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Apresentação
bruna teixeira
Coordenação editorial e da pesquisa 

O Instituto Terraviva (ITViva) é uma ONG alagoana, 
sediada em Maceió e,  há 20 anos atua na promoção da agricultura familiar 

agroecológica e no desenvolvimento sustentável de comunidades rurais em nosso 
Estado. Ao longo dessa trajetória, o ITViva vem firmando-se, cada vez mais, como uma organização 

representativa do pensamento alternativo e crítico, ao modelo de agricultura dominante do Semiárido 
Brasileiro, que trouxe graves sequelas socioculturais, econômicas e ambientais para o campo. Com o Projeto Raízes 

do Saber – Valorização da Pessoa Idosa do Campo, o Terraviva lança uma outra forma de se pensar a condição humana de 

felicidade dentro da agricultura familiar em Alagoas: “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte!”

De agosto de 2017 a agosto de 2018, Raízes do Saber promoveu o fortalecimento do convívio comunitário de agricultores e agricultoras 
aposentados(as), todos moradores das zonas rurais de nove municípios do Sertão e do Agreste de Alagoas, contribuindo para um envelhecimento 

ativo da população idosa. Ações que garantiram o acesso à arte e à cultura estimularam a movimentação física, provocaram a visibilidade e o 
reconhecimento de mestres e mestras dos saberes tradicionais, os quais adotaram tecnologias acessíveis ao cultivo de hortaliças. Arapiraca, São 

Sebastião, Olho d’Água Grande, Coité do Nóia, Jamarataia, Major Izidoro, Igaci, Palmeira dos Índios e Minador do Negrão vivenciaram conosco essa grande 
realização que chega ao seu final, com o lançamento da Coleção Raízes do Saber, composta por quatro volumes, em formatos de publicação e de obras 

cinematográficas. A Coleção revela a maestria da pessoa idosa do campo de Alagoas sobre as linguagens da Produção Artesanal, da Gastronomia Popular, do 
Parto Humanizado e da Farmacopeia Tradicional.

“Terapeutas Tradicionais” é o segundo volume da Coleção, no qual conseguimos reunir a maestria de 165 idosos e idosas da zona rural de Alagoas sobre o 
tratamento e a cura de enfermidades pelo tripé: fé – plantas - rezas. Farmacêutico é uma profissão milenar. Alguns idosos (as) entrevistados (as) são peritos (as) 
no desenvolvimento, produção, manipulação, seleção e dispensação de medicamentos, a partir de princípios ativos presentes na natureza ou no quintal de casa. 
Outros (as) prestam assistência, minimizando o sofrimento das pessoas, por meio de práticas curativas, baseadas na espiritualidade, pela via do sobrenatural 
e ritualístico, utilizando ramos e orações distintas para cada enfermidade. Independentemente da prática, ambos, acreditam que a cura é o resultado de 
um processo não somente fisiológico, mas também simbólico. Apesar dos avanços na área da ciência médica, as terapias tradicionais alagoanas são 

permanentes e eficazes na contemporaneidade, administradas e conduzidas por pessoas idosas de referência em suas comunidades rurais. Nos tempos 
modernos, os fármacos em sua maioria, são de origem sintética. Apesar dessa realidade, é inegável a importância da cura nos moldes do tripé ‘fé, 

plantas, rezas’; é notório  e salutar para esses(as) idosos(as) e para as comunidades beneficiadas pelos modelo de medicina alternativa,  que há de 
se manter viva a forma primordial de tratamento e cura da humanidade, baseada na integração com a natureza, na fé e na manutenção dos 

seus saberes ancestrais.

O Instituto Terraviva tem a satisfação de oferecer ao Estado de Alagoas mais uma ferramenta de registro, proteção e transmissão 
do conhecimento tradicional sustentado por sábios e sábias especialistas do Agreste e Sertão Alagoanos. A Coleção Raízes 

do Saber busca ampliar a percepção de crianças, jovens e adultos sobre o relevante papel que os(as) idosos(as) 
desempenham na construção dos sentidos de identidades locais, e para a manutenção de uma sociedade 

mais justa e sustentável. 

Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao universo das benzedeiras, 
rezadeiras e curandeiros tradicionais!

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_ativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza


8 9

PREFÁCIO
Van Giap Ramalho

A utilização das plantas no tratamento de enfermidades é uma prática milenar que acompanhou a evolução 
da humanidade. Ao longo do tempo, o ser humano conseguiu identificar e desenvolver inúmeras 

maneiras de utilizar as plantas medicinais. Os curandeiros (as) são os(as) guardiões(ãs) do conhecimento sobre 
as propriedades, indicações e formas de uso das plantas medicinais. Na raiz da cultura indígena brasileira, o 
pajé representa o ser detentor do conhecimento das plantas, que são utilizadas nos rituais de cura. Devido 
à grande biodiversidade e riqueza étnica, no Brasil, desenvolveram-se diversas culturas de uso medicinal das 
plantas, apresentando-se de diferentes maneiras, de acordo com as tradições de cada região. No Nordeste, 
surgiu a figura dos (as) rezadeiros (as) e benzedeiros(as), pessoas que utilizam orações ou rezas, entoadas, 
em conjunto, com as plantas medicinais, nas práticas de terapia tradicionais, transmitidas de forma oral, de 
geração para geração. 

No contexto atual, a fitoterapia tradicional e o curandeirismo vêm perdendo espaço para os medicamentos 
sintéticos, fabricados em larga escala e difundidos, amplamente, por médicos e profissionais da área de saúde.  
Porém, os terapeutas tradicionais ainda exercem importante função social, principalmente, nas áreas de difícil 
acesso, mais distantes dos centros urbanos. Nestas localidades, o acesso a médicos e remédios sintéticos é 
muito dificultoso, e a assistência básica de saúde é realizada, muitas vezes, pelos rezadores e benzedeiros. A 
Organização Mundial de Saúde preconiza, em suas orientações, que a assistência básica de saúde a localidades 
remotas seja realizada por estes curandeiros e incentiva a capacitação dos mesmos para que prestem uma 
assistência mais qualificada. 

O Instituto Terraviva, através do projeto Raízes do Saber, identificou e registrou nesta obra os terapeutas 
tradicionais, mestres e mestras detentoras do conhecimento da cura, situados na zona rural do Agreste e 
Sertão de Alagoas. Essas pessoas realizam um trabalho de caridade e, de modo voluntário, exercem importante 

papel na manutenção do bem-estar das comunidades, em que vivem. Utilizando cânticos sagrados, orações e 
plantas de poder, acreditam que os males e as doenças devem ser tratados de maneira holística, observando 
o corpo, a mente e o espírito.  O sucesso do tratamento é atribuído, diretamente, à força da fé dos pacientes. 
Apesar de serem respeitados e queridos nas comunidades em que atuam, os (as) mestres e mestras curandeiros 
(as) demonstram preocupação com a falta de interesse dos mais jovens, em perpetuar esta tradição. Neste 
sentido, o ITViva buscou dar visibilidade a essas pessoas, além de imortalizá-las, em virtude do conhecimento 
que detêm e da  prática da terapia tradicional, patrimônio imaterial histórico-cultural-ambiental de nosso país.   

Biólogo, Especialista em Tecnologias 
Agroecológicas de Convivência Com o 
Semiárido e Diretor do Instituto Terraviva 
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ARAPIRACA
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Luisa
Petrolino Benzerra
72 anos
VILA Fernandes
Arapiraca-alagoas

FLORA
BARBOSA da silva

80 anos
BANANEIRA

Arapiraca-alagoas

ELITA
Maria da silva
71 anos
VILA SÃO JOSÉ
Arapiraca-alagoas

BENEDITA
Maria da Conceição

72 anos
Laranjal

Arapiraca-alagoas

A ex-agricultora, Flora Barbosa da Silva, residente no povoado Bananeira, zona rural de Arapiraca conta 
que, desde muito jovem, aprendeu a tratar e a curar as pessoas de sua comunidade. O dom, segundo ela, 

foi dado por Deus, mas quem passou os ensinamentos foi sua avó, que rezava nela para que a neta estivesse 
livre de todo o mal. Hoje, com 80 anos, ela trata de vento caído, mau olhado, peito aberto e dor de cabeça. Ela 
não tem uma receita específica, qualquer planta verde serve. O elemento que vai determinar a cura é a fé de 
quem está sendo curado. 

Já a senhora Benedita Maria, de 72 anos relata que todo o conhecimento que aprendeu sobre plantas e ervas 
foi, na infância, observando a mãe, e garante que  não se pode ensinar ninguém a curar, pois esse é um dom 
dado por Deus. Mau olhado, reumatismo, gripe, mal de tempo são as doenças mais comuns que ela encontra 
em sua comunidade. As plantas mais utilizadas pela agricultora são Cidreira e Capim Santo, para quem tem 
problemas de sono, e Pinhão Roxo, para mau olhado. Aliada às ervas, está a fé. “A gente chama no nome de 
Deus para obter a cura”. 

A família da senhora Elita Maria da Silva, residente do povoado Vila São José, já tinha tradição no ofício da cura. 
A agricultora aposentada de 71 anos conta que aprendeu a tratar das pessoas com a mãe, que era rezadeira 
na região. Assim, desde os 20 anos, dona Elita trata de ventre caído de criança, mal de monte, mau olhado e 
osso triado. Para as curas, ela usa ramos de Pinhão Roxo e três olhos de Mastruz. 

Dona Elita compartilha uma de suas rezas para ventre caído:

“Jesus Cristo levantou, tudo se levanta, há quem tenha caído, ventre caído, tudo se levantou 
com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Depois diz amém três vezes, reza Pai-Nosso, Ave 
Maria, Santa Maria e oferece a intenção a Jesus Cristo”. 

A senhora Luisa Petrolino, 72 anos, também herdou o ofício de família. “Meu pai me mostrou todas as plantas e 
hoje curo mau olhado e quebranto com Pinhão Roxo”, diz a ex-agricultora. Para ela, assim como para as outras 
mestras a fé continua sendo o mais importante desse processo de cura. 
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Ninha
Josefa Araújo

67 anos
Canaã

Arapiraca-alagoas

Dona Flor
Floraci Gomes da Silva
72 anos
Genipapo II
Arapiraca-alagoas

Zé Nonato
José Aguiar dos Santos
60 anos
Mangabeira
Arapiraca-alagoas

Manuel
Batista da Silva

74 anos
Baixa do Capim

Arapiraca-alagoas

Moradores da zona rural do Município de Arapiraca-AL, Seu Zé Nonato, Dona Flor, Sr Manuel e Dona Ninha 
sempre dividiram o tempo de suas vidas entre a lida com a terra e o ofício das práticas tradicionais de 

cura. Para eles, agricultores (as) aposentados (as) e mestres (as) da farmacopeia popular, esse saber fazer é um 
dom ofertado por Deus. Uma verdadeira benção que lhes permite o poder de garantir alegria e a saúde 
para a vizinhança e para seus pacientes. 

Seu José Aguiar, mais conhecido como Zé Nonato, em 2018, completa mais de 40 
anos exercendo a medicina empírica. Conta que seu pai foi o responsável pela 
transmissão oral dos conhecimentos que ele carrega: “- O meu pai me ensinou 
uma parte com reza e o resto foi Deus que botou na minha mente”. Porém, não 
se sente disposto a transmiti-lo para mais ninguém. Dentre as enfermidades 
que Seu Zé Nonato costuma tratar estão: epilepsia, enxaqueca, inflamação, 
dor de ouvido, dor de cabeça, queda de cabelo, fogo selvagem, cobreiro e 
esquistossomose. Para o tratamento da epilepsia, ele recomenda as plantas 

Manjerioba, Noz Moscada e Pimenta do Macaco.  
A Manjerioba também pode ser usada para dor 
de cabeça, com o seguinte preparo: amassar 
levemente a folha da planta, até virar um pó; 
aquecer a água, colocar em um copo e adicionar um 
pouco do pó sem mexer; após a Majerioba assentar, no 
fundo do copo, está pronto para beber.

Dona Flor aprendeu, ainda jovem, com sua sogra, sobre a virtude das plantas para o tratamento de doenças, 
e, assim como Zé Nonato, ela confirma não poder ensinar o ofício a outras pessoas. São 50 anos prestando 
um serviço popular e gratuito da medicina tradicional à sua comunidade, tratando enfermidades como sol 

e sereno, mal de monte, mau olhado, espinhela caída, dor de pontada, dor de dente, dor de ouvido e 
dor de cólica. Para amenizar os sintomas da gripe, por exemplo, Dona Flor recomenda o Chá 

de Manjericão; o Alecrim, com as folhas bem amassadas mergulhadas em água fervente 
e o Lambedor de Hortelã, um xarope preparado com cebola branca pequena, alecrim, 

hortelã grande e miúdo e folha de Colônia. No inverno, é mais fácil de encontrá-las 
no Povoado Genipapo II. E, de acordo com Dona Flor, para cada doença, existe 

uma reza diferente que acompanha o tratamento. 

Há mais de 20 anos cuidando e tratando sua comunidade, Seu Manuel Batista 
aprendeu o uso das plantas medicinais por intermédio de sua mãe - mulher de 
origem cabocla e indígena - e talvez por respeito geracional, também tenha 
ressalvas quando o assunto é repassar seus conhecimentos: “- Não ensino a 
todo mundo”. Dor de cabeça, espinhela caída, dor de dente, tosse, colesterol, 

verme, infecção e câncer. São exemplos das enfermidades predominantes 
na terapia tradicional realizada pelo Sr Manuel. Para a tosse, ele recomenda o 

Angico e a flor de muçambê; o cedro e a babosa para o tratamento do câncer; a 
papaconha para verme em geral; a babosa, também, para tratamento de amebíase 

e o cajueiro roxo para desinflamação. O modo de preparo difere de planta para planta. 
O cedro, por exemplo, é fervido em forma de chá. Já a Babosa, Sr Manuel recomenda 

enxaguar cuidadosamente o miolo com água, colocar no liquidificador com mel de abelha e 

 
A Manjerioba também pode ser 

usada para dor de cabeça, com o 
seguinte preparo: amassar levemente 
a folha da planta, até virar um pó; 

aquecer a água, colocar em um copo 
e adicionar um pouco do pó sem 
mexer; após a Majerioba assentar, 

no fundo do copo, está pronto para 
beber.
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uma dose de conhaque. Além dos remédios preparados por ele, algumas rezas que 
preferiu não revelar, também fazem parte do tratamento. Seu Manuel receia não 
haver mais mestres de curas como ele, futuramente, já que a juventude de Baixa 
do Capim prefere os remédios industrializados. Existiu um jovem, inclusive, que o 
acompanhava na elaboração das infusões, mas, depois que aprendeu, tornou-se 
ambulante para vender as garrafadas e “ficou rico!”.

Dona Ninha, como é mais conhecida  Dona Josefa Araújo, é rezadeira, desde os 14 anos de idade e acredita 
praticar um ato de caridade no exercício das curas tradicionais. Desde que os (as) pacientes tenham fé. Diferente 
dos parceiros descritos acima, afirma que transmite seus conhecimentos, sim, mas com uma condição: quem 
quiser aprender, deverá fazer um trato de só atender junto com ela. Há até um livro que pode auxiliar, conta 
Dona Ninha. Dores diversas, mordida de insetos e problemas na família são as queixas mais frequentes e para 
as quais ela já tem o modo de tratar. 

Dentre esses (as) mestres (as) do saber, apenas Seu Zé Nonato comenta receber algo em troca pelo serviço 
que presta à comunidade, todavia: “- Não cobro. Eu ganho dinheiro sim, se eu rezar para um marido voltar pra 
casa (...) ganho em caso de luxo e não em caso de necessidade”, diz ele. 

 
Sr Manuel recomenda 

enxaguar cuidadosamente o 
miolo da Babosa com água, 
colocar no liquidificador com 
mel de abelha e uma dose de 

conhaque.
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A superstição, a agricultura familiar e o ato de curar são os elos de ligação entre os(as) idosos(as) Sra Maria 
Arcanjo (Dona Maria Venceslau), Sra Maria José (Dona Mariquinha), Sra Rita da Silva e Sr Nery Lourenço 

de Oliveira. Todos(as) moradores(as) da Zona Rural de Arapiraca, Agreste alagoano. 

Dona Maria Venceslau, benzedeira, completa, em 2018, quase um século de vida. E essa trajetória é marcada 
por muitas histórias de reza e cura, por uma sabedoria que desenvolveu desde a juventude, ao observar a 
atuação de uma anciã de sua cidade natal. Mau Olhado, Sol e Sereno, Dor de Cabeça e Ventre Caído são as 
enfermidades mais comuns em Lagoa do Rancho, localidade onde mora. O interessante é que segundo Dona 
Maria Venceslau, as rezas não podem ser reveladas às mulheres, somente para os homens. Uma regra um 
tanto quanto curiosa, já que ela é uma mulher idosa que aprendeu a rezar com outra mulher idosa (...) Já Dona 
Mariquinha aprendeu a rezar com o seu sogro, em tempos passados. Inclusive, o tratamento do Mal Olhado é 
a sua principal benzeção, na qual costuma utilizar o Pinhão Roxo.

As práticas tradicionais de cura permanecem por gerações em Arapiraca, é um verdadeiro legado à posteridade 
que se consolida em meio à crença e à oralidade. Dona Maria Venceslau foi aprendiz de uma anciã, Dona 
Mariquinha de seu sogro e Dona Rita, rezadeira do Povoado de Umbuzeiro, principiante de sua mãe. 

Esta última, há quatro décadas, desenvolveu com vigor, a cura para todas os tipos de moléstias, porém, atualmente, 
atende apenas aquelas que acometem crianças. Conta que tem por hábito se preparar espiritualmente pela 
manhã e à noite, que utiliza qualquer tipo de rama para benzer (com exceção do Pinhão Roxo), e que plantava 
os próprios “instrumentos” de trabalho no quintal de casa, sem ter custo algum. Também não cobrava pelos 
atendimentos com rezas, apenas quando era preciso produzir algum remédio. Dona Rita até já tentou ensinar 
esta sabedoria para suas netas, mas não percebeu interesse e desistiu. 

Seu Nery Lourenço confirma que, para cada doença que trata no Povoado Carrasco, há uma reza diferente. No 
entanto, ao contrário das outras benzedeiras, ele sempre inicia com a oração do Credo. Para ele, que é rezador 
desde os 20 anos de idade, a fé é o que realmente cura e o simples fato do enfermo o procurar, já é um indício 
forte de fé.

