com mais de 30 anos, quase 40. A mamãe rezava em gente demais, era casa 

lotada a toda hora. E ela rezava minha filha, podia tá era ... podia chegar uma pessoa que ela 

rezava. Um dia chegou uma pessoa pra rezar e ela tava com muita febre aí eu disse: “ Menino 

ela não vai poder rezar hoje não porque ela tá muito doente, ela tá com uma febre que não 

pode abrir nem os olhos.” Aí ela disse assim: “Eu não tô morta não menina, eu posso rezar.” 

Aí ela se levantava chega vinha assim se tremendo e rezava. Ela era boa demais.  

Eu quero dizer que quem cura é Deus, reza um Pai Nosso que é a mesma coisa. A Maria do 

Eurípides rezava, o padre disse... o padre proibiu. Chegava as pessoas lá  e diziam: “Dona 

Maria vim pra você rezar de quebrante”. Aí ela disse que rezava três Pai Nosso e no outro dia 

tava bonzinho. Por isso que eu digo que o Pai Nosso cura. A oração é um dom e o padre 

proíbe. Eu não sei porque, eu não sei explicar. Jesus curava, eu acredito né que era com a 

palavra de Deus. 

Quais os elementos necessários para curar?  

A pessoa que vem tem que ter fé e quem tá curando também.  

Relato do caso do irmão da entrevistada que foi curado pela Oração da Santíssima Trindade, 

que já foi ensinada a família dela por uma cigana. Ela se recusa a pronunciar essa oração 

porque a irmã mais velha proibiu após conversar com o bispo ele desaconselha-la a rezar.  

Minha irmã falou com o bispo e ele disse que essa oração era que não podia ser rezada. Ela 

me pediu pelo amor de Deus e eu não rezo em mais ninguém. O meu irmão tinha 8 meses de 

idade, a mamãe disse que era um menino mais forte, gordo e sadio. Aí tinha um bacurinzinho 

pequeno e o papai brincando com ele e com o menino, o menino no chão. Aí a mamãe disse: 

“Chicó esse menino tá com medo, não tá vendo que ele tá brincando mas tá assim, com 

medo.” Chicó era o meu pai, ele se chamava Francisco.  Aí o papai disse: “Não, ele tá é 

brincando, tá pegando nele.” Aí o menino deu um grito e a partir disso aí, pronto. Ele passou 

7 meses, a mamãe disse que era seco. A mamãe disse que o sono que ela dormia era com a a 

lamparina apenas molhada com o querosene, só molhado o pavio pra não poder passar da hora 

de botar uma colherada de alimento na boca pra ver se ele tomava. A mãe disse que ele não 

fechava os olhos, não baixava os bracinhos.  Disseram a ela que o menino pegou um espanto e 

só fica bom se for com a oração da Santíssima Trindade. E a mãe: “Valha minha Nossa 

Senhora e agora o que é que eu faço?” Disseram que tinha um homem lá em Varjota e era 
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longe do Cedro pra lá e era difícil, não era como hoje que tinha carro. Aí uma tia minha 

entrou  mais uma meninazinha morena e o menino deu um grito, só aquele miadinho fraco. A 

minha tia Tereza que rezava disse assim: “Menina, esse menino pegou foi um vento, um 

espanto criatura.” Diz que só fica melhor se for com a Oração da Santíssima Trindade e o pior 

que o homem que sabia não morava aqui. Ela disse que sabia a oração. A mamãe disse que 

parece uma mentira, mas quando ela rezou, assim que ela saiu a mãe quando entrou no quarto 

pra botar o chá o menino já tava com os braços abaixados, os olhos fechados... com 7 meses 

que ele tava assim. Com três dias o menino já tava bonzinho.  Por que é que a comadre Tereza 

não quer que reze uma oração que deu a vida? Mas o bispo sabe né, ele lê mais e ele entende 

né. Eu não posso dizer como é a oração porque a minha irmã falou pra não dizer pra ninguém.  

Se quiser você pergunte a ela se pode dizer, porque eu não poso ensinar pra ninguém. Pois é, 

aí o meu irmão ficou bom, mas ele ficou bom e é doente desde muito novo que ele toma 

remédio controlado. O bispo disse que era reza de cigano, mas eu não entendo né. Já o padre 

daqui disse uma vez que que uma mulher, uma macumbeira chamou ele pra se confessar e ele 

foi aí ela disse: “Olhe padre eu sou macumbeira desde criança, eu não vou negar não, mas o 

que eu usei da macumba que eu fazia só foi para o bem. Alguém queria que eu fizesse pro mal 

mas eu nunca fiz.” E o padre disse que garantia que se essa mulher morresse tava no céu, 

porque o que ela fazia não era pro mal, ela fazia pro bem. Cada pessoa tem um pensar e eu 

não sei. Já o Dom Valfrido proibiu. Aí a Tetê me pediu pelo amor de Deus, por isso eu não 

faço mais. Se você quiser pergunte a Terezinha, você diz a ela que não quer pra rezar em 

ninguém e que só quer que ela diga a oração, ou pergunte se pode perguntar pra mim.  

As vezes a Do Carmo quer rezar em mim quando eu tô doente, mas eu digo: “Não, não reza 

não. reza o Pai Nosso.” A Do Carmo é a minha cunhada, ela reza e não escuta o bispo não. As 

vezes quando estou com um mal-estar ela reza em mim, mas não reza a da Santíssima 

Trindade porque eu não deixo.  
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ESCUTAS DAS NARRATIVAS DE VIDA 

Entrevistada: Clara 

Data: 22 de Setembro de 2009 

Dia e hora: Sábado, 8:15 

Local: Sobral  

Idade: 62 

 

Relato sobre sua ida a uma médium e descoberta do poder de rezar 

 Macumba eu não vô, não. Não é macumba não, é um espírito de luz, uma mulher 

lá. Se tu for médium ela diz. Médium, que negócio de médium. Me levararam duas horas da 

tarde, aí eu fui  e quando cheguei lá e ela disse assim: “Dona Maria Neusa o que é que a 

senhora deseja? Aí eu disse: “Eu desejo que você faça uma caridade comigo, pra mim gozar 

uma saúdezinha que eu tenho meus filhos e é tão ruim amamentando nos hospitais e quando 

volta o menino mama de novo e eu não  dou de comer, nem  mingau eu sei fazer, criei  no 

peito.” Ela disse que caridade só no Canindé, mas eu fiquei com raiva e disse: “Tá bom, eu sei 

onde é.” Ela disse: “Não, vá pra ali.” Com pouco tempo chegou outro, sei que chegaram 6 

pessoas aí começou o serviço. Primeiro foi eu, porque eu cheguei primeiro. Aí ela perguntou 

o que é que era e eu falei que só vivia nos hospitais dando ataque e queria saber se era 

epilepsia. Aí ela falou que ia descobrir. Eu me sentei na cadeira e tinha uma mesa com uma 

pedra branca e uma flor branca. Ela disse que não era macumba, era um espírito de luz, que 

ela era médium vidente e que ajudava as pessoas. Eu disse pra ela que se fosse macumba eu 

não estava lá não porque eu tenho muito medo daqueles tambores. Aí ela disse: “Não, é não.” 

Ela falou pra colocar o sentido em Deus. Ela perguntou: “Vocês se lembram daquele filme 

que pregaram nosso Senhor na cruz que a gente assiste na semana santa? Você se sente aqui e 

pense na morte e paixão do Senhor Jesus Cristo que eu vou botar esse livro na sua cabeça, no 

sentido que você sentir.” O livro era muito grande e ela tacou na minha cabeça aí eu fechei os 

olhos. Ela perguntou o que eu estava vendo e eu disse que era Jesus na Cruz. Ela falou que ia 

bater o prego eu fiquei de olhos fechados.  Eu ouvia as pancadas dela pregando e depois 

perguntou o que eu senti. Aí eu falei que ouvi as pancadas do prego pregando Nosso Senhor 

Jesus. Ela mandou eu esperar e disse que não ia demorar e disse que ia logo fazer uma 

pergunta: “O que é que você quer levar pra casa? Aí eu falei que o que eu queria era resolver 

o meu problema de saúde pra mim porque eu sou mãe de família e precisava lavar roupa e 
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ganhar um dinheirinho. Ela perguntou o que eu queria levar pra casa e eu disse que era saúde. 

Ela perguntou : “ Você ir pra casa com  um saco cheio ou um saco seco? Eu digo: “Não, 

quero não senhora. Eu quero um saco vazio pra gozar minha saúde. Quero saco cheio não.” 

Virgem de Deus essa pergunta quase me mata.  A Chaguinha do meu lado me beliscando e 

dizendo pra mim querer o saco cheio, pensando que era cheio de coisa, mas eu também não 

sei do que era cheio. Ela falou: “Ah, a senhora quer é o saquinho vazio, né?” O que queria é 

que ela pedisse a Deus pra guardar a minha saúde, porque pra que eu quero fartura sem eu não 

poder viver? O que eu quero é minha saúde, se Deus me permitir eu quero minha saúde. Ela 

mandou eu me sentar de novo e foi chamar a outra, que disse que queria o saco cheio. Só eu e 

outra senhora dissemos que queria o saco vazio. Aí ela falou assim: “Pronto dona Maria 

Neusa, taqui seu saco vazio. Você é médium vidente, com a cruz seu filho morreu e disse 

tudinho do jeito que ele tinha morrido, o dia. o jeito dele, que ele tinha o cabelinho estirado. 

Ela disse que meu filho era médium vidente e que a missão dele tinha ficado pra mim e que 

ainda não tinha chegado o tempo de eu trabalhar. Trabalhar não, rezar. Que eu era uma 

curadeira e vidente e nos meus pensamentos eu adivinhava as coisas. “Se uma pessoa perder 

uma coisa e a senhora se valer com Deus ela acha”, foi o que ela disse e que em três meses eu 

ia embora de Fortaleza\para um lugar que não tinha nem energia elétrica e se chama Paraíso, 

onde passa o trem. Eu percebi que esse lugar era no Cariré ela disse que eu ia chegar lá e 

encontrar uma mulher com um menino bem doentinho. Depois desse tempo que eu fui pra lá a 

mulher chegou pra mim e perguntou  e disse que eu tinha jeito de rezadeira e perguntou onde 

eu morava. Eu falei que tinha morado em Terezina e tinha ido pra Fortaleza, em Camocim e 

Independência e que tinha morado em muitos lugares. Eu perguntei porque ela sabia que eu 

rezava. A gente cortava lenha no mato e levava pra casa. Ela disse: “Lá em casa tem um 

meninozinho que essa noite estava doente com diarréia, no fundo da rede. Eu disse pra ela 

trazer o menino e ela disse que não podia porque ele estava só o anjinho com os olhos 

revirados. Aí eu fui lá, erra pertinho da minha casa e eu nem dava definição. Quando eu 

cheguei lá eu vi na minha cabeça estirar o ramo de vassourinha. Eu tirei uns três raminhos e 

levei . Cheguei lá toda me tremendo pra ir rezar. Quando eu cheguei na porta veio a oração na 

minha cabeça. Aí lá se vai eu. A oração era assim: “Em nome do Pai, de Filho e do Espírito 

Santo amém. Cristo vivo está, não deixe essa criança morrer no estado que tá. Jesus tu é vivo 

e é maravilhoso.”  
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Faz quantos anos desde a sua primeira cura ? 

                   Quanto tempo? faz  28 anos que eu comecei, que eu morei no Cariré. A primeira 

cura foi essa que veio pra minha cabeça, aí eu comecei com o ramo pra quebrante e mal 

olhado. Eu não sabia rezar, que eu sabia a força da reza aí rezar quebrante e mal olhado, quem 

te botou com os olhos amaldiçoados, vai-te para as ondas do mar sagrado. O ramo ficou bem 

enroladinho, bem murchinho, pronto minha filha, nesse dia acabou-se. Até hoje, essa menina 

tem 9 anos e eu nunca mais soube o que foi dor de cabeça e nem ataque. eu não tenho doença, 

eu não vou pra médico não. Um dia tinha uns meninos aqui aí dentro de um minuto eu dei um 

ataque e ia morrendo aqui. Eram 11 horas da noite e me internaram 3 horas da madrugada lá 

no hospital, na emergência. Eu pensava que ia morrer. Aí eu fui me batendo toda e me 

deixaram na cama.  A minha neta encostada em mim, eu me acordei depois de três horas da 

madrugada. Depois eu fiquei curando direto, braço quebrado  carne rasgada, espinhela caída, 

sol na cabeça, dor de cabeça, eu boto um copo com água e a água ferve, o povo com aquela fé 

em Deus fica boa.  

Quantos filhos a senhora teve? 