Maria Vanceslau
Maria Arcanjo de Lima

97 anos
Lagoa do Rancho

Arapiraca-alagoas

Rita
Da Silva
78 anos

Umbuzeiro
Arapiraca-alagoas

Mariquinha
Maria José Da Silva
79 anos
Pau D'arco
Arapiraca-alagoas

Nery
Lourenço de Oliveira
81 anos
Carrasco
Arapiraca-alagoas
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Bisavó, mãe e irmã. Dona Maria das Graças ou Dona Tânia, como é mais conhecida na comunidade de 
Cangandu – Zona Rural de Arapiraca é mais uma da família “Santos” que pratica a sabedoria terapêutica 

das curas tradicionais: 

“ Quando eu tinha sete anos apareceu uma criança (menina) e me chamou para ir com ela pro 
Serrote, onde eu morava, e eu fui. Passei três dias com ela e quando voltei pra casa eu já 
sabia todas as rezas, contei pra minha mãe”. 

Mesmo sendo uma tradição protagonizada e repassada oralmente pelas matriarcas 
de sua família, hoje, Dona Tânia é bem seletiva, quando o assunto é a transmissão 
do saber: - “(...) só posso ensinar a homens, senão a minha reza fica fraca”. Mal 
de Monte (vermelhidão), Dor de Cabeça, Dor de Dente, Engasgo, Cobreiro, 
Espinhela e Ventre Caídos, Mau Olhado, Mau do Tempo e Vento Mau (derrame) 
são exemplos de enfermidades mais tratadas pela mestra. A cerca das plantas 
que indica costumeiramente para o alívio da dor e para a cura das doenças, cita 
a Babosa para infecções, o Eucalipto para a febre, a Jurema de Caboclo para 
dores e o Abacaxi com cerveja para pedras nos rins. Dona Tânia também revela 
algumas rezas para o tratamento da Queimadura, por exemplo: - 

“Nem fogo te queimou, nem fogo tem calor; nem Jesus tem Senhor (repete 
três vezes). Aliviai Senhor a queimadura dessa criatura. Depois rezo um Pai 
Nosso, Ave Maria, Santa Maria e oferece a intenção de Jesus Cristo”.

Em Vila de São Francisco, a rezadeira, Dona Maria Filha, aprendeu a rezar sozinha para 
reverter moléstias e gerar saúde à sua vizinhança, por meio da fé em Deus, que lhe concedeu 
este dom. São 16 anos na prática deste ofício, cuidando de casos difíceis, como os de Derrame 

(AVC) e Engasgos; até os mais cotidianos, como Espinhela Caída, Dor de Cabeça, Dor nos Olhos. Orações 
católicas como o Pai Nosso, o Credo, a Salve Rainha e a Ave Maria fazem parte do repertório terapêutico de 
Dona Maria Filha. Entretanto, cabe ressaltar que ela possui uma reza para cada doença e para a de Engasgo, 
essa não se pode revelar, apenas para homens.

“Aprendi a curar através de um sonho que tive e outra parte na Bahia (...) aprendi com um professor 
invisível (espiritual) que tive, ele me ensinou para que serviam as plantas”. 

E foi assim que o Sr Francisco Torres, que também é irmão da Mãe de Santo 
da comunidade de Carrasco, adquiriu o conhecimento prático da medicina 
cognitiva, 40 anos atrás. “Eu nasci nisso e vou morrer nisso!” Estão dentre suas 
recomendações: a Folha da Laranja para enrolar e encaixar cuidadosamente 
no ouvido, visando o alívio da dor; o Chá de Capim Santo com Cidreira para 
controlar a hipertensão; e banho com as ervas Arruda, Manjericão e Tipe para 
limpeza espiritual.

São 101 anos de vida. Um século de história. A mestra mais idosa de toda a 
publicação. Os processos subjetivos das curas tradicionais nas mãos da Sra Maria 
Rosa, a Dona Têça de Canaã, são extremamente precisos e apurados. Afinal de 
contas, são 80 anos a serviço da saúde de seu povo. Não é sem relevo que fala 
com pesar sobre as dificuldades em continuar este ofício, seja pelas limitações da 
própria idade, seja pelo desinteresse da juventude e pelo consequente e inevitável rompimento da transmissão 
do saber: “- Minha mãe rezava alto, então eu ouvia e aprendi. Via ela indicando as pessoas, então eu aprendi. Hoje 
não tem mais (...) podem me achar velha e que eu não sei mais de nada”!

 Têça
Maria Rosa da Silva

101 anos
Canaã
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“Um que bota, Deus é quem tira. 

Olhado, quebranto, ventre caído, todo 
mal que acompanha o corpo de “ 

fulano”, Jesus tirará para as ondas do 
mar. Que entre sangue, nem carne, 
nem nas veias, nem nos ossos, que 

Jesus te cure de olho mau, vento mau 
em nome de Deus e da virgem Maria. 

Amém”.

Dona Têça
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Boa parte das sete décadas vividas pelas Sra Maria Francisca, Sra Maria Cenaura e pelo Sr Alcides Mariano, 
além dos mais de 80 anos da Sra Alrelina foram dedicados ao ato da cura tradicional pela benzação. Os (as) 

três são agricultores (as) aposentados (as) e rezadores (as) em suas comunidades rurais, ocupando uma função 
que, no passado, segundo seus relatos, era muito mais valorizada. 

Nenhum deles (as) utiliza plantas na fabricação de infusões medicinais, garrafadas ou remédios, e também não 
revelam as orações que costumam entoar. Acreditam que esta sabedoria é um dom ofertado por Deus para o 
tratamento de moléstias como dor de cabeça, dor de dente ou de ouvido, cólica, mau olhado, mau de monte, 
vermelhão, entre outras. 

A Dona Bibi, como é mais conhecida a Sra Maria Cenaura em Poço da Pedra, havia aprendido as rezas com 
sua avó que, por sua vez, era assistente de parteira. Como se tornou evangélica, atualmente, não recebe mais 
enfermos em sua casa. Já no Povoado de Genipapo I, Dona Maria Francisca continua na lida como rezadeira e 
afirma que há uma reza certa para cada terapia tradicional e “se a gente for curar uma e essa pessoa não tiver 
fé, essa reza não vale, não serve, porque quem cura é a fé”. 

O mesmo simbolismo é o que move o Sr Alcides Mariano, ou melhor, o Seu Cídio da Lagoa d’Água, aquele que 
domina a tradição da cura ensinada por sua mãe. Desde os 20 anos de idade, Seu Cídio pratica a benzação, 
acompanhado pelo seu ramo de vassoura ou andu. Benquisto pela comunidade em que vive, o mestre acredita 
no poder do aprendizado das orações e lamenta o desinteresse dos (as) jovens por esta medicina. 

Por fim, a sábia Dona Alrelina Santos, da comunidade de Cajarana, aprendeu a ser rezadeira com sua mãe, há 
50 anos, e, bem consciente, define o que é ser uma rezadeira com uma expressão bem apropriada e clara: 
“uma pessoa inteligente” 

Alrelina
Santos Silva

88 anos
Cajarana
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Dona Bibi
Maria Cenaura
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Dona Aurelina sabe que domina um conhecimento aprimorado, por compreender a cura como o resultado de 
um processo não somente fisiológico, mas também simbólico e que, por isso, vai além da simples administração 
de medicamentos em sua comunidade.
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“Não sei se é um dom (...)”, responde a Sra Maria José, ao ser questionada sobre a origem de sua sabedoria 
no ato de curar. Desde criança, acompanhava sua mãe e sua avó nas rezas e preparação de remédios 

caseiros, momento em que iniciara seu aprendizado. Nessa época, conta que eram raros os postos de saúde 
existentes na localidade, e ninguém, nem de longe, sequer avistava um “dotô” e, por isso, o trabalho comunitário 
de suas antepassadas, voltados à promoção da saúde era tão importante para a Vila Aparecida. Hoje em dia, 
Dona Maria José, ex-agricultora e rezadeira, aos 71 anos de idade, percebe a fragilidade da manutenção dessa 
tradição pela juventude. Mas continua a rezar e a curar aqueles (as) que a procuram, seja com espinhela caída, 
mau olhado ou sol e sereno, por essa razão, suas receitas continuam na ponta de língua: aquecer a erva doce 
em água, coar e beber para aliviar dores de barriga; preparar um chá de canela para enjoo ou pós-vômito.      
“- Minha mãe já dizia: quem cura é a fé”!, conclui Dona Maria José. 

Já a Sra Maria de Lourdes, nascida no Município de Tanque d’Arca-AL, mas antiga moradora de Arapiraca da Vila 
São José - Lagoa do Rancho, não tem dúvida: “É um dom, foi Deus quem deixou”! Tanta certeza existe, talvez, 
porque,apesar de ninguém tenha lhe ensinado sobre remediar por meio das rezas e das plantas medicinais e, 
mesmo assim, sozinha, conquistou um lugar de referência neste ofício em seu território. Dentre as principais 
plantas que utiliza estão: o sambacaitá para alívio de dores e também com efeito anti-inflamatório; a banana 

d’água para terapia dos rins, minimizando dores e ardências; e a Jurubeba, para o tratamento da Tuberculose. 
O preparo do sambacaitá é feito com as folhas moídas, no liquidificador, imersas na água, e, em seguida, coa-
se, refrigera-se, podendo, depois disso, ser ingerida em doses diárias. Com a banana d’água, procede-se da 
seguinte forma: põe-se a banana para ferver em um pouco de água, o quanto baste, coa-se e consome-se 
por dois dias consecutivos. E na receita da Jurubeba, as sementes são moídas e fervidas com açúcar, até se 
aproximar a aparência de um xarope, como o tradicional Lambedor, quando o paciente ingere, aos poucos, dia 
após dia. Além dos remédios, Dona Maria de Lourdes também entoa rezas diferentes, a depender da doença.

“- (Fulano) quem te botou olhado que eu não sabia, pra mim curar? Com dois te botaram, com três 
eu te tiro. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Tá na gordura, na feiura, na boniteza, nos teus 
ossos, no teu andar, no teu caminhar”. (Repete 3x e a seguir, reza para Nossa Senhora)

Reza da Sra Maria Tersilha (Dona Maria Pirrita) que se repete por três vezes e antecede a de Nossa Senhora para 
afastar o mau olhado. Com as crianças da Vila São José, utiliza qualquer “matinho” para realizar a benzação; mas, 
com adultos, usa, apenas, o Pinhão Roxo. Dona Maria Pirrita é rezadeira há 30 anos, a partir dos aprendizados 
de seu pai.
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Dentre a força das nossas Marias do agreste alagoano, eis que se apresenta a Sra Geruza. Maria? Sim, mas 
ainda assim Maria! Dona Geruza Maria, que reserva histórias de quase meio século dedicado à saúde pela cura 
tradicional. Ela e sua irmã aprenderam com a avó, mas só ela continuou até os dias de hoje, pois a irmã optou 
pelo evangelho e cessou os atendimentos. 

Dor de dente, dor de cabeça, dor nos ossos e espinhela caída: “- O que você tiver sentindo e se eu vê que eu curo, 
então eu curo!” Contra a tosse, Dona Geruza recomenda a raspa da árvore do angico fervida em água, com açúcar 
e espera apurar, acrescentando o limão. Para os sintomas da menopausa, o chá com as sementes da erva doce; 
controle da pressão alta e do Diabetes, o chá das folhas da amora e da planta Insulina, respectivamente; já 
para o alívio da sinusite, ela indica torrar, esmagar e cheirar o pó que se forma com as sementes da umburana. 
Algumas plantas são difíceis de encontrar em Poço de Pedra, então, Dona Geruza compra nos manganheiros 
(feirantes que, entre outros produtos artesanais, comercializam fármacos homeopáticos) e a Insulina, vegetal, 
traz de Serra Verde, próximo ao Município de Igaci. 

A respeito das cobranças em dinheiro pelas rezas de Dona Geruza, não há, na maior parte dos tratamentos, 
porém ela conta que uma reza em especial, deve-se cobrar, porque, caso contrário, ela não funciona, como por 
exemplo, a reza da Espinhela Caída (ou Lumbago).
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Dona Rita Maria e seu irmão aprenderam com a mãe a prescrição das plantas medicinais para o tratamento 
de doenças e indisposições da vizinhança. Dor de Cabeça, Cólica, Dor de Coluna, Mau Olhado e Quebrante. 

Esses e vários outros casos que, desde os 11 anos de idade, Dona Rita recebe para o tratamento e a cura, no 
Povoado do Carrasco. Pelos relevantes serviços prestados, foi homenageada pela escola local que a reconhece 
como uma mestra desta sabedoria tradicional. Ela afirma que já encontrou alguns jovens que demonstraram 
a mesma aptidão ou dom que ela possui, porém, nenhum quis aprofundar ou desenvolver o ofício. Dentre 
algumas indicações terapêuticas de Dona Rita Maria estão: a Flor do Sabugueiro (dores de cabeça), a Erva 
Doce (febre), Pinhão Roxo – Arruda – Tipi (descarrego), Babosa (bronquite). Todas as plantas são encontradas 
nos quintais da comunidade onde vive. Sob a batuta das ervas e a luz do Divino ela reza:

“Cristo Pai vem curar do mau olhado que você tiver. Força de sangue, dor de pontada, inflamação, 
vermelhão, mal de monte e mau olhado encravado em você. Se você tiver olhado na comida, na 
boniteza, na esperteza, livra tudo que for ruim de cima de você. Dor de cabeça, força de sangue, dor 
de pontada, inchação, vermelhão, inflamação, pinicação, mal de monte e de mau olhado encravado 
na sua cabeça. Nossa Senhora das cabeças, cure sua cabeça com fé em Deus! Se fosse botado olhado 
na comida, na feiura, na boniteza, na esperteza, no seu trabalho, na sua vivência, no seu amor 
e tudo que for possível, livrai de tudo que for mau com os poderes de Deus e da Virgem Maria”.  
Reza para afastar o Mau Olhado de Sra Marili Ferreira.

Contra gripe e resfriado: Dona Zefa, da Vila do Capim! Aos 81 anos, a Sra Josefa Rodriguez ou mais conhecida 
como Dona Zefa, é especialista na feitura de remédios caseiros para o tratamento da gripe, tosse e cansaço. 
O tradicional “Lambedor” - xarope feito à base de ervas, água, açúcar ou mel - é fabricado há mais de 40 
anos pelas mãos desta mestra. Outras receitas também são lembradas pela sua medicina, tais como: o Chá 
da Hortelã Miúda e o Chá da Flor de Sabugueiro para alívio dos sintomas da gripe; a folha do Mastruz, moída 

e fervida com leite; para o tratamento de vermes, para desinflamação, sambacaitá, cujas folhas são moídas, 
fervidas, adoçadas e reservadas em uma vasilha na geladeira. Neste caso, a ingestão do elixir natural é diária 
para quem está em tratamento.

Quem vem de lá, de Bom Jardim, é o Sr José Luiz, o conhecido Zé Viúvo, agricultor aposentado e mestre das 
curas tradicionais, aos 78 anos de idade. A prática curativa do Sr Zé Viúvo está em um plano bem espiritual, 
fortemente carregada de elementos simbólicos e sobrenaturais. Ele nos conta quando tudo começou:

“- No dia que minha mulher estava pra ter meu filho, eu morri 7 horas da noite e só vim acordar 
4 horas do outro dia. O pessoal achava que eu tinha morrido e meu sogro já ia buscar a minha 
mortalha, quando eu mexi a perna e perceberam que eu não tinha morrido. Então levantei como se 
nada tivesse acontecido. Então minha comadre me orientou a ir num centro (espírita) me cuidar e eu 
fui. E daí começou tudo.”

 Com o ramo da Vassourinha Fina, ele reza na pessoa em sofrimento. Contudo, também é de seu conhecimento 
um repertório de remédios caseiros, a exemplo dos que receita para o tratamento de problemas no estômago 
(chá da raiz da Vassourinha de Botão), de inflamação de feridas (macera a folha de Pra tudo com leite e põe no 
machucado), de dor de ouvido (amassa a folha de Arruda e coloca no ouvido) e de dores em partes do corpo 
(amarra a folha de Pra tudo no local da dor). Com os animais doentes e magros, Sr Zé Viúvo sempre indica o 
Pião Branco, dessa forma: 7 caroços de Pião. Quebra os caroços e retira o “pelinho”. Ou seja, abre cada semente 
e retira uma espécie de “folhinha” que existe no Pião que é extremamente venenosa para o animal. Só depois 
disso, macera as sementes e oferece ao animal.

Zé Viúvo
José Luiz da Silva

78 anos
Bom Jardim

Arapiraca-alagoas

Marili
Ferreira
74 anos
Lagoa do Rancho
Arapiraca-alagoas

Rita
Maria da Silva
65 anos
Carrasco
Arapiraca-alagoas

Dona Zefa
Josefa Rodrigues da Silva

81 anos
Vila Capim

Arapiraca-alagoas



30 31

“É um dom de Deus, ninguém me ensinou”. É assim que a senhora Maria Simão da Silva, conhecida como 
dona Salete, moradora do povoado Vila Fernandes em Arapiraca, define o dom da cura. Aos 72 anos, 

diz que aprendeu seu ofício rezando escondida do marido e observando os mais velhos.  Ela trata dos mais 
diversos tipos de doenças como vermelhidão na perna, dor de cabeça e espinhela caída, nome popular dado a 
dores no estômago, além de tratar de dor nas costas e pernas. Para isso, ela usa Vassourinha de Botão, Hortelã 
e Jurema de Caboclo para tratar da saúde daqueles que a procuram. 

Já o senhor Aristel Vieira de Melo, o seu Pitinga, tem 86 anos e mora na Vila Capim. Para ele, saber curar e tratar 
é um dom, “a pessoa já nasce para aquilo”, afirma. O ofício é uma transmissão da família, todos os dias, às 6 
da manhã, ele tinha que estar no pé do pai para aprender a rezar. Ao contrário de dona Salete, ele não usa 
plantas, mas, com sua reza, cura mau olhado, engasgo, dor de cabeça, dor de pontada, zipra e fogo selvagem. 

“Corre, corre, correntia, corre, corre água fria, com fé nos poderes de Deus e da Virgem Maria”, é uma das rezas 
usadas por seu Aristel para curar dor de barriga.

O senhor José Profério Filho, de 84 anos, o Zé Miúdo, mora no povoado Alto dos Galdinos e, há mais de 20 
anos, dedica-se ao dom da cura e garante que aprendeu “pela sua cabeça” a curar doença do ventre e mau 
olhado. Ele não cobra por seus serviços, “Não posso pegar em dinheiro de cura”, garante. Zé Miúdo também 
reconhece a importância de seu trabalho, pois, quando vai a casa de alguém para curar, é recebido com festa, 
além de ser atendido prontamente por seus santos, que aparecem assim que são chamados para curar alguém. 
As rezas e plantas são os instrumentos utilizados pelos três agricultores aposentados de Arapiraca para curar 
os mais diversos males que afligem as pessoas que os procuram. Para eles, o reconhecimento da comunidade 
é essencial, mas lamentam que não haja interesse dos mais jovens em aprender sobre esses saberes. 
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Idosas de fé e coragem, as agricultoras aposentadas Sra Jurinete Pereira (Dona Janete), Sra Cícera Josefa (Dona 
Alzira), Sra Tereza de Barros (Dona Terezinha) e Dona Vanúzia Maria sempre partilharam com as comunidades 

rurais, das quais fazem parte, a sabedoria do cuidado e do tratamento popular de enfermidades. 