                  Eu tive 4 homens e uma mulher. Dos homens dois faleceram essas que estão aqui 

eu criei desde novinhas. Toda vida eu fui uma sofredora, mas tô vivendo. A minha mãe 

morreu com noventa anos, era ceguinha e acabou-se no meu poder. Quando eu fui enterrar 

meu filho lá no cemitério de Brasília que eu voltei triste, o bichino comendo galinha e me 

oferecendo e eu não queria. Pois é meu amor, eu tô desse jeito contando a história.  

A senhora pode contar sobre o seu filho de Brasília? 

As meninas que eu criei querem me abandonar tudo na mesma hora.  

Em quantas pessoas a senhora já rezou aqui na comunidade? 

                  A aqui na comunidade é o lugar onde tem mais gente para rezar.  Mais minha filha 

vem gente de todo canto... , gente até da comunidade do Torto. Aqui na comunidade o doutor 

só vem uma vez perdida. As meninas do posto manda o pessoal pra cá. E eu atendo todos, o 

dom que eu tenho não é meu, eu tenho esse dom pra curar eles. Outro dia veio uma menina 

aqui desmaiada e se levantou achando graça. Eu uso pra fazer as rezas um galhinho de ramo 
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verde. Eu uso qualquer folhinha verde só pra acompanhar a palavra. As rezas vem 

naturalmente. O meu começo é esse com noventa dias que eu rezei, foi isso aqui: 

“ Cristo é vivo, Cristo vivo está  

Não deixe que essa doença aumentar 

Pelas cinco chagas  e pela santa cruz  

É de se curar em nome de Jesus. 

Ô Jesus, como tu é poderoso 

E é maravilhoso pelo poder de levantar grande pedra do seu túmulo 

E assim tem poder de se curar com as forças de Deus.  

Paulo, Pedro,  e João  trás o ramo verde e água da fonte e água da maravilha 

Pra curar se for infinidade é sem infinidade, se for braço quebrado é pra emendar.” 

                   Dependendo do caso, da doença eu mudo só as palavras. Só é essa oração.  Eu 

rezo num cachorrinho, num gatinho,  rezo num bicho que tem lá na Primavera pra lá de 

Caucaia, o homem vem aqui me dizer que a vaca tá cheia de bicho e eu rezo daqui com uma 

fé tão grande que ele manda telefonar pra dizer que foi bom. Ele pergunta quanto é e minha 

reza, eu nunca vendo minhas palavras que não serve. Eu não vou vender minhas palavras aí 

ele manda alguma coisa pra mim e eu recebo, já que ele manda né. mas não rezo interessada 

em ganhar aquela galinha, aquele dinheiro não senhora.  E dia de quinta-feira feira eu boto 

uma velinha branca, mas é pra minha devoção de Santa Ediwirges, ela mora lá na beira do 

mar. Domingo eu fui à missa lá na igrejinha dela em Fortaleza. Minha devoção é com Deus e 

com ela, não é macumba não. Eu peço a minha santinha pra ela pedir a Deus pra interceder 

por fulano. eu cheiro a imagem dela, beijo... A minha reza só é essa e é de acordo com o 

problema que a pessoa traz.  

Já teve algum caso de cura de filho seu com sua reza? 

 No meu pensamento eu fui buscar um filho que estava com um mendigo em 

Fortaleza sem poder andar, passou 15 dias eu levando pro banheiro nos braços porque ele não 

podia andar. Fui levar pro  doutor Alexandre, ele fez a consulta e disse que era artrose nos 
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ossos, ele passou remédio pro menino tomar um ano e eu trouxe ele, Aí eu com aquela fé na 

minha reza e o menino ficou bom, andando de bicicleta.  

 

 A senhora pode relatar um pouco sobre o falecimento do seu filho? 

 Posso. Eu dizia pra ele ter cuidado. Ele tomou café e saiu pra comprar umas 

madeiras lá no seu Chico. aí ele saiu e eu pedi pra ele ter cuidado na ponte porque é muito 

perigosa. Todo dia ele tomava a bênção e eu pedia cuidado, todo dia. Toda vez que ele saía eu 

dizia isso. A gente só morre no dia e na hora, aí ele saiu e chegou na ponte. “Ednilson, olha o 

ônibus!” Ele ia de bicicleta e ficou ali mesmo. O ônibus não atingiu ele, ele  olhou e caiu da 

bicicleta e bateu a cabeça. A pancada que ele teve atingiu o cérebro e deu aqueles ataques. Ele 

morreu.  

Como a senhora descobriu que a partir da morte dele a senhora manifestou o dom de 

rezar? 

 Foi porque eu fui pra essa moça e não era ataque e aí surgiu aquela lembrança dele  

e de vez em quando eu via ele passando perto de uma moita verde dizendo que estava bem e 

que eu não chorasse. O pai dele também sonhou com ele. O vento foi tão grande que tirou o 

chapéu dele, caiu e sentou no chão. A moça disse pra mim isso mesmo, que ele tinha ido mas 

tinha deixado a missão pra mim. Isso é pegado de eu vivia doente e ele ia lá nela e ela me 

dava ajuda pra mim me libertar.      E eu não senti mais dor de cabeça.  

Como a Senhora vê sua missão de rezadeira? 

 Essa missão é importante porque eu vivo, graças a Deus, eu vivo bem, né. Nunca 

me faltou o pão de cada dia pra mim, fui fazer o aposento depois que ele morreu de repente. 

As minhas coisas todas são assim de repente. A reza não precisa pagar, ninguém diz não. Se 

eu chegar aqui na minha casa,  pra rezar na cabeça a água ferve no copo. Eu boto o pano, boto 

o copo com água cobrindo a cabeça.   Ferve igual se tivesse uma sonrisal. Aí o povo diz que 

não leva nem sol, mas não é sol no minha filha é a quentura dos nervos. Dá uma quentura aí 

aquela água ferve chega borbulha, eu dou até o espelho pra ver. Eu boto o copo pra ver como 

a pessoa está. Eu sou rezadeira e vidente. Aí eu vejo aquele negócio, quando é pra acontecer. 