Dona Janete, por exemplo, acredita ter sido em um sonho que recebeu o chamado para a prática 
terapêutica no uso das plantas e ervas medicinais. “Um dom de Deus que ninguém pode me 
tirar!”. Demostrava esta habilidade desde criança, período em que iniciou seu aprendizado, 
ao observar a sua mãe. Desde então, conta já ter tratado de inúmeras moléstias, como 
dores de cabeça, AVC, picada de cobra e dor de dente. Dentre as plantas mais 
utilizadas por Dona Janete destacam-se o Alecrim para dor de garganta e o Pinhão 
para dor de cabeça, mas todos os tratamentos são acompanhados de orações, 
pois sem o tripé fé, ervas e reza, nada se resolve.

“- Reza nas pessoas e elas ficam boas, porque quem cura é Deus!”, declara Dona 
Alzira. Há mais de 20 anos oferecendo a saúde, por meio da subjetividade das 
rezas, Dona Alzira costuma curar o Mau Olhado, o Fastio, o Sol e Sereno das 
pessoas. 

“Meu Pai, estou pedindo e estou rogando, como Deus andou no mundo 
curando, eu curo com a força do meu Senhor Jesus Cristo e São Sebastião 
e Nossa senhora da Conceição tire todas as doenças que essa criança tiver 
e jogue nas ondas do mar, deixe ele limpo e salvo como as três pessoas da 
Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Amém”. 

O seu forte é a reza, mas uma das receitas de referência de Dona Alzira é com o 
Manjericão de seu quintal: cozinhar o Manjericão com água e banhar a criança para curá-la 
da gripe ou resfriado. 

Dona Terezinha é rezadeira e se tornou uma mestra reconhecida no território, graças a sua curiosidade 
de menina. Desde os 10 anos de idade, ela visitava a casa das rezadeiras do povoado onde nascera em 
Pernambuco, questionando, observando, escutando a sabedoria das mais velhas. Hoje, aos 70 anos, sente 

orgulho dessa trajetória do cuidado e tratamento do sofrimento de quem lhe procura. Dona Terezinha não 
teria problema algum em compartilhar seus conhecimentos a quem quisesse aprender, embora 

não haja jovens que a acompanhe ou se interessem pelo referido ofício. Em Lagoa do Rancho 
é comum enfermidades como Queimadura, Ventre Caído, Peito Aberto, Mau Olhado, 

Espinhela Caída e Ferida de Boca. 

Mas para cada doença há uma reza, diz ela: 

para Mau Olhado, “com dois te botaram, com três te tiro, quebrante, olhado 
e ventre caído”; para Ventre Caído, “quando Deus andou no Mundo, de tudo 
ele curou, olhado, ventre caído, Jesus Cristo levantou”; para Queimadura, 
“Maria nasceu virgem, virgem está, papoca de fogo não papoca, nem 
papocará. Maria nasceu virgem, virgem está, papoca de fogo não dói, 
nem doerá. Maria nasceu virgem, virgem está, papoca de fogo não lastra, 
nem lastrará”. 

Dona Vanuza Maria também é rezadeira e acredita que carrega o dom de 
ajudar as pessoas. Aprendeu o ofício com sua avó desde criança, observando 

os tratamentos de pneumonia, gripe, dores de cabeça, dores de barriga e mal de 
tempo. São enfermidades atuais mais tratadas na Gruta d’Água pela fé e pela cura, 

que andam juntas, segundo Dona Vanuza. Nunca cobrou por tratamento algum, mas 
nos conta que é comum receber alimentos de seus pacientes.

Terezinha
Tereza de barros Rocha

70 anos
Lagoa do Rancho

Arapiraca-alagoas

Vanuza
Maria do Carmo

65 anos
Gruta D'água

Arapiraca-alagoas

Dona Janete
Jurinete Pereira da Silva
83 anos
Capim
Arapiraca-alagoas

Alzira
Cicera Josefa da Conceição
74 anos
Vila São Francisco
Arapiraca-alagoas



34 35

COITÉ DO NÓIA



36 37

Alice
Hemenegilda da Conceição
83 anos
Olho D'água de Baixo
Coité do Nóia-alagoas

Dona Didi
Maria da Conceição
68anos
Alto Boa Vista
Coité do Nóia-alagoas

Maria
Aparecida da Silva
63 anos
Alagoinha
Coité do Nóia-alagoas

João
Donato da Silva

79 anos
Pereira Novo

Coité do Nóia-alagoas

Dona Nita
Gerenita P. da Silva Barbosa

60 anos
Boqueirão do Ivo

Coité do Nóia-alagoas

"Me sinto importante, pois posso ajudar as outras pessoas através da minha fé”. É assim que a senhora 
Alice Hermenegilda, de 83 anos, se sente em relação ao dom da cura. Há mais de 40 anos no ofício, 

a agricultora aposentada do povoado Olho D’água de Baixo, já ajudou a tratar de mau olhado e mal de 
monte, duas doenças que mais aparecem em sua comunidade. Para as curas, ela costuma usar Pinhão Roxo, 
Vassourinha e Andu, ervas que ela costuma plantar em sua casa.  Sobre as principais dificuldades de preservar 
esse saber, ela afirma que a falta de fé na reza é a que se sobressai. 

Já a senhora Gerenita Pocino da Silva, de 60 anos, aprendeu tudo o que sabe sozinha há pouco mais de um 
ano. “Eu aprendi a fazer, ninguém me ensinou”, afirma a dona de casa que costuma curar gripe no povoado 
Boqueirão do Ivo, comunidade onde vive. Para isso, ela habitualmente usa ervas como Hortelã, Sambacaitá, 
Eucalipto, Cebola Roxa e Alho. A dona de casa afirma, ainda, que sua família e a comunidade considera a 
importância de seu trabalho. 

O senhor João Renato da Silva, morador do povoado Pereira Novo, é movido pelo sentimento de solidariedade 
e vê no dom da cura uma oportunidade para ajudar alguém todos os dias. “Eu curo todas as doenças para que 
as pessoas me procurem, mesmo as pessoas não estando presentes, mas, principalmente, rezo para mau olhado 
com Pinhão Roxo”. Seu João afirma que reza de acordo com a doença e com a necessidade, mas que, em 
qualquer caso é preciso ter fé, porque quem cura é Deus.  

A dona Didi, como é conhecida a senhora Maria da Conceição, moradora do povoado Alto da Boa Vista, é 
agricultora aposentada e se considera um ser abençoado por saber curar as pessoas. “Aprendi com minha mãe 
há muitos anos e hoje consigo curar dores de cabeça, dor de dente, dor nos ossos, sol e sereno e mau olhado”. As 
principais ervas utilizadas por dona Didi são Pinhão Roxo e Vassourinha. Para acompanhar a cura, ela reza um 
Pai-Nosso e uma Ave-Maria e tem uma dica “Tem que ter fé e não pode tomar banho depois da reza”. 

“Gratificante, um dom natural feito com amor” é como a senhora Maria Aparecida da Silva, do povoado 
Alagoinha, define o trabalho da cura, que desenvolve há cinco anos em sua comunidade. Gripe, resfriado e 
alergia são as doenças das quais ela mais trata no local, para isso lança mão de ervas e frutas como Hortelã, 
Gengibre, Alecrim, Abacaxi, Alfavaca e Limão, juntando tudo em uma garrafada de lambedor. Todas as ervas 
que ela utiliza em suas curas são plantas no quintal de sua casa. Ela não cobra por seus serviços, mas algumas 
pessoas lhe trazem abacaxi e gengibre de presente. Sobre a preservação do saber tradicional, os cinco mestres 
afirmam que o principal risco é a falta de interesse dos jovens em aprender e passar o trabalho adiante, além 
da falta de fé das pessoas que estão sendo curadas.
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A Sra Josefa Maria, a Dona Justa do povoado Manuel Gomes; e a Sra Maria da Conceição ou Dona Maria de 
Paulo, da comunidade de Barro Vermelho, zona rural de Coité do Nóia compartilham de um só pensamento 

no ato da benzação: a fé como um instrumento de cura. “Se a camarada reza e não tiver fé”, diz Dona Maria, “é 
melhor nem vim!”. Associadas ao uso de um ramo verde e a algumas receitas à base de plantas medicinais, as 
orações de ambas as mestras dependem de cada enfermidade, de cada tipo de doença. 

O Credo e a Ave Maria costumam ser padrão, mas as demais, só após a análise minuciosa e “clínica” das 
conhecedoras tradicionais. São diversos, os males que acometem os povos de Coité e passam sob os olhares 
atentos de Dona Justa e Dona Maria de Paulo, a exemplo de Fogo Selvagem, Cobreiro, Dores de Cabeça, Mau 
Olhado (ou Olhado), Espinhela Caída, Carne Quebrada, Cueiro de Cobra, Vento Caído, Cólicas em crianças, 
Hérnia, Sol e Sereno, Mar de Monte; e ainda algumas doenças que acometem animais são tratadas por Dona 
Justa.
Vassourinha, Pião Roxo, Andu, Arruda, Majerioba... Embora não crie preparações medicinais, Dona Maria nos 
repassa algumas dicas: “Dente de alho coloca na mão (do enfermo) pro vento mau não passar pra pessoa. Reza. 
Quando terminar a cura, põe na cabeça uma garrafa com água”. A Vassourinha é para barriga adoentada, e o 
ramo do Endro também, mas para muitas outras coisas também. Suas avós e mães é quem lhes ensinaram, 
em casa mesmo, tudo o que sabem sobre as rezas e propriedades medicinais das plantas, pois “elas sempre 
falavam da serventia das plantas”, comenta Dona Justa. Ela afirma que muitas pessoas da comunidade dão 
importância ao serviço que presta há 30 anos em Manuel Gomes: “- Todos me valoriza, me procura, até gente 
de fora (...)”, diz com orgulho. 

Já Dona Maria de Paulo exerce há mais de 20 anos o atendimento à saúde em Barro Vermelho. De forma 
gratuita, por amor e amizade, por prazer e solidariedade. 

Quando recebiam alguma oferta em troca, era uma surpresa, um agrado. Muitas pessoas já procuraram Dona 
Maria, inclusive, porque não tinham dinheiro para adquirir remédios em farmácias. 

Por fim, Dona Justa nos conta que as futuras gerações não buscam aprender mais sobre a tradição das curas 
em Coité, até porque, recentemente surgiram “falsos” rezadores/curandeiros na região que atuam em troca de 
dinheiro, e isso, segundo ela, compromete a credibilidade do trabalho de quem exerce este saber de forma 
honesta e altruísta. 

Dona Justa
Josefa Maria da Conceição
69 anos
Manuel Gomes
Coité do Nóia-alagoas

Maria de Paulo
Maria Marta da Conceição
62 anos
Barro Vermelho
Coité do Nóia-alagoas

Josefa
Sebastião de Araújo
73 anos
Boqueirão do Ivo
Coité do Nóia-alagoas

 
“Hortelã da folha miúda e grande, acerola 

quatro ou cinco, três ‘olho’ de goiabeira, cidreira 
e um pouco de limão. Lava tudo e coloca em 

uma panela com fogo baixo, deixa até virar um 
mel grosso. Quando esfriar toma um colher de 

sopa três vezes ao dia”. 

Receita do Lambedor da Sra Josefa Sebastião, contra tosse e 
bronquite. Povoado de Boqueirão do Ivo, Coité do Nóia-AL.
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A Sra Josefa da Silva (ou Dona Zefinha), a Dona Iraci Maria e Dona Cercy Oreliano são guardiãs do 
conhecimento  tradicional das curas do Município de Coité do Nóia, além de mulheres, idosas, donas de 

casa e as duas últimas, também rezadeiras. O destino delas se une pela fé, pela satisfação em servir ao próximo 
e pela necessidade em promover a saúde das pessoas que, por vezes, até preferem remédios e tratamentos da 
medicina convencional, mas não têm como acessá-los. Como diz Dona Zefinha: “- Curar é um dom, porque às 
vezes não tem dinheiro para comprar remédio, aí só os remédios do mato mesmo.” 

Todas aprenderam a benzação e o uso medicinal das plantas com suas mães ou com outras terapeutas 
tradicionais mais antigas da região de Coité e, se depender delas, esse conhecimento será garantido para as 
novas gerações: “- Aprendi do começo de minha vida, desde que via minha mãe fazendo garrafada com vinho 
branco, que comecei a fazer(...) se vier até mim, eu ensino para que serve cada mato e pra que serve cada casca!”, 
afirma Dona Zefinha. 

“Tive um sonho que seria rezadeira (...) uma mulher me ensinou a rezar e falou que tinha que ter 
ramo. E os ramos tinha que ser plantas que servem pra remédios.”
Sra Iraci Maria, 67 anos, rezadeira de Coité do Nóia.

Muitas são as moléstias as quais combatem em suas comunidades. Dona Cercy Oreliano, por exemplo, atende 
a pacientes do Povoado de Boqueirão do Ivo com mau de manto (vermelhão na perna), olhado e dor de 
cabeça, entre outras; e utiliza o Óleo de Pequi para curar o mau de manto. Já Dona Iraci Maria, aos 76 anos, 
ainda recebe pacientes com vermelhão e ventre caído, além disso, olhado (ou mau olhado) em crianças, 
engasgo, sol e sereno, e dor de barriga. Para curar o vermelhão utiliza a vassourinha; para o ventre caído, o 
Guandu; e para a dor de barriga, recomenda o chá da Erva Doce ou de Hortelã. 

Quem também trata dores na barriga, dor de dente, inflamações e gastrite é Dona Zefinha, indicando o sumo 
do Melão do Mato para gastrite, Arruda para dor menstrual e o Pinhão roxo para dor de dente. São com 
receitas simples, mas poderosas, que essas sábias senhoras oferecem alívio ao tratamento de enfermidades em 
Coité do Nóia, por anos e de forma totalmente gratuita. Dona Zefinha diz: 

“- Não cobro. Dão só açúcar e se não tiver condições, não cobro, não. E se não quiser que eu faça (o 
remédio), eu dou as plantas!” 

Por que as plantas nem sempre são fáceis de encontrar, mas quando descobrem onde podem buscar algumas 
mudas, replantam nos próprios quintais. “Procuro onde tem e planto!”, conta Dona Iraci.

“ (...) não sei responder. Vai pro médico, não melhora e vem pra cá. Hoje procura mais que antes.”  
Sra Cercy Oreliano, 76 anos, rezadeira do povoado de Boqueirão do Ivo, Coité do Nóia.

Cercy
Oreliano Sobrinho
76 anos
Boqueirão do Ivo
Coité do Nóia-alagoas

Iraci
Maria da Silva
67 anos
Cidade-Sede
Coité do Nóia-alagoas

Zefinha
Josefa da Silva oliveira
63 anos
Cidade-Sede
Coité do Nóia-alagoas
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Seu Jão
João Rosa da Silva

78 anos
Cruzes

Coité do Nóia-alagoas

Joana
Alzira da Conceição

77 anos
Oitizeiro de Baixo

Coité do Nóia-alagoas

Josefa
Rosa Pereira
86 anos
Mumbuca
Coité do Nóia-alagoas

Dona Lia
MAria Soares da Costa
72 anos
Craíbas de São José
Coité do Nóia-alagoas

Os ensinamentos sobre ervas medicinais dos idosos e idosas do município de Coité do Nóia foram adquiridos 
de geração em geração a partir da tradição oral. Para o senhor João Rosa da Silva, seu Jão, de 78 anos, 

saber tratar e curar é uma forma de fé. O ofício foi aprendido, há 35 anos, por meio da observação de outras 
pessoas. “Aprendi com o tempo e com a experiência nas situações”, relata. No povoado Cruzes, onde mora, ele 
é o único que faz esse tipo de serviço, que vai desde o tratamento de mordida de cobras até o de dores de 
cabeça e olhado. “Uso ramo para mau olhado, água para dores de cabeça e ervas para os outros casos”. Seu Jão 
se sente grato, quando as pessoas o procuram e reconhecem seu trabalho, mas lamenta que a preferência 
de algumas delas pela medicina tradicional tem dificultado seu ofício, entretanto, procura se manter otimista, 
quando fala sobre a preservação do saber. “Cultivar e semear coisas positivas para que não morram nossos 
costumes”. 

Já a ex-agricultora Josefa Rosa Pereira, 86 anos, do povoado Mumbuca, aprendeu o ofício com seu avô, aos 10 
anos de idade, e explica que, para curar mau olhado, vento caído e dor de cabeça usa Capim Santo e reza três 
Pai-Nosso. “A pessoa tá morrendo e quando eu benzo sai boa”. Outra moradora da zona rural de Coité do Nóia, 
residente do povoado Oiticeiro de Baixo, a senhora Joana Alzira da Conceição, de 76 anos aprendeu com a avó 
a rezar com a planta Vassourinha, indicada para olhado e vento caído. Dona Joana planta suas ervas em casa 
e não cobra por seus serviços, mas recebe algumas gratificações como açúcar e arroz.  

A senhora Maria Soares da Costa, ou dona Lia, como é mais conhecida, tem 72 anos e, há mais de 40 anos, 
desenvolve suas atividades no povoado Craíbas de São José. As principais enfermidades tratadas por ela 
são febre e mau olhado. Dona Lia diz que “a pessoa tem que ter o tino de ver e aprender”, pois só assim o 
conhecimento é preservado e passado para outras gerações. Além de possuírem muita experiência em seu 
ofício, esses homens e mulheres, de fé e devoção, rezam, benzem e curam as pessoas com o ramo na mão 
de maneira gratuita, embora recebam agrados caso alguém ofereça. O que eles fazem é um “dom de Deus”, 
como a maioria deles gosta de chamar. Eles se sentem instrumentos de Deus para realizar benfeitorias na vida 
daqueles que necessitam. 
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São quatro mulheres, mães, avós, bisavós e agricultoras aposentadas. São quatro histórias do município 
de Igaci que se misturam por um ponto em comum: o dom da cura para as mais diversas mazelas que 

acometem as pessoas que as procuram. A mais velha delas é a senhora Júlia Maurício da Silva, de 90 anos, 
residente do povoado Sítio Abóbora que afirma que “quando a medicina não resolve, a fé em Deus consegue 
curar”. Mas, para ela, nem todos têm esse dom, essa é uma escolha de Deus. Ela aprendeu seu ofício, há 70 
anos, vendo outras pessoas da comunidade rezando e hoje busca transmitir seus conhecimentos para a filha. 
Quebranto, mau olhado, mal de monte e carne quebrada são as doenças das quais ela mais trata. “Para olhado 
e mal de monte eu uso Arruda, com um palito enrolo um algodão e molho no óleo de coco. Já carne quebrada 
curo com uma folha de qualquer planta e uma agulha”, explica dona Júlia sobre seus métodos de cura. 