Eu vejo as pessoas falando, o que elas tem eu percebo.  Quando um bicho some e eu rezo, 

com dois dias ele tá na mão do dono, com os poderes de Deus.  Quando a pessoa merece aí 

acontece , agente reza né.  todo mundo quando vem rezar pergunta quanto é e eu digo que não 
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é nada. Eu tenho uma reza que eu fiz pra uma moça de Sobral que é gerente da Grendene e 

que perdeu o celular. Dois dias depois ela achou o celular. O homem que achou ele  vendeu 

pro menino por 20 reais e ele foi deixar lá em casa. Aí ela veio com o marido dela buscar esse 

celular que veio bater nas minhas mãos. Ela perguntou quanto era o meu serviço e me deu 20 

reais e eu disse: “Não é nada.” Aí ela tirou uma rede de varanda de dentro do carro e me deu.  

Era lá da Grendene que ela ganhou de final de ano e me deu 20 reais pra mim dá 10 reais pro 

menino que achou e ficar com 10 pra pagar a velinha que eu tinha comprado, mas eu não 

cobrei.  Vai fazer 2 anos agora em dezembro.  

Esse conhecimento da reza a senhora acha que foi o seu filho que passou pra você? A 

senhora sabe se é descendente de índio, de escravo ou alguma coisa assim? 

 Não tenho. Mas ele eu não sei como era porque ele ela filho do meu marido, irmão 

dos outros meninos, mas era todo diferente. As feições dele eram diferentes e eu não podia 

nem possuir um retrato dela, o que tinha se rasgou. E os outros eu possuo retrato e ele eu não 

pude. Olha ( no  fragmento da foto) como ele é diferente dos outros, o que mataram na 

Brasília.                    
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APÊNDICE D 

 

MATERIAL APRESENTADO  DURANTE AS  VISITAS 

INÍCIO, MEIO E FIM: O RESGATE PELA CONTAÇÃO DE PEQUENAS 

HISTÓRIAS DO ITINERÁRIO DE ESPIRITUALIDADE. 

 

 

INÍCIO – Maria nasceu em 1941, mãe de cinco filhos. Hoje com 69 anos. 

Terezinha inicia sua narrativa com o relato da percepção que fazia de si mesmo, afirmando ser 

uma criança de oração. Essa experiência mística já tão cedo manifesta torna-se significativa 

para a compreensão das manifestações de um possível dom. Isso se sustenta com os eventos a 

seguir 

Eu não sabia, mas na minha infância eu sentia Cristo, eu e Ele... 

Com a idade de cinco anos eu já sabia rezar. E aos seis anos e nove meses fiz a minha a 

primeira comunhão. Quando eu fiz a primeira comunhão, fiz a primeira oração pessoal. 

[...] para receber a primeira comunhão. Mamãe me levou no jumentinho até a cidade no 

caminho  ouvia os pássaros que cantavam, eu dizia: “Senhor estes pássaros estão cantando 

para mim e para Ti, eu estou feliz e o Senhor também está”. Eu não tinha consciência do que 

está acontecendo, eu estava sentindo, estava alegre e sabia que Deus estava comigo, essa 

certeza eu sentia, eu conversava com Ele, mas não o via. Deus é para sentir. 

Toda vida fui uma menina de oração. Toda vida. Quando começava as minhas orações, só 

faltava não terminar... 

    Em outros relatos conta que sua casa era muito frequentada por pessoas que 

buscavam a curas de suas doenças, e de lá saiam curadas por sua mãe que tinha o dom de 

fazer curas pela prática das rezas, em sua fala é recorrente a afirmação de que ela não tinha 

sossego. Percebe-se resistência quanto à aceitação daquela situação, casa sempre com muitas 

pessoas, em qualquer hora do dia ou da noite, a situação vivida pela mãe a deixava 

preocupada, pois a saúde da mesma era frágil. A mãe não tinha tempo para se cuidar, de se 

alimentar de forma adequada, era uma mulher que apresentava debilidade física, com a saúde 

bastante comprometida, estava sempre doente. Ela sustenta esse misto de preocupações em 
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vários episódios de sua narrativa, e de como a mesma se preocupava com a fragilidade da 

saúde da mãe. Nas palavras de Terezinha 

A mamãe não tinha tempo nem de se alimentar, a casa era cheia de gente, a mamãe não tinha 

sossego.  

Ela era doentinha mesmo, desde mocinha nova. A minha mãe era muito doente. Doente 

mesmo, e como muita gente doente ia lá para casa, ela ficava sem tempo para se cuidar 

 Maria enfatiza a preocupação com a saúde da mãe manifestando com isso sua 

resistência e medo de ter recebido este dom, mas também apresenta situações de contato com 

o sagrado ocorridas desde a infância, experiências que marcam sua trajetória mística. A 

composição desses pequenos relatos vão se constituindo como aprendizagens experienciais e 

traçando os contornos do itinerário espiritual. Ela se utiliza do termo “toque”, várias vezes 

durante a narrativa, para descrever e identificar alguns desses momentos de experiência 

espiritual ao mesmo tempo em que narra diversos episódios de curas realizadas por sua mãe e 

também por ela. Há passagens em que ela demonstra através de um diálogo simples a 

familiaridade com o sagrado. Em algumas delas assim se expressa:   

... mas eu não queria ser como minha mãe, eu tinha medo disso.  

Desde bem pequena, sempre vi minha mãe rezar e curar pessoas. Ela fazia oração, com ela 

aprendi, ela me ensinou tudo, aprendi dela e minha mãe aprendeu essa missão com minha 

avó, que aprendeu da avó dela.  

Ele toca em nós. O toque de Deus, você chora quando ele toca. Jesus, Ele fala ao      coração. 

Deus fala no íntimo, no coração.  

Eu vi uma pessoa doente de câncer e desenganada pelo médico ir procurar minha mãe e ficar 

boa. A minha idade nessa época era de 18 anos. 

Aonde ela ia, o pessoal procurava. Curava crianças com paralisia infantil e elas voltavam a 

andar. As coisas que eu mais vi foram pessoas que chegavam vomitando, com febre e 

gritando com dor saírem boas. 

Tinha um senhor que veio pra cá e estava com o câncer e nesse tempo não tinha tratamento. 

Esteve no hospital e o médico mandou ele ir pra casa, pois não tinha mais o que fazer. 

Durante três meses, mamãe rezou e ele ficou bom. 
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Eu estava visitando os doentes no Hospital da Santa Casa, aqui em Sobral, fazendo o 

trabalho como legionária. Eu estava fazendo minha função de missionária de Maria. Quando 

comecei a ministrar a oração, Jesus começou a se manifestar, Ele disse que eu estava 

curando uma pessoa que tinha um problema no coração. Comecei a rezar e quando abri os 

meus olhos só vi o pessoal banhado em lágrimas, estavam todos chorando. Ele disse para eu 

ministra uma oração de cura. 

  

                  Essas passagens nos dão uma idéia do fio condutor que nos ajudarão na 

compreensão das aprendizagens formadoras apoiadas na experiência. A princípio Terezinha 

de Jesus experienciou situações de resistência por sentir o sofrimento da mãe, em outros 

momentos envolvimento, sensibilidade diante do sofrimento das pessoas, elemento que 

impulsionou a prática da reza que tinha aprendido com a mãe. Narrativas de cura que 

apresentam traços de proximidade e intimidade espiritual experimentando um misto de 

sentimentos, ela viu o que acontecia com a mãe e era natural experimentar sentimentos 

ambíguos, como o de ver a mãe que curava as outras pessoas e ao mesmo tempo não ter 

saúde, sempre muito frágil e doente. As manifestações de resistência de uma luta interior em 

não aceitar ou ter medo de receber o dom de curar é perceptível.     

  

    MEIO – No caso de Maria a segunda parte de sua narrativa vai marcar uma 

transição histórica o momento da sua experiência transformadora na construção da sua 

identidade religiosa, espiritual enquanto mulher que cura pela prática da reza. O que no 

primeiro momento narrativo se observa a resistência em aceitar o dom devido à situação 

vivida pela mãe e já exposta anteriormente. O segundo momento é marcado por uma 

reviravolta, evidencia uma forte experiência de espiritualidade, onde há manifestação de uma 

alegria profunda por se perceber escolhida e que só agora no espaço sagrado do movimento da 

R.C, ela anseia por esse chamado e se angustia ao esperar a confirmação que ocorre pela 

leitura de um texto bíblico. Agora ela se tranquiliza e é confirmado o chamado. O que ocorreu 

para que possamos compreender essa nova postura? A resistência do primeiro momento pode 

está ligada a obediência eclesiástica? Ou a maturidade espiritual? Acredito ser interessante 

investigar isso mais a fundo. Percorro a narrativa da confirmação do chamado de Deus, em 

seguida descrevo uma epifania que aconteceu quando, em suas dúvidas, medos e resistência 

vêm à confirmação do dom.  
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No ministério da cura participei durante quatro anos ou mais, sem tomar uma decisão. Fiz 

um retiro. Naquele retiro me senti escolhida, senti o chamado. Passam três dias e depois nós 

saímos cada qual para o seu canto pra ficar só, para poder falar com Jesus e pedir a Deus 

uma resposta se é a vontade dele para nós, ser do ministério de cura. Senhor será que é isso 

mesmo que o Senhor quer de mim, é essa a tua vontade? Abri a Bíblia e lá estava a palavra 

do Senhor confirmando. Naquela passagem Deus me deu confirmação do chamado Dele pra 

mim. Essa passagem eu não lembro porque faz muito tempo, mas era uma passagem que 

confirmava, então pronto, eu não tenho mais dúvidas, e o meu chamado, é a cura interior. 

O povo pede oração e eu rezo, mas eu sempre digo, eu não faço nada, quem faz tudo é Deus.  

Entendeu a diferença.   

                 O dom é confirmado pela experiência de participação em um retiro espiritual, 

momento de oração profunda, escuta silenciosa, oração pessoal e coletiva e confirmada pela 

autoridade do movimento em que participa. 

 

    FIM – A seguir ela nos conta o que a vida ensinou e como foi se envolvendo com 

a prática do oficio, das peculiaridades que envolvem esse fazer. Em que grupo trabalha e 

como desenvolve e nutre sua espiritualidade e o que é necessário para quem cura e para quem 

procura a cura. 

Eu começo a fazer a oração na pessoa, ela não me conta nada. No mometo inicial, vou 

consagrar os antepassados, os tataravós, avós, pai e mãe; esta é a cura interior. A gente 

consagra as raízes para as curas de maldição, as curas de palavras; é que as vezes os nossos 

antepassados podem ter jogado na família maldições e elas vem de família em família, 

passando, essas maldições. A pessoa pode herdar uma maldição, eu já tenho rezado em 

pessoas que receberam uma maldição de parentes lá de trás. Vejo muitas famílias que não 

tem motivo nenhum para está sofrendo tanto. Isso vem lá dos antepassados delas. Deve ter 

tido um conflito ou uma maldição que um parente deve ter jogado na família. As vezes passa 

uma, duas, gerações sem pegar a maldição. Isso só se pode se curar com oração. 

Quando termina e a parte dos antepassados, vou para o ventre da mãe, aí eu vou consagrar 

aquela criança no momento da concepção, no momento em que ela foi gerada. Aquela 

criança daí em diante, no momento que ela vai sendo gerada, o consciente e o inconsciente 

dela, tudo o que a mãe for sentindo  vai  acumulando dentro da pessoa, o que é outra coisa 
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que pode causar muitas doenças, muitas tristezas, muito sofrimento, o que pega no ventre 

materno. Quando a gente termina esta oração  consagra a criança, consagrando o momento 

do nascimento. Tanta gente que pega doença na hora do nascimento, o choque que toma 

quando chega e não é bem recebido, criança que sofre rejeição no ventre da mãe.  

Quando termina vou consagrando a infância, a adolescência, a juventude. Quando termina a 

gente ainda vai consagrar o presente né, o aparelho digestivo, respiratório, todos os seus 

órgãos. A gente vai consagrando a Deus tudo o que aquela pessoa tem, para Deus poder 

agir.  

Enquanto estou rezando em uma pessoa. Outra rezadeira, esta orando por mim, para que o 

Espírito Santo me revele toda verdade do sofrimento da pessoa. A oração vem do Espírito 

Santo, não é nossa. Ele revela. Temos que ficar atentos para ouvir  o que Deus quer falar 

através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que move, que leva a mensagem. Sem o 

Espírito Santo ninguém faz nada, sem a fé.  

Sou do movimento católico da Renovação Carismática
39

  As curas acontecem na Segunda-

feira pela manhã. Cada dia tem o seu responsável. Na renovação carismática tem o seu dia. 

E na comunidade cada um tem o seu dia. Agora nós só vamos para as casas quando uma 

pessoa não pode andar,  se ela está de cama. 