Já dona Nita, como é conhecida a senhora Leonita Cibeli da Conceição, de 68 anos, moradora do Coité dos 
Pinhais, realiza esse trabalho há 50 anos e adquiriu conhecimento sobre plantas por indicação dos vizinhos. 
Mau olhado, ventre caído e peito aberto são as suas especialidades de cura. Mas para ela, esse trabalho não 
adianta nada se a pessoa não tiver fé que vai ser curada. 

Outra detentora do saber é a senhora Benedita Maria da Costa, a dona Benedita Rezadeira, de 63 anos que, há 
44 anos, cura derrame, dor de cabeça, encosto, hemorragia, gripe, peito aberto, sol e sereno e espinhela caída. 
Ela usa plantas e faz rezas. Para cada doença, é uma reza diferente; contudo, dona Benedita não gosta de falar 
para não quebrar o segredo e a tradição. Apenas o saber das plantas pode ser compartilhado. 

Aos 68 anos, dona Ita, como é conhecida a senhora Josefa Maria dos Santos, residente do povoado Travessão, 
afirma ser um desafio poder ajudar as outras pessoas. “Aprendi o ofício com meu pai, que me ensinou algumas 
rezas para tratar de olhado, dor de cabeça e vermelhidão”. Ela também usa plantas para tratar de gripe, estômago 
e cansaço. Todas as plantas utilizadas são encontradas na comunidade, algumas delas são plantadas em casa.  
As mestras da medicina natural partilham, com satisfação, que muitas pessoas procuram-nas, buscando a 
cura por meio da oração e das ervas medicinais. A mesma satisfação se dá quando seus conhecimentos são 
valorizados pela comunidade. Porém, reconhecem que a principal dificuldade para a realização do ofício é a 
perca de fé das pessoas no poder da cura pela oração e pelas plantas. 

Júlia  
Maurício da Silva

90 anos
Sítio Abóbora
Igaci-alagoas

Nita
Leonita Cibeli da Conceição
82 anos
Coité das Pinhas
Igaci-alagoas

Benedita
Maria da costa

63 anos
Colônia agrícola

Igaci-alagoas

Dona Ita
Josefa Maria dos Santos
68 anos
Travessão
Igaci-alagoas
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Rezadeiras do Município de Igaci, a Sra Cristina Bernardo, Sra Elza Lourenço, Sra Marina Pereira e a Sra Josefa 
Joventina são referências da benzação nos povoados rurais onde residem. Espinhela Caída, Peito Aberto, 

Mal de Coluna, Reumatismo e Garganta Inflamada são as enfermidades que mais recebem para a cura, por 
meio da fé e da reza. Dona Moça, como é mais conhecida a Sra Cristina Bernardo, do povoado de Novo Rio, 
tem cerca de 35 anos a serviço da saúde da comunidade e diz que aprendeu sozinha (ela e seu irmão), por 
um dom de Deus. 

“Senhor Jesus. Que a Tua mão santa com a libertação seja minha guia e seja minha luz. 
E tocando no coração do ‘fulano’ pra tirar essa agonia e essa maldade, essa falsidade. 
Toca senhor, seja o teu amparo, seja a vida dela. Cura Senhor Jesus, com o Teu 
poder. Cura Senhor Jesus com o Teu santo milagre. Que o sangue de Cristo tem 
poder, nosso Senhor passou e também essa pessoa vai passar.”

D. Moça conhece e prescreve alguns princípios medicinais das plantas para o 
bem-estar de seus pacientes, a exemplo do sumo do Mastruz para controle de 
vermes e dor de barriga; o Chá de Vassourinha de Botão para crianças com a 
garganta inflamada; o chá do “olho” da Laranja, como calmante; e o chá de 
Siriguela também para o alívio da dor de barriga. Mas para Dona Moça, só a fé 
e a reza certa é têm o poder de curar cada doença.

“Meu Senhor Jesus Cristo, filho da Virgem Maria, guardai o teu corpo, hoje e 
por todo o dia. Nunca é de ver seu corpo preso, nem tua fala tubada, nem teu 
sangue derramado, nem tua alma perdida.” 

Tanto D. Elza Lourenço do povoado de Jacaré, quanto Dona Marina Pereira, de Lagoa de Cima preferem 
não indicar chás e nem remédios caseiros para os tratamentos que costumam auxiliar. A benzação, feita 
em suas próprias casas; é a exclusividade das mestras. Isso já acontece há mais de meio século, por D. Elza 
e, aproximadamente há 30 anos, por Dona Marina. Ambas aprenderam com suas mães, que, por sua vez, 
aprenderam com suas avós e hoje gostariam de ensinar para as suas filhas ou netas. Mas a juventude não 
se interessa, segundo elas. D. Elza Lourenço, além das enfermidades mais costumeiramente citadas pelas 
rezadeiras, já tratou de casos como os de sangramentos, queimaduras com fogo, mordida de cobra e dor de 
dente.

E, vinda de Lagoa Grande dos Basílios, Dona Josefa Joventina ou Dona Zefa Lica aprendeu aos 12 anos de 
idade, a prática das rezas e da benzação. Sua mãe lhe ensinou e também a sua irmã, porém, esta última tornou-
se fiel a religião evangélica e não está mais a serviço da comunidade como rezadeira. Hoje, aos 82 anos de 
vida, Dona Zefa Lica diz: 

“- Aucuba serve para o vento (derrame), Ilhioba, couro de Jacaré, café e mostarda também. Tem que 
pegar o café beirão, mostarda e mirasol. Faz com a semente, torra, depois pisa, bota água pra ferver 
e depois coloca o pó do café dentro da água e abafa (...) o defumador faz com a semente torrada do 
café. Coloca em um recipiente, junto com brasa e deixa embaixo da cama do doente. Mas ele não 
pode saber pra que serve o defumador! Se não, não serve.’ 

E Dona Zefa Lica segue com humildade e sabedoria, entendendo que é por “serventia” às pessoas que a ex-
agricultora atuou por tantos anos com a cura tradicional.

Marina
Pereira da Silva

83 anos
Lagoa de Cima
Igaci-alagoas

Dona Moça
Cristina bernardo dos Santos
64 anos
Novo Rio
Igaci-alagoas

Elza
Lourenço da Silva
68 anos
Jacaré
Igaci-alagoas

Zefa Lica
Josefa Joventina da Silva

82 anos
Lagoa Grande dos Basílios

Igaci-alagoas
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Homens de fé, mestres de cura. Sr Wilton Pereira, mais conhecido como Brucuta; Sr José Oliveira, apelidado 
de Seu Zé Otávio; Sr Fracisco Florêncio (Seu Chico) e o Sr Josival Leão (Seu Josá), são idosos que realizam 

tratamentos com base nas tradições da cura do Município de Igaci, Alagoas. 

Rezadores há mais de 30 anos, acreditam que a sabedoria para a cura é um dom ofertado por Deus e 
que,  por isso, sentem-se agraciados como pessoas importantes para a promoção do cuidado 
humanizado em seus povoados. Todos aprenderam a rezar pela oralidade e, no caso de Seu 
Brucuta, também aprenderam a utilizar o potencial medicinal das plantas, por meio dos 
ensinamentos de suas mães. Exceto o Seu Chico, que diz ter aprendido sozinho, de 
forma experimental e autodidata. 

Seu Brucuta nos conta que, em Lagoa Grande dos Basílios, passou por toda a 
vida economizando, por evitar remédios vendidos em farmácia. Além de ter 
aprendido com sua mãe, que o instruiu nesse ofício, por ser parteira, benzedeira 
e farmacêutica de remédios naturais, Seu Brucuta também aprimorou seus 
estudos cognitivos em um livro sobre medicina alternativa. Aos 60 anos, já é 
reconhecido como um perito na produção de fórmulas que utilizam plantas 
medicinais para o tratamento de males como a Asma, Gastrite, Hemorroida, 
Bronquite, Reumatismo, Inflamação, Câncer, Derrame e Problemas de Coluna. 
O ramado do Melão do Mato (São Caetano), por exemplo, ele recomenda contra 
Hemorroida e a Gastrite. Seu Brucuta ensina: “- Pega uma mão cheia de rama de 
Melão do Mato, mede 5 palmos na mão, depois pisa em um pilão e mistura com 250  
gramas de açúcar e coloca um dia no sereno. Depois espreme o sumo e pode tomar! Outra 

receita que nos indica serve para prevenir e também remediar os efeitos do Derrame, que é o chá feito com a 
semente da Maconha: torrar a semente e despejar o pó dentro de água quente, abafar e ingerir.” 

Mas quer ver prescrição singular? É a de Seu Zé Otávio, de Serra Verde para o tratamento de “Carne Quebrada” 
ou “Quebrante”, que nada mais é do que uma torção das articulações ou fratura nos ossos. Aos 70 anos, 

nos conta o rezador e ortopedista popular: 

“- (..) eu uso o Mastruz e o Breu, que serve pra osso quebrado, torção no osso. Pisa o breu que 
é tipo uma ‘pedra’, até virar pó. Depois faz o chá do Mastruz com água quente e mistura 

os dois e toma. Pra reza pego uma folha qualquer, linha e agulha e costuro a folha 
dizendo ‘carne quebrada, nervo torto e osso ringindo’, e tem que repetir várias vezes.” 

O Mastruz, Seu Zé Otávio cultiva no quintal de casa, mas o chamado “Breu”, que 
provavelmente trata-se do Breu Branco medicinal (resina vegetal), é comprado 
em “casas de plantas”, diz ele. 

Por fim, para Seu Brucuta: “- O povo não acredita mais no poder da fé e das 
plantas medicinais (...)”; Seu Zé Otávio complementa com otimismo:  “- Muitas 
pessoas não acreditam na reza e na cura, mas mesmo assim ainda rezo e curo 

as pessoas”. E Seu Chico fortalece “- Acho que apesar do passar dos tempos, as 
pessoas precisam de rezas.” Para ambos, o que salva mesmo é a crença deles e dos 

pacientes na cura. Fernando, sobrinho do Seu Zé Otávio, já registrou todas as rezas 
e tem muita fé no tratamento tradicional que o tio realiza para o alívio do sofrimento 

e do adoecimento das pessoas. Ele representa mais uma nova geração que segue viva 
para a manutenção e perpetuação desse saber ancestral, em Igaci.

Seu Chico
Francisco Florêncio

80 anos
Santo Antônio
Igaci-alagoas

Brucuta
Wilton Pereira de Farias
60 anos
Lagoa Grande dos Basílios
Igaci-alagoas

Zé Otávio
José Oliveira da Silva
70 anos
Serra Verde
Igaci-alagoas

Seu Josá
Josival Leão dos Santos

60 anos
Lagoa Seca

Igaci-alagoas
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Mulheres de fé, mestras de cura. Sra Josefa Ferreira (Dona Zefa Nunes), Sra Cícera Maria (Dona Cicané) e Sra 
Iracilda Marques são agricultoras aposentadas e exímias conhecedoras do uso das plantas medicinais do 

agreste alagoano. Dona Maria Bento é rezadeira do povoado de Lagoa Funda. Todas são moradoras da zona 
rural do Município de Igaci e tiveram as próprias mães como suas mentoras sobre as práticas curativas, vindas 
da natureza. Gripe, Tosse e Inflamação são as enfermidades mais costumeiramente atendidas pelas mestras, 
mas Dona Zefa Nunes e Dona Maria Bento também tratam casos mais complicados, como Miomas e Espinhela 
Caída. Dona Zefa Nunes nos conta que utiliza o Picão, Barbatimão, a Raiz de Gogoia, a Raiz da Flor Branca, Anis 
Estrelado e a semente de Imburana de Cheiro para a fabricação do xarope Lambedor que serve, dentre outras 
coisas, para desinflamação: 

“(...) pego todas as plantas que falei, boto em uma panela e boto no fogo com água. Quando o mato 
está bem cozinhado, eu tiro o mato e coo, boto na panela de novo com açúcar e deixo apurar. Aí 
vira um lambedor.”

Quando oferece o remédio a alguém, ela roga a Deus e à Nossa Senhora para que intercedam pela cura da 
pessoa. Segundo Dona Zefa, há certa facilidade de encontrar essas plantas no período do inverno. Em Novo 
Rio, ela mesma cultiva em seu quintal. E parece que, realmente, é mais fácil quando chove, porque Dona 
Cicané,  do povoado de Lagoa da Onça, confirma que a seca prejudica o plantio das ervas medicinais. Inclusive, 
utiliza Alecrim, Hortelã, Sambacaitá, Aroeira, Gengibre e Cebola Branca para o tratamento de todo o tipo de 
inflamação. Dona Cicané nos conta que a comunidade é sempre grata, ao receber seus cuidados, e afirma 
que preferia até que a juventude pudesse se interessar mais pelo ofício que ela desenvolve, porque, assim, as 
plantas seriam mais preservadas, e este saber-fazer tradicional, seria mais valorizado, renovado e mantido vivo 
em Igaci.

Assim como Dona Zefa Nunes e Dona Cicané, a Dona Iracilda Marques, aos 74 anos, há tempos, recomenda, 
no povoado de Quixabeira, além de Sambacaitá, o Mastruz e a Catingueira de Cheiro para os acometidos 
de inflamação. Por vezes, também tem dificuldade em encontrar as plantas em seu território e afirma que 

“antigamente tinha bem mais plantas da medicina, mas que hoje em dia não tem muita preservação 
não(...)”. 

Seu pai também foi um personagem importante na trajetória de aprendizados de Dona 
Iracilda, uma vez que ele e sua mãe não só lhe ensinaram, mas também ao seu irmão. 

Hoje, a mestra é acompanhada pela sua neta, seguindo, na localidade, a tradição em 
uma nova geração da família Marques da Silva. 

Já a Dona Maria Bento é a única que se declara rezadeira das três. É somente a 
benzação. Não indica chá, lambedor ou receita de uso medicinal das plantas, 
manuseando apenas um ramo. Cada uma com a sua forma, com seu jeito e 
com sua crença. A vizinhança reconhece a importância de seus saberes para 
a prática solidária do cuidado e para a promoção gratuita da saúde em seus 
povoados. 

Iracilda
Marques da Silva

74 anos
Quixabeira

Igaci-alagoas

Zefa Nunes
Josefa Ferreira da SIlva
74 anos
Novo Rio
Igaci-alagoas

Cicané
Cícera Maria da Conceição
60 anos
Lagoa da onça
Igaci-alagoas

Maria
Bento Cavalcante

60 anos
Lagoa Funda

Igaci alagoas
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Aprendizados por via materna. Há mais de 50 anos que essas quatro mulheres moradoras da zona rural de 
Igaci - idosas e agricultoras aposentadas - desenvolvem a maestria nas curas tradicionais, assim como suas 

mães. Dona Margarida Dorília do povoado de Lagoa de Cima tem 86 anos e costuma utilizar o Eucalipto e a 
Hortelã para tratar dores de barriga e a gripe, colocando um litro de água para ferver. “Quando ferve boto três 
galhinhos ou folhas da planta dentro e abafa. Depois toma, se quiser pode colocar açúcar.” Mas o ramo é a parte 
que mais aproveita mesmo das plantas, durante o seu tratamento. Por meio das rezas,  Dona Margarida Dorília 
abençoa muitas pessoas com o Peito Aberto, Ventre Caído e Mau Olhado. 

“Sou uma pessoa iluminada por Deus. É um dom. Nasci com este saber”, conta Dona Luzia Maria, rezadeira e 
feitora de remédios caseiros do Povoado de Lagoa da Onça. Existem garrafadas preparadas por Dona Luzia 
Maria que basta cheirar para que a pessoa se torne prevenida de um AVC, para que se torne impedida de ter 
um derrame cerebral futuramente. É bem verdade que jamais nos contaria a receita ou as rezas, obviamente, 
mas basta visitá-la, que ela estará sempre de portas abertas para os atendimentos, sem custo algum. Já não 
cultiva as ervas que usa, devido às dificuldades que adquiriu com o avançar da idade, o que a deixou limitada 
para a manutenção de seus canteiros medicinais. Contudo, conta-nos que não é raro encontrá-las em sua 
vizinhança quando chove. Uma das especialidades de Dona Luzia Maria, inclusive, é o processo de cura da Dor 
de Cabeça, que é conhecida como Tontura ou Bebedice.

A Sra Severina Balbino, a Dona Sila do Chico Velho como é mais conhecida em Pau Ferro, é rezadeira e somente 
pratica a cura, através da benzação. Não fabrica remédios caseiros ou recomenda o uso de vegetais medicinais, 
porém, utiliza o “olho” da planta como ramo para rezar nas pessoas que a procuram, recebendo somente 
aqueles(as) que têm fé. Sol e Sereno na Cabeça, Espinhela Caída, Olhado ou Mau Olhado, Peito Aberto etc., 
são alguns exemplos das moléstias que assolam, não só a comunidade de Dona Sila do Chico Velho, mas 

também a da Sra Maria Pereira (Dona Maria Euclides) de Lagoa de Cima. A rezadeira tem 85 anos e veio de 
Major Izidoro, mas mora neste povoado de Igaci há anos e presta o importante serviço de promoção da saúde 
em sua localidade, desde então.

Todas acreditam que é preciso ter fé para se curar. Dona Luzia Maria diz: “- É preciso ter fé na Virgem Maria, 
Mãe de Deus!”; e Dona Margarida Dorília afirma: “Se não tiver fé, a cura não vem.” Nenhuma delas cobram pelos 
serviços prestados, porque benção não se cobra; mas recebem pequenos agrados espontâneos dos pacientes, 
a exemplo de alimentos. Todas são felizes, por serem reconhecidas como sábias pelas comunidades em que 
residem e gostariam de que a juventude pudesse se interessar pela tradição das rezadeiras.

Sila do chico Velho
Severina Balbino da Silva

70 anos
Pau Ferro

Igaci-alagoas

Margarida
Dorília dos Santos
86 anos
Lagoa de Cima
Igaci-alagoas

Luzia
Maria da Silva
Idade desconhecida
Lagoa da onça
Igaci-alagoas

Maria Euclides
Maria Pereira dos Santos

85 anos
Lagoa de Cima
Igaci-alagoas
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dona Luzia Maria, rezadeira de Lagoa da Onça, Igaci-al
. 
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Jaramataia
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Desde a juventude, o Sr Jenídio Alexandre (Seu Nídio),  do Povoado Altão e a Sra Maria Cícera (Dona Ciça 
Curandeira), moradora da cidade sede de Jaramataia demonstram habilidades empíricas no uso medicinal 

das plantas do território e na tradição das curas pela benzação. Ele tem 71, ela tem 64 anos. Na época tinham a 
idade de 20 e 14 anos, respectivamente, eram aprendizes das mulheres da família (tia e mãe) e já lidavam com 
a terapia que amenizava o sofrimento das pessoas. Fossem acometidas por afecções corporais ou psíquicas, 
daquelas que lhes procuravam. Seu Nídio comenta sobre as doenças em que mais se dedica à cura: doença 
de boca, vermelhão, dor de cabeça, dor de dente, dor barriga, cabrunco e bicheira. Ele afirma que a Cidreira é 
indicado para dor de barriga e o Pião é bom para retirar o olhado. 

Dona Ciça Curandeira receita a Hortelã da Folha Grande, o Gengibre e o Capim Santo contra gripe e constipação. 
O xarope Lambedor de Acerola e Abacaxi já é prescrito para bloquear o começo de bronquite. Essas plantas são 
fáceis de encontrar por onde vivem: na casa dos vizinhos, na mata ou no próprio quintal. Outras enfermidades 
costumeiras para a rezadora é o mau olhado “nas tripas”, olho grande, ventos em criança. Cada doença tem 
sua reza e seu chá. Além do atendimento em sua própria casa, Dona Ciça também atende de forma domiciliar, 
visitando as casas, currais de gado e galinhas, principalmente, quando o desafio é afastar o “olhado”. Ela é bem 
conhecida em Major Izidoro e Batalha, por seus serviços curativos que sempre foram gratuitos e solidários. 

“Curar é uma delicadeza muito grande é uma enorme satisfação.” Dona Ciça Curandeira, 64 anos.Jaramataia-AL.

Seu Nídio
Jenídio Alexandre dos Santos
71 anos
Altão
Jaramataia-alagoas

Ciça Curandeira
Maria Cicera Gonçalves
64 anos
Cidade-Sede
Jaramataia-alagoas

Dona Dé
Evandete Vitorino da Silva
67 anos
Igrejinha
Jaramataia-alagoas
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Nídio, 71 anos. Povoado Altão, Jaramataia
-AL
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“Quebrante, olhado que te deu 

e deixou o objeto que não é seu! 
Depois, rezo 7 Pai Nossos e 7 Ave 

Marias.”

Reza do Seu Nídio para afastar o Mau Olhado. 
Povoado Altão, Jaramataia-AL.
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Em Jaramataia, os idosos nos contam sobre os princípios das plantas medicinais e o ato da benzação 
encontradas na zona rural do Município. Sr Luís Félix, mais conhecido como Seu Tinu, que é agricultor 

aposentado e curador do povoado São Pedro 3; Sr Miguel Rezador, de Campo Alegre, cujo próprio apelido 
dispensa qualquer apresentação; e o Sr José Paulo, o chamado Zé Moreno, que aos 71 anos de idade ainda 
atende pacientes em sua casa para tratamentos, por meio das rezas. De planta mesmo, o Seu Zé Moreno só 
utiliza um ramo para a prática curativa. O restante é tudo com a fé, a memória e as orações ensinadas por 
sua bisavó. Já Seu Tinu e Seu Miguel Rezador também complementam a benzação com a prescrição de ervas 
medicinais, sendo o primeiro, especializado apenas na reza contra a “triagem” (torção). Ambos mantêm em 
segredo suas orações, com receio de que podem se “enfraquecer”, ao revelarem publicamente.

Seu Tinu ensina que a Aroeira serve para feridas: “- Você tira a casca da aroeira e faz um cozinhado e toma 
banho”, diz ele. Seu Miguel Rezador prescreve a Aroeira Vermelha para desinflamação do útero e ovário, 
acompanhada com Angico e o Bonome. “Raspa a casca das três ervas, cozinha dentro de três litros de água e três 
pitadas de sal. Quando a água tiver morna, a mulher se lava. Desse jeito fica boa da inflamação”, conta Miguel, 
que iniciou seus aprendizados de cura aos 10 anos de idade, com a parteira que lhe trouxe à vida. Ele ensina 
ainda que a Araça serve para o tratamento dos rins e, a Braúna ou Baraúna para a bronquite. Seu Miguel e 
seu Tinu contam que as plantas são fáceis de encontrar nas redondezas e que, quando precisam, seguem “pro 
mato buscar” sem cobrar um tostão pelos serviços de medicina alternativa e promoção à saúde das famílias 
de Campo Alegre e São Pedro 3, às vezes, são agraciados por seus pacientes com lembranças simbólicas. Com 
exceção de Seu Zé Moreno, que jamais aceitaria uma oferta em agradecimento pelos resultados da reza! Tanto 
eles, quanto a vizinhança de onde vivem, consideram de suma importância o papel que desempenham nas 
comunidades, sobretudo antigamente, como relatam, pois não havia assistência médica nas localidades ou 
próxima do Município. 

“Curar uma pessoa é muito importante. Precisa ter muita coragem pra aprender e realizar os 
procedimentos (...) É como ser quase um médico.” Seu Tinú, 69 anos. Curador do povoado de São Pedro 3.

Hoje em dia, de acordo com os mestres, é raro encontrar quem se interesse em aprender este saber em 
Jaramataia. As pessoas não procuram mais o curador como antigamente, algumas religiões mais atuais também 
não permitem que os adoentados busquem rezadores, e é com tristeza que eles comentam sobre o crescente 
rompimento dessa tradição. Lamentam não serem reconhecidos pelo poder público municipal ou por outras 
esferas. Seu Tinu declara que as pessoas só o procuram quando se machucam e muitos não têm mais fé, nem 
nas rezas, tampouco nas plantas. Eles acreditam que os(as) jovens deveriam se interessar mais pela medicina 
de seus antepassados. Seu Miguel Rezador conta um pouco mais entusiasmado que seu filho já domina a 
seleção das plantas medicinais e a prescrição de remédios, utilizando esses princípios, e evidente que isso é 
um motivo de felicidade, porque, dessa forma, o conhecimento está garantido para mais uma geração em 
Campo Alegre.

Zé Moreno
José Paulo da Silva
71 anos
Campo Alegre
Jaramataia-alagoas

Seu Tinú
Luís Felix
69 anos
São Pedro 3,
Jaramataia-alagoas

Miguel Rezador 
Miguel Rezador
68 anos
Campo Alegre
Jaramataia-alagoas

 
“Ser uma pessoa que inspira 

natureza” 

Definição sobre o que é ser uma pessoa que 

cura ou trata alguém por Seu Zé Moreno. 71 

anos. Povoado Campo Alegre, Jaramataia AL.

 



62 63

Major Izidoro
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De tudo eu cuido: dor de mulher, espinhela caída, dor de barriga, cercado (picada) de cobra, verruga...”.  
Eis as palavras do Sr João Mariano, agricultor aposentado e curador do Povoado de Cajueiro, em Major Izidoro. 

O alho “pisado” ele recomenda em quase todas as suas prescrições. Com a casca e a raiz da Quixabeira, faz-se 
um chá que deve ser ingerido três vezes por semana para o alívio de pancadas com acumulo de sangue. Já 
contra a anemia, indica o chá da folha de Goiabeira, além do banho também. Há algumas simpatias 
associadas aos remédios caseiros de Seu João Mariano, como por exemplo o uso de um pano 
“virgem” (que nunca foi molhado) para compor o tratamento da hérnia em umbigo de 
criança. Os únicos custos de seus pacientes são os de doação espontânea ou destinados 
para comprar velas, as quais Seu João acende em oferenda aos Santos, que rogam 
pela saúde de quem os procuram. Senhor João ressalta que, pela benzação, atende 
também a distância, incluindo, durante as rezas, apenas o nome do(a) paciente. 

“É curar! Não tem entendimento. É um dom curar e tratar. Se vier para 
atalhação, eu ataio! Aprendi pequeno com a senhora Maria Pedro (...) ela 
chegava na minha casa e me ensinou a rezar, porque dizia que ia morrer.”  
Sr João Mariano, 88 anos, agricultor aposentado e curador. Povoado 
Cajueiro, Major Izidoro-AL.

O Sr Francisco – o Chico Nó - do povoado Nova Aparecida; e a Dona Leônia, 
como prefere ser chamada Dona Leontina da Silva, do povoado de São Marcos, são 
destaques, quando o assunto é a medicina alternativa, na zona rural de Major Izidoro. 
“Não é aprendiz”, afirma Seu Chico Nó, “fazer a reza e a pessoa ficar boa é um dom que 
veio da natureza, não é alguém que ensina.” 

Já Dona Leônia aprendeu há cerca de 60 anos com sua avó, na roça, época em que era muito curiosa e 
interessada na sabedoria medicinal dos mais velhos.  Ambos são produtores de remédios fabricados com 
matéria prima natural – chás e garrafadas – e Seu Chico Nó é também rezador. 

“(...) vivia sofrido, comprava medicação e não ficava bom. Pedia a Jesus para ir embora e não 
viver naquela situação. Um dia tive um sonho da pessoa dizendo ‘você vai rezar e 

também fazer garrafada’. Fui orientado e, a partir desse dia, rezo e faço garrafada.”  
Seu Chico Nó, 64 anos. Curador do povoado Nova Aparecida, Major Izidoro-AL.

Falta de ar (asma), câncer, inflamação, infecção urinária, dor de barriga, febre e tosse 
são os principais atendimentos de Dona Leônia em São Marcos; e dores de cabeça 

e muscular, cólica e mau olhado são os de Seu Chico Nó. Para remediar infecção 
urinária, Dona Leônia utiliza o chá e o suco das folhas da Cana de Macaco; alívio 
da dor de barriga, as folhas de Goiabeira e Pitanga; e ao tratamento do câncer, 
o chá de Graviola e a garrafada de Barbatimão com Aroeira, misturada com a 
banha de um animal cujo nome não pode revelar, para não enfraquecer a cura. 
Da mesma forma não serviria a medicação contra a asma, se ela revelasse a 
receita de preparo do misterioso chá. Sabe-se, apenas, que um dos ingredientes 

é de origem animal. 

Como anti-inflamatório, Dona Leônia prepara uma infusão à base da planta Pega-
Pinto e de uma simpatia: a partir da raiz macerada, água e açúcar, recomenda ao 

paciente ingerir pela manhã, porém, sempre seguido de um banho, caso contrário, não 
funcionará. 

João
Mariano Ferreira
88 anos
Cajueiro
Major Izidoro-alagoas

Chico Nó
Francisco Paulo dos Santos
64 anos
Nova Aparecida
Major Izidoro-alagoas

Dona Leônia
Leontina da Silva Soares

73 anos
São Marcos

Major Izidoro-alagoas

Marlene
Soares de Souza

69 anos
Capelinha

Major Izidoro-alagoas
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“Três olhinhos de erva cidreira e ferve em água pra fazer chá, serve pra dor de barriga. 
Três olhinhos de capim santo e ferve em água pra fazer chá, serve pra dor de estômago. 
Folhas de azeitona com um olhinho de goiabeira e ferve pra fazer chá, serve pra diarreia.”  
Sra Marlene Soares, 69 anos. Povoado de Capelinha, Major Izidoro-AL

Seu Chico Nó reza algumas orações mais “oficiais” como a Ave Maria, o Pai Nosso, a Salve Rainha, o Credo 
e Estrela do Céu, antes de realizar a benzação específica daquela doença. Muitas orações que vêm a seguir 
dependem do mau que acomete a pessoa. Ele reza no corpo e, durante a reza, cita os ossos, a esperteza dos 
trabalhos, o labor de casa, traz uma infinidade de elementos, até que a composição da reza seja perfeita para 
aquele tratamento e para aquela cura. Mas, depende do “cliente”, como chama, “posso rezar 200 mil vezes, se 
o cliente não tiver fé, nada feito!”. 

Nos dias de hoje, Seu Chico atribui à TV, o desrespeito da juventude pelos mais velhos e pela sabedoria 
ancestral das práticas de cura em Major. Dona Leônia associa essa descontinuidade da tradição aos avanços 
da medicina convencional, mesmo “as pessoas sabendo que alguns remédios da farmácia são venenos”, elas 
compram e não usam “o remédio do mato. ”

 
“Com dois te botaram, com três eu te tiro. As três palavras de Deus e da Virgem Maria, homem mulher ou 

menino. Casado, amancebado. Vai se quebrando o olhado pesado!”
Reza para afastar o mau olhado da Sra Marlene Soares, 69 anos. Povoado de Capelinha, Major Izidoro-AL.
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De bom coração. De forma gratuita. E pela fé. São essas as inspirações que movem os(as) idosos(as) da zona 
rural de Major Izidoro reconhecidos(as) como mestres e mestras do saber tradicional das curas, por anos e 

anos de dedicação à saúde de suas comunidades.

Dona Maria Xavier, aos 80 anos de idade e moradora do Sítio Lagoa dos Cágados, revela o orgulho que sente 
em dominar um saber-fazer tão especializado e que lhe custou décadas de aprendizado, inclusive, porque se 
capacitou de forma geracional, no dia a dia familiar: “(...) antes era dom da minha mãe e hoje é o meu dom.” 

Seu Fulô ou Fulozinha como é mais conhecido o Sr Benedito Bispo, do Povoado Barra Nova relata que sempre 
teve interesse em descobrir como exercer a benzação na prática da cura e, por isso, cresceu observando 
atentamente os seus avós, ao atenderem os enfermos em sua casa: “- Para aprender basta se dedicar e prestar 
atenção nas palavras que eu falo”, conta. 

O Sr José Canuto (Seu Zé Agenor), com 77 anos, nos ensina como produzir um remédio que alivia as dores na 
coluna no povoado de Bela Vista. “Pega um Mandacaru de 5 quinas ou 3 quinas. Tira os espinhos, corta a cabeça 
e aí tira três rodelinhas e faz o chá.” Com as plantas Federação e a Mata Pasto, o Seu Zé Agenor fabrica um chá, 
que controla a febre, e com a Vassourinha de Botão também. Ingredientes adquiridos da “farmácia” que cultiva 
no quintal de casa. Interessante perceber que ele diferencia as rezas que entoa, a depender do gênero biológico 
da pessoa enferma: se a mesma doença acometer pessoas de gêneros diferentes, ou seja, um homem e uma 
mulher, a oração também é diferente para cada uma delas. O fato é que todos(as) se consideram instrumentos 
de Deus para o ato de curar ou tratar e, assim, são reconhecidos(as) como personagens importantes pelas 
comunidades onde vivem. Dentre os males que mais ameaçam a saúde daqueles que os procuram estão: mau 
olhado, vento  caído, peito aberto, diabetes, espinhela caída, dor de cabeça, sol e sereno, pé triado, dor de 
dente, dor na coluna e ventre caído. 

E, para a terapia dessas e de outras enfermidades, além das palavras sagradas proferidas, a Sra Odalva Nogueira 
(Dona Lica) de 76 anos e moradora de São Marcos indica: a fruta madura Noni batida no liquidificador e a 
Berinjela em rodelas, estas submersas na água para o combate da diabetes; além da Aroeira, contra inflamação. 
Dona Maria Xavier receita preparações com o Hortelã da Folha Miúda para o tratamento de vermes, cólica 
e gastrite; e, tanto o olho da Goiabeira quanto a raspa de Marmeleiro são indicados para o alívio da dor de 
barriga. 

Zé Agenor
José Canuto de Oliveira

77 anos
Bela Vista

Major Izidoro-alagoas

Maria
Xavier da Silva
80 anos
Lagoa dos Cagados
Major Izidoro-alagoas

Dona Lica
Odalva Nogueira da Silva

76 anos
São Marcos

Major Izidoro-alagoas

Seu Fulô
Benedito Bispo dos Santos
75 anos
Barra Nova
Major Izidoro-alagoas

 
“- 14 anjos nos acompanham. Dois no pé, dois na cabeça, dois no lado direito, dois no lado esquerdo, dois 

para me cobrir, dois para descobrir, dois para levar nossa alma para o céu. Amém.”  
Finaliza com dois Pai Nossos e duas Ave Marias. Reza do Sr Benedito Bispo (Seu Fulô), 75 anos. Povoado de Barra Nova, Major Izidoro-AL.
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A crença e o saber tradicional são as forças que unem essas quatro idosas além de o Sr Cícero Alves, todos 
agricultores(as) aposentados(as) de Major Izidoro, município situado na Bacia Leiteira de Alagoas. Mesmo 
vivendo em povoados diferentes, desenvolvem, anos a fio, o mesmo “dom” – como dizem -  ofertado por Deus 
para a cura e tratamento alternativos frente aos da medicina convencional. 

“Quando Deus andou no Mundo, de todos os males curou. De cobra, espinha de cobra, espinha 
de sapo, lacraia, caranguejeira e de todos os insetos venenosos. Viva Deus e viva Deus! Amém.”  
Reza para cura de mordida de cobra do Sr Cícero Alves. 77 anos, Povoado de São Marcos, Major Izidoro-AL. 

O mestre Cícero Alvilino, 77 anos, morador do povoado São Marcos se considera um médium e nos conta que 
seu tio era o melhor rezador de Santana do Ipanema. Foi com ele que aprendeu tudo o que sabe hoje: “- No 
raminho verde tem muitos segredos (...) as plantas servem para todas as coisas, é de lá que vem o remédio”. 

Já Dona Vânia Maria, moradora do Sítio Bela Vista, complementa que, “para curar, a pessoa tem que ter fé, sem 
a fé, a reza não serve!”. A Sra Julieta Fernandes, a Dona Tuzinha, da localidade de Gineta, aos 89 anos e após 
quase um século no exercício deste ofício comunitário, nos declara que se sente “bem satisfeita de coração” 
pelos inúmeros casos que já lhes passaram às vistas. 

Por fim, apresentamos a rezadeira Sra Maria do Socorro, 60 anos, moradora do povoado Puxinanã e batizada 
localmente pela alcunha de Dona Corrinha. Ela ressalta a importância de se fazer o bem às outras pessoas e o 
quanto é representativo saber que a sua comunidade a reconhece como uma referência de saúde e bem-estar 
das famílias. 

Muitas são as enfermidades das quais eles cuidam. As principais são:  dor de ouvido, dor de cabeça, dor de 
dente, peito aberto, espinhela caída, mordida de cobra, engasgo, mal olhado, sol e sereno, e derrame. 

Seu Cícero Alvilino reza também em animais e em propriedades, utilizando somente os ramos de Mastruz, 
Vassourinha, Pinhão Roxo, Arruda ou Alecrim. Isto é, ele não indica chás ou garrafadas, apenas pratica a 
benzação. Assim como Dona Corrinha que, mesmo tendo um repertório de orações - pois cada uma serve para 
uma doença específica - sempre garante o Pai Nosso, a Ave Maria e a Santa Maria em todos os atendimentos. 
Os rezadores acreditam no poder de Deus, na fé e nos ramos para o tratamento de quem os procuram. 