Confessar-se, ir a missa, ter uma vida de oração e levar o irmão para a oração. Confessar-se 

sempre, não ter mágoa, ódio, ou ressentimento no coração. Eu preciso ter uma vida de 

oração, eu preciso ir à missa todo dia e fazer a confessão todos os meses, porque se eu sujar 

as mãos de manhã eu não vou guardar para lavar à tarde para poder lavar. Na hora que sujo 

vou limpar, se meu coração não está preparado em Jesus, tá certo na hora o padre dá a 

absolvição. Missa ajuda, mas se a gente que ir ficar mais limpa é com a confissão. É isso que 

eu levo para o povo, que é pra rezar o terço, rezar o ofício. O ofício é a cura e a libertação.  

Para curar precisa ter fé, quem cura precisa ter fé e quem vai receber a cura também. Olhe, 

é preciso ter fé, confiança no agir do Espírito Santo, tanto naquela pessoa quanto em eu.  Se 

ela não tiver fé, Deus não vai fazer, se ela tiver muita fé Deus vai fazer. 

       Toda sua narrativa mostra como ponto central a experiência de construção de uma 

identidade religiosa espiritual marcada pela obediência a Igreja Católica. Essa narrativa traz 
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 Movimento religioso católico. 
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suas singularidades por ser uma primeira fala, uma primeira escuta ainda não refinada, nunca 

antes contada, ou elaborada.  Ao narrar seu percurso de descoberta como rezadeira, Terezinha 

de Jesus, evidenciou seu medo de ter o dom, situação na qual só teve coragem de aceitar 

quando entrou no movimento promovido por um grupo religioso local, aos cinqüenta e oito 

anos, mas reconhece que tudo que aprendeu foi com a mãe, tornando-a referencial 

significativo para pensar-se mulher rezadeira. Falou do seu oficio de curar doenças pela 

prática da reza de onde extrai os elementos de sua ancestralidade curandeira e dos elementos 

necessários para compor a sua imagem arquetípica, que é constituída a partir das lembranças e  

crenças.  
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MATERIAL APRESENTADO  DURANTE AS  VISITAS 

INÍCIO, MEIO E FIM: O RESGATE PELA CONTAÇÃO DE PEQUENAS 

HISTÓRIAS DO ITINERÁRIO DE ESPIRITUALIDADE. 

 

 

INÍCIO – Tereza nasceu em 1951, mãe de seis filhos. Hoje com 59 anos. Maria de 

Fátima inicia a narrativa contando-nos um fato que marcaria a sua descoberta como rezadeira, 

o falecimento de sua mãe. Percorrendo os registros foram sendo identificados os aspectos 

mobilizados nas situações de aprendizagens da percepção que ela passou a ter de si-mesma, 

chegando a afirmar que até antes da morte de sua mãe, ela não se percebia capaz de curar pela 

prática da reza. Nesse momento a figura da mãe é o cerne da compreensão da sua identidade 

curandeira e é por ela que se articula toda dinâmica da experiência de vida. É uma vocação 

tardia, pois ela tinha trinta e nove anos. Um fato curioso é que ela também afirma que foi após 

a morte da mãe que as pessoas passaram a procurá-la pedindo para que ela rezasse, fato este 

que vai legitimar sua prática.  Nas palavras de Maria de Fátima:  

Desde que minha mãe faleceu, porque era ela que rezava, era a minha mãe. Desde que me 

tornei gente, eu conheci minha mãe, rezando nas pessoas. A partir da morte dela em 1990 eu 

fiquei rezando no povo. Antes eu não sabia que tinha o dom. Eu rezo aí o pessoal diz assim 

“Ave Maria, a tua reza é muito boa, parece com tua mãe. 

Ela deixou o dom de rezar comigo, eu antes dela morrer, eu nunca tinha curado. Isso vai 

fazer 19 anos que ela morreu e que eu rezo curando gente de quebranto e muitas coisas. 

Assim, o pessoal diz que quando a mamãe rezava era demais. Mas que eu também sei fazer 

igualzinho a ela, o pessoal é que diz. 

 

Tereza ressalta que em sua família  não é só ela que cura, tem irmãs, primas, tias. Em 

suas casas sempre tem pessoas procurando a cura das doenças pela reza. Um fato novo aqui é 

narrado pela rezadeira, conta-nos que até doutor (médico) procura por ela para ser curado e 

ainda envia os pacientes quando não consegue resolver com os medicamentos que tem, 

podendo demonstrar com isso que a procura da cura de doenças pela prática da reza não diz 

respeito só à ausência de médicos ou postos de saúde nas comunidades. A procura pela reza 

enfatiza aspectos das práticas culturais relacionadas à crença na cura das enfermidades através 
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de processos rituais que utilizam orações e plantas. Em algumas narrativas vemos todos estes 

aspectos  

Eu tenho uma irmã minha que mora em Paraíba, se você vê a casa dela tem mais gente do 

que na minha, ela não tem sossego.  

A minha família toda tem herança de rezar. A Graça, minha irmã, ela reza até com a Bíblia. 

Dona Sinhá minha tia tem oração boa, eu quando estou doente vou até ela para receber a 

cura, e de lá, já saio boa. 

Ave Maria, até doutor me procura, “ eu não consegui remédio, eu, médico vim atrás da 

senhora.” Ele ficou bom, esse doutor ficou tão feliz por que ficou bom, que mandou mais 

gente.  

... eu rezo mesmo é com o terço, sempre rezo... o pessoal as vezes diz pra mim rezar com peão 

roxo, querem vê, as folhas murchar e aí o pessoal diz que a doença foi embora. 

 

 Os sentimentos de gratidão por ter recebido este dom como herança da mãe 

também é perceptível chegando mesmo a ficar durante a entrevista narrativa com a voz 

embargada. Maria de Fátima, omite informações sobre a infância e adolescência, não 

registrando nenhum evento que fossem marcantes enquanto registro de experiência espiritual. 

Ao mesmo tempo ela narra diversos episódios de curas realizadas por sua mãe demonstrando 

sempre admiração pelo dom que a mãe tinha e que só no futuro ela irá praticar. Após o 

falecimento da mãe e das situações aonde chegavam a sua casa pessoas procurando por sua 

mãe, sem saber que a mesma já havia falecido, algumas pediam para que ela rezasse ao menos 

para não dar a viagem perdida, rezando aqui e ali, ela se descobre rezadeira. Em algumas 

delas assim se expressa:   

A minha mãe era demais, quando ela rezava a pessoa ficava boa.  