Dona Tuzinha receita alguns chás e o famoso Lambedor de Hortelã (xarope) para expulsar o “catarro” do peito, 
melhorar da garganta inflamada e da tosse. Indica também o Chá de Cidreira para dor de barriga e o Chá 
de Sabugueiro para minimizar a febre. Já Dona Vânia Maria prefere utilizar o Chá de Eucalipto e Laranja para 
controlar a febre, e o de Capim Santo para “aliviar os nervos”. O Barbatimão e a Sambacaitá ela recomenda para 
desinflamação, e o Mandacaru para suavizar dores na coluna.

Todas e também o Sr Cícero Alvilino aprenderam sobre as práticas tradicionais de cura pela geração anterior ou 
a de seus avós, e a Dona Vânia Maria, por exemplo, já ensinou para a filha. Porém, sobre a transmissão do saber, 
Dona Tuzinha alerta: “- Não se ensina a ninguém para não quebrar as forças da reza. Se aprende observando, sem 
falar que está aprendendo. Assim, as forças ficam para as duas”.

Tuzinha
Julieta Fernandes Gomes

89 anos
Gineta

Major Izidoro-alagoas

Cícero Alvilino
Cícero Alves de Brito
77 anos
São Marcos
Major Izidoro-alagoas

Corrinha
Maria do Socorro A. Tenório

60 anos
Puxinanã

Major Izidoro-alagoas

Vânia
maria de Brito
62 anos
Bela Vista
Major Izidoro-alagoas

No raminho verde tem muitos segr
edo

s (
...

as
 plantas servem para “
”Cícero Alvilino, 77 anos. Povoado São Marcos, Major Iz

idoro
 AL

todas as coisas, é de lá que vem o r
em

édi
o(



72 73

“No sonho uma voz me perguntou: - Você quer curar? - Depende, mas quem é você? 
Apareceu Nossa Senhora na voz de homem e disse que eu ia curar dor de dente. A voz me perguntou 
quem curava aqui na minha terra, e eu respondi que já morreram. Então, a voz me disse que eu 
assumisse o cargo de rezador para curar. ”

Foi assim, por uma aparição em sonho, que o senhor Jonas Vieira Tavares, o seu Bé, começou o ofício de 
rezador. Na sua família, seu pai e sua avó também era rezadores, mas, quando eles morreram, só ficou ele 
para fazer esse serviço. “Eu curo dor de dente, mau olhado, curo animais, faço de tudo um pouco”, diz. Seu Bé 
compartilha algumas de suas receitas. “Uso Arruda para dor no ouvido, Cidreira e Capim Santo para dor de 
barriga e Eucalipto pra febre”. O ex-agricultor afirma, ainda, que, às vezes, é difícil continuar seu trabalho devido 
a falta de fé de algumas pessoas, mas não desanima, “Penso em parar de rezar, depois volto atrás por Deus me 
deu esse dom e eu vou continuar”.

A senhora Maria Tereza da Conceição, moradora da comunidade do Muquem, conta que se sente feliz em 
realizar a cura, porque sabe que está fazendo bem a outras pessoas. Há 40 anos, ela cura vento caído, mau 
olhado, espinhela caída, triação e sol e sereno. Para o tratamento, ela usa Cidreira, Hortelã da folha miúda, 
Capim Santo e lambedor de ervas. A ex-agricultora relata que, sem fé, a cura não funciona e compartilha uma 
das rezas que utiliza no momento do tratamento: 

“Quando Deus andou no mundo, muita coisa ele curou, sol e sereno da cabeça de (nome da pessoa) 
bom Jesus alevantou. Deus é sol, Deus é a rua, sol e sereno sai da cabeça de (nome da pessoa). Há 
de sair para as ondas do mar sagrado”.

Outra idosa da região, detentora desse saber popular, é dona Dulce, como é conhecida a senhora Dulcineia 
da Costa Vieira, moradora do povoado Travessia. Esse conhecimento vem desde que tinha 7 anos de idade, 
hoje, aos 71, ela ainda continua a tratar as enfermidades das pessoas.  Dona Dulce faz garrafada, indica chá e 
reza nas pacientes. Para inflamação, ela indica uma garrafada composta de vinho branco, pitu, água, Aroeira, 
Bonome, Cajueiro Vermelho, Raiz da Gongora, Marmeleiro e Mata-Pasto. Todas essas ervas compõem a referida 
garrafada. Dona Dulce explicou que a garrafa é feita com sete ervas e plantas.  E, geralmente, as ervas de que 
faz uso são plantadas por ela mesma. Para preservar esse saber, conta com a ajuda de Deus e dos santos, visto 
que, somente a fé mantém esse trabalho vivo, afirma D. Dulce.

Maria
Tereza da Conceição
65 anos
Muquem
Major Izidoro-alagoas

Bé
Jonas Vieira Tavares

60 anos
Travessia

Major Izidoro-alagoas

Dona Dulce
Dulcineia da Costa vieira
71 anos
Travessia
Major Izidoro-alagoas
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Nascida no município de Batalha, a senhora Diva Correia de Moraes, de 68 anos, 
mora há 49 no povoado Capelinha, zona rural de Major Izidoro. A professora é 

considerada uma liderança local que atuou, por 17 anos, na coordenação de projetos que 
impactaram diretamente a vida da comunidade.

Dona Diva iniciou sua trajetória à frente das escolas Deraldo Campos (1969-1971) e Josefa Muniz de Moraes 
(1986 a 1993). Nos dois locais, ela liderou projetos como “Água para as futuras gerações”, “Terra, planeta água”, 
voltados para o uso racional desse recurso natural; “Farmácia de Deus” e “Raízes do tempo”, voltados para a 
farmacologia popular, além de outras iniciativas, voltadas para revitalização das matas ciliares do Rio Ipanema 
e reflorestamento da localidade onde vive. Já na vida pública, a professora ocupou, por dois anos, um cargo 
no Conselho Municipal da Secretaria de Direitos Humanos, além de atuar como tesoureira na Escola José Lopes 
Sobrinho, onde exerceu suas atividades por 20 anos. 

Além de atividades de liderança, Dona Diva também exerce o ofício de curandeira na comunidade onde 
vive. “Curar é uma ciência de Deus. É um dom que não tem explicação”, afirma. Ela conta que aprendeu a 
manejar os fitoterápicos há 50 anos observando outras pessoas trabalhando e as doenças das quais ela mais 
trata são hipertensão, colesterol e glicose alta. Para hipertensão, ela indica a Carrapateira e para o colesterol 
alto, a Abóbora. Dona Diva explica que a principal recompensa por esse trabalho é poder ajudar os outros na 
superação de sofrimentos. 

Um dos medicamentos mais conhecidos que Dona Diva fabrica é o Viagra do Sertão.  A ideia surgiu de um 
projeto de pesquisa escolar desenvolvido na região, e ela conta que, para fabricar o produto, é necessário 
rapadura, água e seiva da Barriguda. “Rala a casca da Barriguda, corta a rapadura em cubos e adiciona meio litro 
de água, mistura tudo numa panela e leva ao fogo até dar o ponto e enrolar”, compartilha.

Para ela, o produto tem uma grande importância para a história da comunidade, pois, na época da escravidão, 
a Barriguda era utilizada como remédio. 

Para passar adiante seus conhecimentos e experiências sobre a cura através das plantas, dona Diva lançou 
o libro chamado “Caatinga – Farmácia Natural”, por meio do qual ela ensina diversas receitas de remédios 
fitoterápicos encontrados na Caatinga. 

“Ao escrever Caatinga Farmácia Natural, tive a intenção de repassar os conhecimentos de pesquisas 
dos alunos da Escola José Lopes Sobrinho. Aqui, o conhecimento medicinal da Caatinga foi passando 
de pai para filho, desde o tempo dos quilombolas. Transmitir esse conhecimento representa trazer 
uma melhoria na qualidade de vida das pessoas”, afirma

A professora também faz parte do Programa de Educação Ambiental do Instituto Lagoa Viva e luta para a 
conservação da Caatinga. Para ela, os papéis de um líder são, exatamente, conciliar, comandar e interagir, mas 
aponta que a falta de respeito de algumas pessoas para com os idosos é a principal dificuldade em ocupar um 
papel de liderança em sua comunidade. Dona Diva conta, ainda, que tem seu trabalho reconhecido pelo poder 
público: “Recebi uma homenagem no dia da mulher pelos projetos em prol do desenvolvimento do município”, 
conta.

Atualmente, ela faz parte da Escola José Lopes Sobrinho e da Escola Deraldo Campos, nas quais atua há 23 
e há 17 anos, respectivamente, além de, há um ano, exercer o cargo de Secretária de Meio Ambiente da 
Associação de Capelinha.  “Minha participação na associação traz inúmeros benefícios por meio de projetos em 
prol do desenvolvimento da comunidade e é maravilhoso poder contribuir para a vida da população”, conta a 
professora.

Como projeto futuro, ela conta que pretende continuar seu trabalho de reflorestamento e preservação do Rio 
Ipanema e matas ciliares, além de trazer projetos que proporcionem alegria para os idosos, de modo que eles 
se sintam produtivos

DONA DIVA
Diva Correira de Moraes
68 anos
Povoado Capelinha
Major Izidoro-Alagoas
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Minador do Negrão
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Foi através do conhecimento transmitido, oralmente, pelas suas mães que as senhoras Alzira Gerônimo da 
Silva, 60 anos; Maria Ferreira de Azevedo, 68 anos e Alaide Correia Silva, 74 anos de idade, todas residentes 

no município de Minador do Negrão, aprenderam o ofício de curar. Para elas, muito mais que um serviço, 
poder curar as pessoas de suas comunidades e, até mesmo, de fora, é um dom dado por Deus. Somando o 
tempo de atividade das três senhoras, já são 86 anos de tratamento e de curas em pessoas que recorrem aos 
cuidados das mesmas.

As práticas de dona Alzira e dona Maria Ferreira se assemelham. Para as duas, o mau olhado é a enfermidade 
de que elas mais tratam em suas comunidades. Para realizar o tratamento, tanto dona Alzira quanto dona Maria 
utilizam a erva Vassourinha. Elas contam que o preparo do chá é simples: primeiro coloca a água no fogo, e, em 
seguida, as ervas; então, coa-se, põe-se o açúcar, coloca-se novamente no fogo e está pronto. Algumas ervas 
são de fácil acesso e outras, não. Ambas cultivam algumas espécies de plantas em suas residências. 

Já dona Alaíde Correia, moradora da sede municipal, costuma tratar as pessoas de sua comunidade quando 
elas estão como dor de cabeça, convulsões, dor de dente, dor nas pernas, dor na coluna e dor nos ouvidos. 
Utiliza ervas como Colônia, que serve para o coração; e Capim Santo, usado para acalmar os nervos. O preparo 
das infusões se dá de modo rápido, colocando todas as ervas dentro de uma panela com água e cozinhando.

Para elas, não só as ervas promovem a cura, tem que ter fé em Deus. Deus, que é entoado nas rezas e bênçãos 
como, “Pai, Filho e Espírito Santo atalhai esse sangue, no poder de Cristo Deus, por Deus filho e do Espírito Santo e 
da Virgem Maria”, como reza dona Maria, em quem a procura em busca de auxílio para tratar alguma doença. 
Embora nenhuma das três tenha recebido o reconhecimento do poder público, contam que a legitimidade de 
seu ofício vem da própria comunidade, que reconhece a importância da atividade das mesmas. Para as três 
senhoras, a perpetuação da tradição de curar depende do interesse dos(as) jovens em aprender a função.

Alzira
Gerônimo da Silva
60 anos
Riachão
Minador do Negrão-alagoas

Alaide
Correia Silva
74 anos
Cidade-Sede
Minador do Negrão-alagoas

Maria do Galego
Ferreira de Azevedo

68 anos
Sítio Torta

Minador do Negrão-alagoas
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Benedita
Alves Piancó da Silva

Cidade-Sede
Minador do Negrão-alagoas

Maria
Aparecida da Rocha
65 anos
Jiquiri
Minador do Negrão-alagoas

Zefa
Maria dos Anjos Lima

66 anos
Cidade-Sede

Minador do Negrão-alagoas

Maria
Clementina Teixeira da Silva
60 anos
Mulungu
Minador do Negrão-alagoas

A satisfação em poder ajudar as pessoas é o que rege a vida das senhoras Benedita Alves, Josefa Maria, Maria 
Aparecida Rocha e Maria Clementina Teixeira, residentes do município de Minador do Negrão. Para elas, 

que desenvolvem o ofício de tratar e cuidar de outras pessoas, há cerca de um século, realizar esta atividade 
só é possível por ser um dom dado por Deus.

Dona Benedita conta que sua habilidade foi desenvolvida de forma autodidata, mas declara que a observação 
sobre os conhecimentos de sua mãe foi fundamental para o aprendizado do poder das ervas. Na sua 
comunidade, as pessoas costumam procurá-la em busca do alívio para o mau olhado, do qual ela trata com 
rezas próprias. A rezadeira, como se autointitula, lamenta a falta de interesse dos mais jovens pela tradição e 
diz que, hoje, com a popularização da medicina, as pessoas não acreditam mais em seu ofício.

Já Maria Aparecida da Rocha, de 65 anos, residente do povoado Sítio Jiquiri, aprendeu com sua avó a tratar de 
outras pessoas e, desde então, somam-se 40 anos de atividade. Nesse tempo, o mau olhado era a enfermidade 
da qual ela mais ajudou a tratar. O Pai-Nosso, uma Ave Maria e a seguinte reza: “Com dois te botaram, com três 
eu te tiro e com os poderes de Deus eu te tiro e com o poder da virgem Maria”, completam o tratamento realizado 
por dona Maria.

Assim como dona Maria Aparecida, a senhora Josefa Maria dos Anjos, de 66 anos, moradora da sede do 
município, reza nas pessoas que a procuram para curar alguma doença. Ela conta que, ao rezar pela pessoa, 
entrega a Deus, às águas sagradas e depois reza um Pai-Nosso. Ela nos conta que sua comunidade a vê como 
importante elemento, uma vez que todos a procuram para cuidar da saúde. Com anos a fio do ofício, dona 
Josefa trata, com maior frequência, do mau olhado e contra gripe e constipação, também utiliza as ervas 
Hortelã da folha grande e Hortelã da folha miúda.

“Deus capacita os escolhidos”. É assim que Maria Clementina Teixeira, moradora do povoado sítio Mulungu, vê 
o dom da cura. Há 40 anos realizando a atividade, ela conta que aprendeu com a avó a curar mau olhado e 
ventre caído, e diz que, para isso, usa ervas como Vassourinha e Pinhão Roxo. No entendimento das quatro 
senhoras, a cura só é possível se ela e quem recebe o tratamento tiverem fé e acreditarem.

Nenhuma delas até hoje, havia repassado seus conhecimentos para outra pessoa.
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As aposentadas Marinalva Maria da Conceição, 74 anos; Lindinalva Isaias da Silva, 64 anos; Josefa Anizia da 
Silva Gomes, 73 anos e Josefa Sebastiana de Lima, de 71 anos têm um desejo em comum: o de que outras 

pessoas se interessem por aprender e por compartilhar o mesmo ofício que elas desenvolvem há décadas - o 
ofício de tratar e de curar outras pessoas. Elas relatam que, por ora, nenhum(a) jovem de suas comunidades, 
demonstrou interesse em aprender a atividade.

A senhora Marinalva Maria tem 74 anos e, há mais de 30 anos, ajuda a tratar de outras pessoas. Ela conta que 
aprendeu a atividade com seus pais, mas que seu ofício é um dom dado por Deus. Em sua comunidade, recebe 
pessoas com queixas de dor de cabeça, mau olhado, dor de estômago, peito aberto e vento caído. Para tratar 
dessas enfermidades, dona Marinalva prefere utilizar Vassourinha de Botão. Ela afirma que algumas das ervas, 
das quais se utiliza para o procedimento de cura, são encontradas ali mesmo na sua região, mas que, quando 
precisa de outras, compra na feira. 

Para dona Lindinalva Isaias, moradora do povoado Sítio Serra de Santo Antônio, que já desenvolve o ofício há 
mais de quatro décadas, a atividade de tratar e de curar de outras pessoas é importante não só para ela, mas 
para todos que tem fé. Para ela, que aprendeu seu ofício com a tia, os remédios que prepara só produzem 
efeito se quem tomar tiver fé. Na comunidade em que vive, a gripe e o cansaço são as principais enfermidades 
de que ela trata. Para o tratamento, ela utiliza as ervas Hortelã e Mastruz, e a fruta Graviola em forma de chá. 

Se, por um lado, Dona Lindinalva aprendeu  com a tia o  saber  da ervas e da reza, por outro lado,  dona 
Josefa Anizia, desenvolveu este mesmo conhecimento com sua mãe, há mais de quarenta anos. Mesmo, 
segundo ela, não tendo sido reconhecida pelo poder público, em sua comunidade recebe o devido respeito e 
reconhecimento. “Tenho toda importância, pois várias pessoas me procuram para fazer esses remédios”. 

Lindinalva
Isaías da Silva
64 anos
Serra de Santo Antônio
Minador do Negrão-alagoas

Marinalva
Maria da Conceição

Mulungu
Minador do Negrão-alagoas

74 anos

josefa
Sebastiana de Lima

71 anos
Sítio Salgadinho

Minador do Negrão-alagoas

Josefa
Anízia da Silva Gomes

73 anos
Minador do Negrão

Minador do Negrão-alagoas

Remédios que ela usa para tratar, mais comumente, a tosse e a gripe. Dona Josefa utiliza chá de ervas como 
Mastruz, Cidreira, Jatobá e Barbatimão. 

A senhora Josefa Sebastiana de Lima, residente do Sítio Salgadinho, também exerce a atividade há 40 anos e 
costuma tratar de gripe, cansaço e tosse. Para isso, ela utiliza ervas como Babosa, Hortelã, Alecrim e Gengibre. 
Para ela, o dom da cura é algo divino.  Para todas essas mulheres a fé e a cura andam juntas. Todas veem suas 
atividades como exercício de um dom recebido por Deus e que, por isso mesmo, não acham justo cobrar 
dinheiro pelo serviço que prestam às suas comunidades.
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As histórias das senhoras Maria José Barros Silva, 65 anos, residente do Sítio dos Anjos; Maria Tenório 
Cardoso, 68 anos, do povoado Santa Rosa e de Teodora Josefa de Andrade Silva, de 78 anos, moradora do 

povoado Jiquirí, possuem um elemento em comum: a fé em Deus. Para elas, o legado que é transmitido de 
geração a geração, nasce como um dom enviado por Deus para ajudar aos outros. 

Para dona Maria José, que realiza tratamentos e cuidados há trinta anos e para quem o dom chegou quando 
ainda era menina, o mau olhado é a principal enfermidade a ser tratada em seu povoado. Para ela, “qualquer 
matinho verde” serve para cuidar. Ela utiliza a Erva Cidreira, preparada em forma de chá para realizar o tratamento 
que vem acompanhado da reza de um Pai-Nosso e do pedido de intervenção de Deus por aquelas pessoas.

A senhora Maria Tenório Cardoso, que aprendeu a prática observando a vó e a mãe, também está no ofício 
há mais de três décadas e divide o dom com uma de suas irmãs. Em seu povoado, é também o mau olhado a 
principal queixa de quem vai até ela em busca de ajuda. Para o tratamento, dona Maria usa a erva Vassourinha 
ou “qualquer plantinha verde”. Diferente de sua companheira de ofício, dona Maria não prepara chá de ervas, 
mas as utiliza como instrumento de benzer as pessoas.

Já Teodora Josefa de Andrade, conhecida como dona Bidinha, é referência em sua comunidade, quando o 
assunto é tratar mau olhado.  Para isso, ela usa Vassourinha de Botão. “Aprendi tudo observando as pessoas 
fazerem”. Dona Bidinha não manipula nenhum remédio medicinal, concentra-se, apenas, no ofício de rezadeira.  
Todas as três senhoras relataram que algumas plantas são fáceis de encontrar nas suas respectivas comunidades 
e que elas também plantam algumas espécies. Nenhuma delas, até então, recebeu algum tipo de homenagem 
ou reconhecimento do poder público, mas afirmaram que se sentem importantes em suas comunidades.

Maria
José Barros
65 anos
Anjos
Minador do Negrão-alagoas

Maria
Tenório cardoso
66 anos
Santa Rosa
Minador do Negrão-alagoas

Bidinha
Teodora josefa de Andrade

78 anos
Jiquiri

Minador do Negrão-alagoas
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Essa premissa conduz a vida dos agricultores aposentados Quitéria Alves da Silva, 74 anos; Nair Maria da 
Conceição Santana, 72 anos; Francisco Pereira da Silva, 60 anos e Maria Helena da Conceição, 60 anos, 

todos moradores do município de Minador do Negrão. Eles não cobram para curar as pessoas, uma 
vez que, para eles, poder tratar as enfermidades daqueles que os procuram é sinônimo de 
alegria.  

A senhora Quitéria Alves da Silva aprendeu o dom da cura com a avó e com a 
madrinha, há 30 anos, e, hoje dá conta de tratar mau olhado, sol e sereno. Nos 
tratamentos, costuma utilizar ervas como Alfavaca, Algodão Grande, Manjericão 
e Sambacaitá. Ela também usa infusão de plantas, que é preparada em uma 
mistura de sete ou mais ervas, colocadas no fogo para cozinhar. Dona Quitéria 
relata que, junto aos seus ramos de ervas, ela reza um Pai-Nosso, oferecendo 
as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus, oferece a São Pedro, São Paulo e diz o 
nome da pessoa a ser curada. 

Já para o senhor Francisco Pereira, de 63 anos, que aprendeu a tratar as pessoas 
com ervas há 45 anos, o mau olhado e a dor de dente são os problemas mais 
comuns de se tratar. O principal elemento da terapia é a erva Vassourinha ou 
qualquer “mato verde”, usado para acompanhar as orações. O senhor Francisco 
também prepara uma infusão contra problemas na próstata à base de folhas pisadas 
em pilão, com água e sal. ele não tem dificuldades em conseguir as plantas medicinais para 
os tratamentos, pois todas nascem na comunidade onde vive. 

Chico Preto
Francisco Pereira da Silva
63 anos
Mulungu
Minador do Negrão - alagoas

Quitéria
Alves da Silva

Cidade-Sede
Minador do Negrão-alagoas

74 anos

Curar é um dom dado por De
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Maria
Helena da Conceição Silva

60 anos
Cidade-Sede

Minador do Negrão-alagoas

Nair
Maria da Conceição Santana

72 anos
Travessão

Minador do Negrão-alagoas

Seu Francisco também reza pelos enfermos, mas não revela quais rezas são essas, em nome do segredo e da 
tradição. 

A senhora Nair da Conceição, moradora do povoado Travessão, diz que aprendeu seu ofício com a mãe e com 
Deus. “As pessoas veem e acreditam no que faço”, relata. As doenças que ela mais trata são triação, 

zipra e engasgo. A cura se dá por meio do chá de ervas de Angico, Alecrim e Sambacaitá. Ela 
repassa seus saberes para suas filhas e acredita que a comunidade entende e é agradecida 

pela atividade que desenvolve de forma gratuita. “Se Deus me deu esse dom, é para 
ajudar sem pedir nada em troca”.

Para a senhora Maria Helena da Conceição, de 60 anos, “rezar é cuidar”, ofício 
que ela realiza há 12 anos e que aprendeu observando uma senhora de sua 
comunidade.  Para tratar o mau olhado, moléstia que mais ataca as pessoas 
do seu povoado, dona Maria Helena costuma usar qualquer planta, desde que 
seja verde. Ela conta, ainda, que não tem uma reza específica e que pronuncia 
as palavras que Deus envia a ela na hora em que está rezando, “não tem como, 
eu falo o que Deus manda”. 
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Falo o nome da doença e entrego a Deus e ao divino Pai Eterno”. Este é o modo como a Sra Rosa Maria, 
rezadeira conhecida como Rosa de Zé Santo, conduz o tratamento exclusivo contra o mau olhado no 

povoado Torta, zona rural de Minador do Negrão, Alagoas. Com cerca de 50 anos no exercício da benzação, 
ela conta que, sem fé, a cura é improvável. Dona Rosa de Zé Santo aprendeu a rezar com seu sogro e com 
o esposo, e se mostra disposta a repassar seus conhecimentos para quem se interessar em saber. Ela não 
fabrica remédios naturais; somente reza e, para tanto, costuma utilizar o ramo da Vassourinha de Botão. Da 
mesma forma que a Sra Josefa Couto, do povoado Lagoa do Caminho, contudo, esta recebe algumas outras 
enfermidades além do mau olhado durante seus atendimentos, tais como: sol e sereno, vento caído e triagem. 
Aprendeu com a mãe, observando a letra e a forma de cada oração.

“Uma pessoa que faz o bem”. É assim que a Sra Cícera Jesuíno se autointitula, pelos aproximados 50 anos 
em que exerce o bem-estar das famílias do povoado Jiquiri, por meio das rezas e da fabricação de remédios 
caseiros. A sua especialidade é a produção do tradicional Lambedor feito com Hortelã da Folha Grande para 
curar a tosse; e da garrafada de Barbatimão usado como anti-inflamatório. As receitas de Dona Cícera também 
resolvem os males citados anteriormente, acrescentando ainda o tratamento contra o mal de vento e enzipa 
(erisipela). Os calmantes são os chás de Capim Santo e de Cidreira, sendo este último, indicado para o alívio 
de dores, também. 

Outra rezadeira que prefere a Vassourinha Branca “das de brejo” para benzação é a Sra Francisca Alves, que 
mora na cidade sede de Minador do Negrão, mas se relaciona com o meio rural por toda a vida. Aos 67 anos, 
carrega a sabedoria de sua mãe no trato das propriedades medicinais das plantas utilizando com frequência, 
por exemplo, a Mororó. Ela administra, em forma de chá, para o combate à gripe e outras afecções do corpo.

Josefa
Couto da Silva
68 anos
Lagoa do Caminho
Minador do Negrão-alagoas

Rosa de Zé Santo
Rosa maria de Lima Silva

Povoado Torta
Minador do Negrão-alagoas

85 anos

Essas mestras rezadeiras, mulheres, aposentadas e idosas compartilham não só do respeito vindo de suas 
comunidades, mas também da falta de reconhecimento por parte do poder público. Lamentavelmente, nunca 
sequer receberam uma menção honrosa do Município ou do Estado, em homenagem aos anos de dedicação 
à saúde de seus povos. Ademais, demonstram preocupação pela falta de interesse dos jovens em aprender o 
modelo tradicional de cura praticado em Minador e reafirmam a crença de que a cura só é possível, através da 
fé. Sendo assim, entendendo o ofício que praticam como um dom enviado por Deus, não cobram nem pelas 
rezas que entoam, tampouco pelos remédios que preparam.

Cícera
Jesuíno de Oliveira

67 anos
Jiquiri

Minador do Negrão - alagoas

Francisca
Alves de Araújo

67 anos
Cidade-Sede

Minador do Negrão-alagoas
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Olho D'água Grande
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Morador do povoado Ponta da Terra, o senhor Nataliço Marcelino Borges, de 75 anos, trabalha há mais de 20 
tratando e cuidando das pessoas de sua comunidade. O agricultor aposentado aprendeu seu ofício com 

conhecidos e, atualmente, cura mau olhado, dor de cabeça, mal do tempo, triação no braço, mal queimante e 
engasgo. As ervas mais utilizadas por ele são Mastruz, Pinhão Roxo e Vassourinha.  Ele compartilha a reza que 
utiliza para curar mau olhado, doença de que ele mais trata em sua comunidade: 

“Com dois te botaram, com três te tiro olhado e quebranto. Doença maldita que lhe colocou nas tuas carnes, 
na tua gordura, na tua maguença (magreza), na tua boniteza, na tua feiura, no teu comer, no teu andar e 
na tua diligência e de se retirar para as ondas do mar sagrado com os poderes de Deus e da Virgem Maria”.  
Para ele, cura e fé andam juntas, como se fossem uma só, mas a fé é, ainda, a mais importante.

O senhor José Ramalho é conhecido como Zé Sanfoneiro, tem 63 anos e mora no povoado de Olho D’Água 
Pequeno. O ofício de curador que hoje exerce diante de toda a comunidade foi aprendido com o pai há 25 
anos. Hoje ele é uma das referências quando as pessoas precisam tratar dor de dente, dor de cabeça, picada 
de inseto, mordida de cobra, mau olhado, mal do tempo e sangue ataiado. As ervas mais utilizadas por seu Zé 
Sanfoneiro são Arruda, Pinhão Roxo, Aroeira, Sambacaitá, Barbatimão, Casca de Uva e Mijo de Ovelha.  Para 
ele, seu trabalho como curador tem grande importância para a comunidade. “São conhecimentos que ajudam 
a resolver problemas da população”, mas lamenta que hoje as pessoas não tenham tanta fé na reza como antes. 

“Eu acho muito importante cuidar de alguém doente que me procura e eu rezo com muita satisfação”. É assim que 
o senhor Ivanildo dos Prazeres, de 68 anos, enxerga seu ofício de curador. Há 8 anos na atividade, ele garante 
que esse é um dom que Deus lhe deu. O conhecimento sobre plantas e ervas ele aprendeu com um mestre 
de aldeia e hoje ele cura mau olhado, dor de dente e dor no corpo. Folha de Alevante e Alfavaca são as ervas 
mais utilizadas, além de indicadas para rins e coração inflamados. Para seu Ivanildo, o trabalho do curador é 

Nataliço
Marcelino Borges

Ponta da Serra
Olho D'água Grande-alagoas

75 anos

Zé Sanfoneiro
José ramalho

Olho D'água Pequeno
Olho D’água Grande-alagoas

63 anos

importante, mas a preferência das pessoas pelos médicos ainda é uma grande dificuldade. “Mas eu tenho fé 
que esse conhecimento não vai acabar, procuro sempre aprender mais para passar para os outros”, afirmou.

O seu Chico, como é conhecido o senhor Francisco Simão da Silva, tem 76 anos e é morador do povoado Sítio 
Salgado. Sua especialidade é tratar mau olhado. Em seus tratamentos, ele não utiliza remédio. “Quem vem me 
procurar, eu passo a rama de Vassourinha e rezo”, mas para que a cura funcione, além de ter fé, é preciso dizer 
as palavras certas. 

“Quem olhado te botou, pela tristeza te olhou. Com dois botaram, com dois te tiro, três vezes. Sai 
olhado quebranto, das carnes, dos ossos, das veias, dos nervos e da foto da zona do malgrado para 
sempre”.

Índio
Ivanildo dos Prazeres

Imbiruçu
Olho D’água Grande-alagoas

68 anos

Chico
Francisco Simão da Silva

Salgado
Olho D’água Grande-alagoas

76 anos

 
“Mas eu tenho fé que esse 

conhecimento não vai acabar, procuro 
sempre aprender mais para passar para 

os outros”

Sr Ivanildo dos Prazeres, 68 anos. Povoado de 
Imbiruçu, Olho D’agua Grande-AL.
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Mara
Da Silva Lira

Cidade-Sede
Olho D’água Grande-alagoas

62 anos

Lucia
Vitoria dos Santos Boia

Olho D’água Pequeno
Olho D’água Grande-alagoas

62 anos

A história dessas duas agricultoras aposentadas, moradoras do município de Olho D’Água Grande, cruzam-
se por um ponto em comum: o dom de curar as pessoas. 

A senhora Lúcia Vitória dos Santos, de 65 anos, residente no povoado Olho D’Água Pequeno, conta que 
aprendeu seu ofício através de sua família. “Há 45 anos eu aprendi com minha mãe, meu pai, minha avó e meu 
avô a curar engasgo, diarreia, vento caído e mau olhado”. Para o tratamento das pessoas que a procuram, ela 
usa Vassourinha, Mastruz e Pinhão Roxo. Dona Lúcia compartilha a reza que faz quando alguém com engasgo 
a procura. 

“Senhor São Brás, bispo e santo, Jesus Cristo disse que esse engasgo descesse ou subisse. Aí reza um 
Pai-Nosso, uma Ave Maria e um Santa Maria e oferece em intenção do Senhor São Brás”.

Já para a agricultora aposentada, Maria da Silva Lira, de 62 anos, residente na sede do município, curar as 
pessoas de sua comunidade é um verdadeiro dom. “Não é todo mundo que faz o que eu faço, desde que eu tinha 
10 anos de idade. Aprendi tudo com minha mãe”. Dona Maria usa Vassourinha e Pinhão Roxo para tratar de mau 
olhado, dor de cabeça e dor de dente.  Para ela, assim como para as outras detentoras desse saber tradicional, 
o principal elemento de cura é a fé na reza, sem esta, as pessoas não conseguem ficar curadas.  
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Dona Branca
Jeruza Da Silva

Cidade-Sede
Olho D’água Grande-alagoas

82 anos

Elmira
Da Silva Celestino

Ponta da Serra
Olho D’água Grande-alagoas

71 anos

Maria
Eunice

Olho Dágua Pequeno
Olho D’água Grande-alagoas 

79 anos
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DONA BRANCA, 82 anos. OLHO D'ÁGUA GRANDE-AL.

A senhora Jeruza da Silva, conhecida como dona Branca, tem 82 anos e mora no povoado Sítio Camarão. 
Ela conta que, desde os 10, aprendeu o ofício da cura com um sobrinho, que lhe ensinou a rezar para as 

crianças, atividade que hoje ela desempenha com amor. 

“Eu rezo nas crianças com gosto, e as criancinhas são uma coisa que a gente mais deve ter cuidado, 
mais do que a gente mesmo”, relata. 

Os males que a aposentada mais cura são de mau olhado e mal de monte, e ela compartilha uma história 
curiosa. “Já me procuraram até para rezar para um cavalo, aí eu disse que era o primeiro e o derradeiro”. Dona 
Branca não utiliza outras ervas em seus processos de cura, apenas a Vassourinha para auxiliar nas rezas. 

Já a senhora Elmira da Silva Celestino, de 71 anos, aprendeu a curar as pessoas com a mãe e, hoje, compartilha 
seus conhecimentos com a filha. O mal mais comum em sua comunidade é o mau olhado, principalmente, em 
crianças, mas ela também trata de dor de barriga, vento caído e dores na coluna. Para o tratamento, as ervas 
mais utilizadas são Sambacaitá, Alfavaca e Carambola. Dona Elmira se sente importante e reconhecida pelo seu 
trabalho dentro da comunidade e da família. “Vem muita gente aqui, graças a Deus e todos são bem recebidos”. 

Para a senhora Maria Eunice, do povoado de Olho D’Água Pequeno, curar as pessoas é um dom. Segundo ela, 
é “quando a pessoa reza para ser curada e a reza serve”. Seu ofício foi aprendido, há 20 anos, com uma senhora 
do município de Arapiraca. As principais doenças que ela combate são o mau olhado e vento caído, e a erva 
mais indicada para esses males é a Vassourinha. Ela conta que seu saber é compartilhado por outros membros 
da comunidade, como dona Dolores, dona Juraci e dona Maria. 

As três senhoras são reconhecidas por toda a comunidade e sonham em passar o conhecimento adiante pela 
tradição oral, mas não vê muita disposição dos jovens para aprender.
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Zezé
Félix Filho

82 anos
Poço Comprido

Olho D’água Grande-alagoas

LIOZI
Alcilino da Silva
79 anos
Olho D’água Pequeno
Olho D’água Grande-alagoas

DOLORES
Nicolal
65 anos

Olho D’água Pequeno
Olho D’água Grande-alagoas

A fé em Deus, nas rezas e nas plantas medicinais é o que une esses três agricultores aposentados do município 
de Olho D’Água Grande. Detentores de um saber passado pela tradição oral, hoje eles são referência na 

comunidade onde vivem quando o assunto é tratar da saúde da população.  O senhor José Félix Ribeiro tem 
82 anos e, há 40, tem o ofício de cuidar de dor de barriga, dor de cabeça, paralisia, derrame e mau olhado, no 
povoado Poço Comprido, local onde reside. Para ele, qualquer folha serve para benzer, embora suas preferidas 
sejam Vassourinha, Mastruz e folha de Cajueiro. “O importante mesmo é a fé das pessoas”. 

Já para o senhor Liozi Acilino da Silva, morador de Olho D’Água Pequeno, o curador é aquele que cura em 
nome de Deus. Ele conta que o que sabe aprendeu dos pais, que também eram rezadores e que passaram a 
tradição tanto para ele quanto para seus irmãos. Mau olhado, inveja e vento caído são os males de que ele 
mais trata em sua comunidade, utilizando plantas como Pinhão Roxo e Vassourinha.  Ele não cobra pelos seus 
serviços e afirma que saber curar as pessoas é melhor do que dinheiro. “Hoje em dia, as pessoas me perguntam 
quanto eu cobro, e eu digo muito obrigado e não cobro nada, nunca”, relata.