No começo quando as pessoas me pediam para rezar, eu pensava e trazia lá do meu 

esquecimento a lembrança do jeito que a mamãe rezava, e assim eu continuei o exemplo dela. 

Toda vida quando eu rezo, eu agradeço muito a Deus e agradeço muito a minha mãe pela 

herança que ela me deixou ela ainda é um exemplo na minha vida. Pelo seu amor e caridade, 

ela sempre foi exemplo.     
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        Essas passagens nos dão uma idéia do que Maria de Fátima deve ter 

experimentado ao descobrir-se sendo capaz de curar e por ser merecedora do dom herdado da 

mãe, já que a mesma a admirava tanto. Experimentar esse misto de alegria, gratidão por agora 

se sentir igual ao modelo idealizado, de se vê como a mãe curando também as outras pessoas.  

     MEIO – No caso de Tereza, toda narrativa é marcada pela admiração do modelo 

primordial a mãe, fazer o que a mãe fazia, experimentar a alegria de ser igual ao modelo, é 

marca da transição histórica, o momento da sua experiência transformadora, a da descoberta 

de ser capaz de curar pela prática da reza.  A narrativa mostra que a confirmação de ser capaz 

de curar ocorre porque as pessoas pedem que ela reze em lugar de sua mãe e só depois que ela 

percebe a si mesma como rezadeira, confirmando assim o chamado. Em seguida ela descreve 

o que aconteceu.  

O povo pede oração e eu rezo... Eu comecei a rezar assim, depois que a minha mãe morreu. 

Depois do falecimento dela as pessoas vinham lá em casa, mais elas ainda não sabiam que 

ela tinha morrido e para não voltar sem ter recebido a reza me pediam pra eu rezar e eu 

sabia rezar.  

Quando a minha mãe morreu e eu comecei a rezar...  Foi nesse tempo que eu comecei a 

rezar, depois que ela morreu.   

 

       O dom é confirmado pela experiência de tomar o lugar da mãe, de fazer a mesma 

coisa que ela. 

 

                  FIM – A seguir ela nos conta o que a vida ensinou e como foi se envolvendo com 

a prática do oficio, das peculiaridades que envolvem o seu saber-fazer e da influência dos 

pais. Não participa de nenhum grupo, apenas se coloca a disposição dos moradores da 

localidade onde reside, com isso desenvolve e nutre sua espiritualidade. Esta sempre 

disponível. 

Um dia chegou uma pessoa pra rezar e ela estava com muita febre aí eu disse: “ Menino ela 

não vai poder rezar hoje, porque ela está doente, ela tem muita febre e não pode abrir nem os 

olhos.” Aí ela disse assim: “Eu ainda não estou morta não menina, eu posso rezar.” Aí ela se 
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levantou chegou se tremendo toda mais rezou. Ela era boa demais e esse exemplo eu guardo 

ainda hoje e sempre que vem alguém procurando a reza eu não sei dizer não.  

As pessoas me vêem como uma pessoa muito boa, eu acho que é por causa dessas coisas, 

quando eu rezo eu agradeço muito a Deus e agradeço o exemplo dos meus pais que foram um 

exemplo de minha vida em tudo. Em amor, em caridade, eles tinham um dom, uma coisa 

demais, meus pais. 

Os homens não têm hora para ficar doentes, eu não tenho para curar, qualquer hora é hora e 

qualquer lugar é lugar.  

 

 Toda sua narrativa mostra como ponto central da experiência de construção de um 

itinerário de espiritualidade a partir da figura modelo da mãe. Difere da primeira narrativa 

trazendo as suas singularidades. Essa é ainda uma primeira tentativa de organização do 

itinerário de espiritualidade de Maria de Fátima. Ao narrar sua trajetória como rezadeira 

evidenciou gratidão por ter recebido da mãe esse dom, mas reconhece que tudo que aprendeu 

foi com ela. Mesmo sem saber os registros que envolvem o fazer da reza já se encontravam 

latentes em seu psiquismo devido à experiência de ver a mãe realizar suas curas tornando-a 

agora o referencial significativo para pensar-se mulher rezadeira. Todos os elementos que 

aparecem passam a fazer parte de uma imagem arquetípica, que é constituída a partir das suas 

crenças. 
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MATERIAL APRESENTADO  DURANTE AS VISITAS 

INÍCIO, MEIO E FIM: O RESGATE PELA CONTAÇÃO DE PEQUENAS 

HISTÓRIAS DO ITINERÁRIO DE ESPIRITUALIDADE. 

 

 

INÍCIO – Clara nasceu em 1947, mãe de  cinco filhos  quatro ( 4 ) homens  e  

uma ( 1 ) mulher. Hoje com 63 anos. A mesma vivia atormentada. Quando foi levada a uma 

curandeira resistiu, dizendo que para a macumba não ia não. A mesma tece todo o diálogo que 

trava com a curandeira, essa curandeira professa pertencer a religião da umbanda,  mas que 

proclama também a fé católica num misto de sincretismo religioso que envolve as 

características da fé do povo brasileiro.  

 

Macumba eu não vô, não. Não é macumba não, é um espírito de luz, uma mulher lá. Se tu for 

médium ela diz. Médium, que negócio de médium.  

 

Confirma que foi a procura da curandeira por intermédio de uma comadre, mas o 

que se vê é que após uma procura pela saúde indo de hospital em hospital já se encontrava 

sem esperanças para se curar, sendo forçada a ir a uma curandeira, e em um dialogo confuso 

aponta para seu desejo que é o de gozar de saúde para cuidar dos filhos.  

 

Eu desejo que você faça uma caridade comigo, pra mim gozar uma saúdezinha que eu tenho 

meus filhos e é tão ruim amamentando nos hospitais e quando volta o menino mama de novo 

e eu não  dou de comer, nem  mingau eu sei fazer, criei  no peito. 

Aí eu falei que o que eu queria era resolver o meu problema de saúde pra mim porque eu sou 

mãe de família e precisava lavar roupa e ganhar um dinheirinho.  

Eu quero um saco vazio pra gozar minha saúde. Quero saco cheio não.” Virgem de Deus 

essa pergunta quase me mata.   
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O que queria é que ela pedisse a Deus pra guardar a minha saúde, porque pra que eu quero 

fartura sem eu não poder viver? O que eu quero é minha saúde, se Deus me permitir eu quero 

minha saúde. 

 

Há um dialogo que aponta para diversas resistências quanto ao discurso 

curandeiro da mulher que iria ajudá-la.  

 

Ela disse que caridade só no Canindé, mas eu fiquei com raiva e disse: “Tá bom, eu sei onde 

é.” Ela disse: “Não, vá pra ali.”  

Aí ela perguntou o que é que era e eu falei que só vivia nos hospitais dando ataque e queria 

saber se era epilepsia. Aí ela falou que ia descobrir. Eu me sentei na cadeira e tinha uma 

mesa com uma pedra branca e uma flor branca. Ela disse que não era macumba, era um 

espírito de luz, que ela era médium vidente e que ajudava as pessoas. Eu disse pra ela que se 

fosse macumba eu não estava lá não porque eu tenho muito medo daqueles tambores.  

 

A curandeira vendo a aflição da Clara, deu algumas instruções fezendo com que 

ela colocasse o pensamento em Deus, dessa maneira tirava dela o foco negativo que trazia 

sobre ser de outro credo religioso, ao mesmo tempo em que apresenta um ritual diferente para 

a cura. 

 

Aí ela disse: “Não, é não.” Ela falou pra colocar o sentido em Deus. Ela perguntou: “Vocês 

se lembram daquele filme que pregaram nosso Senhor na cruz que a gente assiste na semana 

santa? Você se sente aqui e pense na morte e paixão do Senhor Jesus Cristo que eu vou botar 

esse livro na sua cabeça, no sentido que você sentir.”  

Ela perguntou o que eu estava vendo e eu disse que era Jesus na Cruz. Ela falou que ia bater 

o prego eu fiquei de olhos fechados.  Eu ouvia as pancadas dela pregando e depois perguntou 

o que eu senti. Aí eu falei que ouvi as pancadas do prego pregando Nosso Senhor Jesus.  
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MEIO - O dom de curar e de vidência se confirmam com essa visita, numa 

tomada de consciência que foi o filho falecido que deixara para ela. Mas que ainda não 

chegara o tempo de curar, mas que em breve tudo ia acontecer. Nessa narrativa encontramos 

os elementos que compõem a primeira experiência enquanto mulher rezadeira, os medos e 

ansiedades que envolvem o momento. 

 

Você é médium vidente, com a cruz seu filho morreu e disse tudinho do jeito que ele tinha 

morrido, o dia.  

Ela disse que meu filho era médium vidente e que a missão dele tinha ficado pra mim e que 

ainda não tinha chegado o tempo de eu trabalhar. Trabalhar não, rezar. Que eu era uma 

curadeira e vidente e nos meus pensamentos eu adivinhava as coisas. Se uma pessoa perder 

uma coisa e a senhora se valer com Deus ela acha. 

[...] ela disse e que em três meses eu ia embora de Fortaleza, para um lugar que não tinha 

nem energia elétrica. Depois desse tempo que eu fui pra lá a mulher chegou pra mim e 

perguntou  e disse que eu tinha jeito de rezadeira. [...] Eu perguntei porque ela sabia que eu 

rezava. [...] Lá em casa tem um meninozinho que essa noite estava doente com diarreia, no 

fundo da rede. [...] Aí eu fui lá, erra pertinho da minha casa e eu nem dava definição. 

Quando eu cheguei lá eu vi na minha cabeça estirar o ramo de vassourinha. Eu tirei uns três 

raminhos e levei. Cheguei lá toda me tremendo pra ir rezar. Quando eu cheguei na porta veio 

a oração na minha cabeça.  

Eu sou rezadeira e vidente. Aí eu vejo aquele negócio, quando é pra acontecer. 

 

Quanto aos anos de prática curandeira relata que desde a sua primeira cura não 

parou mais e as hierofanias são encontradas no ambiente natural e tudo ocorrendo de maneira 

muito espontânea. Outro elemento significativo a ser levantado é o fato de que após a 

primeira cura nuca mais adoeceu.  

       

 faz  28 anos que eu comecei. A primeira cura foi essa que veio pra minha cabeça, aí eu 

comecei com o ramo pra quebrante e mal olhado. Eu não sabia que sabia rezar, mas, eu 

sabia a força da reza.  
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Até hoje, [...] eu nunca mais soube o que foi dor de cabeça e nem ataque. Eu não tenho 

doença, eu não vou pra médico não. 

 Eu uso pra fazer as rezas um galhinho de ramo verde. Eu uso qualquer folhinha verde só pra 

acompanhar a palavra. As rezas vem naturalmente. 

 

Quanto ao trabalho que desenvolve na comunidade enquanto promotora de saúde 

comunitária diz que é muito procurada, mas que também vem pessoas de diversos lugares. Ao 

falar das técnicas de enfermagem do posto de saúde local se sente reconhecida e valorizada 

por elas. Outros elementos aparecem, ela também reza e cura  animais e narra uma 

experiência que que ocorreu  a distância. 

 

 A aqui na comunidade é o lugar onde tem mais gente para rezar.  Mais minha filha vem 

gente de todo canto, gente até da comunidade do Torto.  

Aqui na comunidade o doutor só vem uma vez perdida. As meninas do posto mandam o 

pessoal pra cá. E eu atendo todos, o dom que eu tenho não é meu, eu tenho esse dom pra 

curar eles. Outro dia veio uma menina aqui desmaiada e se levantou achando graça.  

Eu rezo num cachorrinho, num gatinho,  rezo num bicho que tem lá na Primavera pra lá de 

Caucaia, o homem vem aqui me dizer que a vaca tá cheia de bicho e eu rezo daqui com uma 

fé tão grande que ele manda telefonar pra dizer que foi bom.  

 

FIM - Uma característica aparece em seus relatos a de que tem sempre pessoas 

que agradecem a cura levando para ela alguns mimos, alimentos em geral. Mas não fica claro 

quanto ao recebimento de dinheiro, mesmo afirmando que não tem interesse por ele. 

 

Ele pergunta quanto é e minha reza, eu nunca vendo minhas palavras que não serve. Eu não 

vou vender minhas palavras aí ele manda alguma coisa pra mim e eu recebo, já que ele 

manda né. Mas não rezo interessada em ganhar aquela galinha, aquele dinheiro não 

senhora.   
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A reza não precisa pagar, ninguém diz não. 

Ao mesmo tempo em que reconhece que essa missão é importante para ela 

rezadeira, reconhece que ela garante a sua sobrevivência.  

 

Essa missão é importante porque eu vivo, graças a Deus, eu vivo bem, né. Nunca me faltou o 

pão de cada dia pra mim.  
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