Para Dolores Nicolal, de 63 anos, para ser um bom curador é preciso amar a Deus e ao próximo. Ela diz que 
aprendeu a curar todo tipo de dor, sol e sereno, zipra, mau olhado e vento caído com as mulheres de sua 
família, mãe e avó, e que, para isso, usa Vassourinha e Canudeiro para olhado; Alho e álcool para dor de 
pontada; tabaco, fumo, Hortelã, Alecrim, Manjericão e folha de Pinha para sinusite e má circulação; chá de 
Pitanga para acalmar os nervos e Sambacaitá e Mijo de Ovelha para infecções.  Sobre o reconhecimento de 
seu trabalho, ela conta que, nem todas as pessoas, mas grande parte lhe dá importância. “Até homenagem 
na escola eu já tive”, mas lamenta que os mais jovens não demonstrem tanto interesse pela continuidade da 
tradição. 
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Palmeira Dos Índios
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Para as ex-agricultoras Andrelina, Marinete, Irene e Divanete da zona rural de Palmeira dos Índios, ajudar a 
tratar da saúde das pessoas, além de ser um dom dado por Deus, é motivo de muita alegria. 

A senhora Andrelina Vieira tem 68 anos e há 15 vem cuidando da saúde das pessoas de sua comunidade. 
O saber que ela guarda aprendeu observando as tias curando as pessoas e lamenta não poder passar esse 
ofício adiante, “o povo novo hoje não quer saber”. Na comunidade em que vive, outras pessoas partilham dessa 
mesma atividade, mas, em sua família, ela é a única que tem o dom. Ela cura mau olhado em crianças, animais 
e adultos, mas também tem receitas para a gripe, para dor de barriga e febre. Dona Andrelina conta que usa 
palavras especiais no momento do tratamento. 

“Depois da reza, a gente oferece ao santo, as cinco chagas de nosso senhor Jesus Cristo e reza normal 
o Pai Nosso e a Ave Maria”. 

Com muito mais tempo desenvolvendo o ofício de cuidar de pessoas, cerca de 40 anos, a senhora Marinete 
Ferreira, de 74 anos, conta que aprendeu tudo sozinha. “As formas de conhecimento vinham de forma espiritual, 
por vidência”, relata. Para tratar o mau olhado, dona Marinete não indica remédios com ervas, utiliza os ramos 
de Mastruz, Sambacaitá e Pinhão Roxo para benzer. Para o intestino, ela indica chá de Vassourinha e para os 
dentes e para a gripe, ela recomenda a Papaconha.  Sua maior dificuldade em continuar a tratar das pessoas é 
o deslocamento, porque já não consegue andar muito devido à idade avançada. 

A senhora Irene Maria de Oliveira, moradora do povoado Candará também tem a mesma prática que dona 
Marinete e é com ramo das plantas que ela faz as pessoas melhorarem de saúde. Para ela, todo e qualquer 
ramo verde serve para tratar o mau olhado. As rezas que entoa também fazem parte do tratamento, mas Dona 
Irene conta que não pode revelá-las. “Se a pessoa tem fé, aquela cura serve”. 

Andrelina
Vieira da Silva

Coruripe da Cal
Palmeira dos Índios-alagoas

68 anos

Marinete
Ferreira dos Santos

Sítio Batingas
Palmeira dos Índios-alagoas

74 anos

Assim, como dona Irene, a senhora Divanete da Conceição, conhecida como dona Moça, afirma que, se chegar 
uma pessoa em sua casa, com fé em Deus, essa pessoa será curada. Há trinta anos, a moradora da Serra da 
Mandioca vem praticando o ofício de cuidar e tratar sua comunidade do mau olhado. Para o tratamento, a 
agricultora utiliza ramos de Mastruz e Pinhão Roxo, além de entoar algumas rezas que ela disse não poder 
revelar. 

Todas essas mulheres carregam o sentimento de gratidão e alegria pela importância que tem em suas 
comunidades, já que o poder público não dispensa nenhuma forma de reconhecimento pelo ofício que 
exercem.

Irene
Maria de Oliveira

Candará
Palmeira dos Índios-alagoas

76 anos

Dona Moça
Divanete Elvira da Conceição

Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios-alagoas

69 anos
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A lida com a terra e o ofício de tratar e cuidar dos outros são as atividades que unem as agricultoras 
aposentadas Jeusa Calisto, 77 anos; Maria Messias, 87 anos; Josefa Ferreira, 85 anos e Nazaré Maria Silva, 

de 65 anos; todas  moradoras da zona rural do município de Palmeira dos Índios. A senhora Jeusa Calisto da 
Costa, residente do povoado Santo Antônio está no ofício há mais de 50 anos e conta que já transmitiu a 
tradição para diversas pessoas. “É copiada a oração, e a pessoa leva e aprende, já ensinei várias pessoas assim”, 
relata a aposentada que diz ter aprendido tudo o que sabe com a mãe e as tias. Em sua comunidade, ela 
já ajudou a tratar de males como mau olhado, vento caído, dores de carne quebrada, dor de dente, dor de 
barriga e dor de cabeça, sendo o mais comum, o mau olhado. Para dor na barriga, dona Jeusa recomenda o 
chá de Hortelã, já para a tosse, ela usa o lambedor de Hortelã. A agricultora entoa a seguinte reza, como parte 
do tratamento: “Quando Deus andou no mundo, todo mau ele curou, curai (dizer o nome da pessoa) pelo vosso 
divino amor. Reza três vezes o Pai-Nosso e oferece na intenção de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Para ela, a cura só 
vem através da fé.

Passado de mãe para filha. Foi assim que o ofício de tratar e cuidar de outras pessoas começou a fazer parte da 
vida de dona Maria Messias, de 87 anos, moradora do povoado Lagoa do Caldeirão. A agricultora, que entende 
a atividade como sendo um dom dado por Deus, ajuda a tratar as pessoas de sua comunidade há cerca de 44 
anos. O mau olhado é a enfermidade da qual ela mais cuida. As ervas Manjerona, Manjericão e Eucalipto são 
usadas para banhos; e a Hortelã da folha miúda, utilizada para o tratamento de dor de barriga. 

Foi também por meio da oralidade, passado de geração em geração que o ofício de cuidar chegou na vida de 
dona Josefa Ferreira, 85 anos, residente do povoado Bonifácio. Tendo aprendido com sua mãe, hoje repassa 
seus conhecimentos para uma de suas filhas.  Dor de cabeça, mau olhado, sol e sereno são as enfermidades 
das quais ela trata com maior frequência. 

Jeusa
Calisto da Costa

Santo Antônio
Palmeira dos Índios-alagoas

77 anos

Maria
Messias da Silva

Lagoa do Caldeirão
Palmeira dos Índios-alagoas

87 anos

O Mastruz para tratar a dor; a Goiabeira para menstruação e Vassourinha para dor de barriga.  As ervas são só 
uma parte do tratamento, para que ele seja completo, ela também entoa a seguinte oração: 

“Olhado quebrante seu filho morreu, Senhora Santana subiu o monte e três gritos ela deu. Olhado 
quebrante seu filho morreu, que que tem olhado senhor, que que tem quebrante Senhor. Procurou a 
santa ceia, sangue procura o teu lugar, assim como Deus procurou o santo altar. Reza o Pai Nosso e 
oferece a Nossa Senhora Aparecida e das Dores”. 

“Desde pequena, eu sabia, eu sentia”. Foi assim que a senhora Nazaré Maria Silva dos Santos, do povoado 
Baixa da Areia, descobriu que tinha o dom da cura que veio quando ainda era criança. Hoje, aos 65 anos, 
ela trata de dor de cabeça, dor de barriga, dor de dente e de questões espirituais. “Sempre que tem algum 
problema eu sonho com ervas  e faço lambedores, banhos”. As ervas que ela mas utiliza em seu tratamento são 
Arruda, Pinhão Roxo, Pinha, Vassourinha, Aroeira, Hortelã, Pimenta, Angico, Jurubeba e Cajueiro Vermelho.  
Para as quatro agricultoras, a fé e a cura andam juntas, não há resultado exitoso caso uma seja dissociada da 
outra. E, em relação às plantas e às ervas medicinais, estas são cultivadas nas residências das mestras da cura 
e, se porventura não possuírem buscam na região, pois sempre conseguem com algum vizinho. 

Josefa
Ferreira da Silva

Bonifácio
Palmeira dos Índios-alagoas

85 anos

Nazaré
Maria Silva dos Santos

Baixa da Areia
Palmeira dos Índios-alagoas

65 anos
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Maria
José da Silva

Anum Velho
Palmeira dos Índios-alagoas

78 anos

Zé Rezador
José Marcos da Silva

Moreira
Palmeira dos Índios-alagoas

65 anos

Luzia
Teixeira da Silva

Buenos Aires
Palmeira dos Índios alagoas

68 anos

Tonha
Antonieta Maria da Conceição

Lagoa do Canto
Palmeira dos Índios-alagoas

72 anos

A fé é o elemento central na vida desses(as) idosos(as) que curam as pessoas em Palmeira dos Índios. Para 
a senhora Luzia Teixeira da Silva, de 68 anos, residente do povoado Buenos Aires, saber tratar e curar as 

pessoas é um dom e que, ao realizá-lo, sente Deus mais perto dela.  Dona Luzia faz esse trabalho desde os 
11 anos de idade e conta que aprendeu tudo com os mais velhos, por meio da tradição oral e, hoje, cuida de 
mau olhado em crianças e adultos, dor de cabeça e dor de dente com Aroeira, Chá e Cidreira e lambedores.  
Ela sonha em transmitir seus conhecimentos para os mais novos. “Tenho uma neta e ensino ela a rezar o terço”. 

A senhora Maria da Silva, de 78 anos, mora há 30 no povoado Anum Velho e acredita que seu ofício “faz 
bem ao próximo”. Seus conhecimentos sobre plantas e ervas foram transmitidos por sua sogra e, hoje, trata 
de mau olhado, peito aberto, vermelhidão, friagem no pés e dores. Para os respectivos tratamentos, ela usa 
Barbatimão para infecções, Babosa para o cabelo e fruta da Jurubeba para febre, tosse e bronquite.  Já a 
residente do povoado Lagoa do Canto, a senhora Antonieta da Conceição, conhecida como dona Tonha, de 72 
anos, aprendeu seu ofício com a mãe que era curandeira. “Aprendi ouvindo minha mãe benzer”.

Dona Tonha diz que não tem muito conhecimento com ervas, a única coisa que faz é álcool preparado com 
Arruda, Alho, Manjericão, Vassourinha, Sambacaitá, Alfavaca, Pinhão Roxo, Jurema Preta e Mulungu. Segundo 
ela, todas essas plantas servem para fazer um banho de limpeza e para tratar espinhela caída, zipra, fogo 
selvagem, bexiga baixa, cobreiro e mau olhado.  

Já o senhor José Marcos da Silva, ou Zé Rezador, 65 anos, morador do povoado Moreira, afirma ser “feliz por ter 
esse dom e poder fazer o bem às pessoas que precisam”. Todo o seu conhecimento, ele diz ter aprendido com 
a natureza e com o coração. Com suas ervas, ele trata de moléstia maligna e depressão. “Mas se for doença de 
médico, eu mando pro médico”. Seu Zé Rezador compartilha que Alecrim do Campo e Sambacaitá com mel de 
Urucum servem para inflamação e Erva Doce é um calmante natural.  Para curar os males que as pessoas têm, 
geralmente, não cobra nada. Dona Tonha declara que “não pode vender a palavra de Deus”. Já seu Zé Rezador 
diz que não cobra para curar as pessoas, mas que, às vezes, pede as velas, “mas se a doença é perigosa, pesada 
e maligna eu cobro” afirma ele.
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Para os quatro ex-agricultores do agreste alagoano, tratar da saúde das pessoas é um dom dado por 
Deus. Para a senhora Marina Pereira, moradora do povoado Canafístula de Frei Damião, o aprendizado 

do ofício veio de forma solitária “aprendi eu mesma, quando rezava em uma criança, e a criança ficou boa, 
então apareceram muitas outras crianças”, conta. Desde então já são mais de trinta anos ajudando a tratar sua 
comunidade do mau olhado e de outras enfermidades como a tosse, febre e catapora. Para os tratamentos, ela 
utiliza o Sabugueiro, Sambacaitá e Mastruz.  Também faz parte do tratamento contra o mau olhado o seguinte 
procedimento : “Reza o Pai-Nosso e pede ao Divino Espírito Santo e a Nossa Senhora da cura, menino Jesus e a 
Nossa Senhora do Carmo, mãe de Jesus, que cure essa criança do mal que tá”. Para ela, a fé do enfermo na cura 
é fundamental.

Dona Marieta Dolores também adquiriu seus conhecimentos de forma autônoma, por meio de um sonho, 
conta ela. “Em um sonho uma mulher chegava e me ensinava como fazia”. Desde então, já se somam quarenta 
anos de exercício do ofício de cuidar e tratar de outras pessoas. Na família, ela é a única que ajuda a tratar dos 
outros. Sol e sereno, dor de cabeça, vento caído e força de sangue são as principais enfermidades das quais ela 
costuma tratar. Para tratar de vento caído, dona Marieta profere as palavras a seguir: 

“Saiu senhor São Vicente a curar, encontrou com nosso senhor Jesus Cristo, nosso senhor Jesus 
Cristo perguntou: o que anda fazendo Vicente? Vicente respondeu: ando curando Senhor.” 
Reza para tratar de ventre caído da Sra Marieta Dolores.

“É uma felicidade poder cuidar das pessoas que não estão bem espiritualmente”, é o que acredita o agricultor 
aposentado Ilson José Marinho da Silva, morador da Aldeia Coité. Há, aproximadamente, 30 anos realizando 
esse trabalho, ele ajuda a tratar de doença do pulmão, infecções, doenças nas partes íntimas, gastrite e pedra 
nos rins. Para inflamação na mulher, tem o Cajueiro Vermelho e a Aroeira. Já para os ossos e banhos espirituais, 

Marina
Pereira da Silva

Canafístula de Frei Damião
Palmeira dos Índios-alagoas

72 anos

Marieta
Dolores Leite

Coruripe da Cal
Palmeira dos Índios-alagoas

79 anos
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DONA BRANCA, 82 anos. OLHO DÁGUA GRANDE AL.

Ilson
José Marinho da Silva

Aldeia Coité
Palmeira dos Índios-alagoas

53 anos

Luzinete
Maria Melo de Brito 

Bonifácio
Palmeira dos Índios-alagoas

82 anos

ele indica Quixabeira; e, para problemas renais, o Mandacaru de cinco quinas. 

Seu Ilson acredita que seu trabalho é importante, pois quando os irmãos precisam ele pode ajudar. 

Reconhecida por sua comunidade, a senhora Luzinete Maria Melo de Brito, de 82 anos, ajuda a cuidar de dor 
no pé, mau olhado, dor de cabeça e dor de dente. “Até AVC já curei”, afirma. Para tratar as pessoas ela utiliza 
Hortelã, Alfavaca, Príncipe Mestre, Pinhão Roxo e Catingueira. Dona Luzinete não costuma cobrar por esse 
trabalho, mas confessa que as pessoas sempre procuraram dar um agrado. “Quando eu morrer, meu saber será 
transmitido para uma filha ou para uma neta minha, para elas continuarem esse trabalho”.
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Para esses quatro agricultores aposentados da zona rural de Palmeiras dos Índios, o ofício de tratar e cuidar 
do outro é uma benção concedida por Deus. Para eles, saber do respeito que a comunidade tem pelo 

trabalho que desenvolvem já é motivo de orgulho e alegria.  Tratando da sua comunidade há mais de 20 anos, 
a senhora Naita Garrote, de 70 anos, moradora do povoado de Canafístula de Frei Damião, diz que aprendeu 
a “curar” sendo “curada”. “Aprendi com uma senhora que me curava e, a partir da cura que ela fazia em mim, eu 
aprendi”.  Ela relata que é na tentativa de tratar o mau olhado que as pessoas chegam até ela. Para este mal, 
dona Naita utiliza ramo de ervas e orações entoadas; para tratar a dor de barriga, usa o Capim Santo; para 
cuidar da febre, a erva escolhida é o Eucalipto, e o modo de preparo é o mesmo para todas as ervas, ou seja, 
em forma de chá.

Com 60 anos de experiência no ofício, o senhor José Elias, do povoado Serra da Mandioca, conta que aprendeu 
sozinho o serviço de tratar e cuidar das pessoas. Ele diz que trata de mau olhado e tuberculose, utilizando a 
planta medicinal Batata de Purga. Para o trato com os cabelos, seu Elias recomenda o uso de pomada feita com 
Babosa.  O ex-agricultor, que não cobra nada pelo serviço, relata como é o ritual de tratamento do mau olhado: 

“Quando rezo pra olhado é a seguinte oração: pego a criança de cabeça pra baixo na 
passagem da porta da frente, com alguém do lado de fora e digo: eu te benzo em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, jogando a criança por debaixo das pernas e o outro pega”. 
Reza para afastar o Mau Olhado de Sr José Elias. 

Assim, como seu José Elias, a senhora Marinalva Laura, de 76 anos, do povoado de Canafistula de Frei Damião 
conta que também cuida da saúde das pessoas há, aproximadamente, 60 anos. Ela diz: “Faço esse trabalho 
desde criança, aprendi com 12 anos” e alega que seu conhecimento já vem de nascença e lhe foi dado por Deus. 

Naita
Garrote da Silva

Canafístula de Frei Damião
Palmeira dos Índios-alagoas

70 anos

José
Elias Barbosa

Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios-alagoas

77 anos

Dona Marinalva fala que as principais queixas que costuma ouvir são as de doenças/males passageiros como 
mau olhado, inveja, espinhela caída e gripe. Para esta última enfermidade, ela costuma indicar um lambedor 
feito com Poejo, Manjericão, Hortelã da folha grande, Hortelã da folha pequena, Alfavaca, Cebola Branca, Alho 
e Mel.

Já senhor Antônio Nunes, de 71 anos, morador da Serra da Mandioca, desenvolve o ofício, há apenas cinco 
anos e relata que já ajudou a tratar enfermidades variadas tais como: mordida de abelha, queimadura de 
lagarta, mordida de animais peçonhentos e estancamento sangue. Ele orienta que, para tratar câimbras a 
receita é a garrafada de Ibé. Além dessas recomendações, uma oração entoada por Seu Antônio também 
faz parte do tratamento. Os quatros idosos lamentam a falta de disposição dos jovens de suas comunidades 
para aprender o ofício e esperam que este quadro se reverta, e a tradição possa ser continuada e repassada 
oralmente de geração em geração.

Didi
Marinalva Laura da Silva

Canafístula de Frei Damião
Palmeira dos Índios-alagoas

76 anos

Antonio
Nunes Farias

Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios-alagoas

71 anos
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Morador do povoado Canafístula de Frei Damião, zona rural de Palmeira dos Índios, o senhor Olavo de 
França Silva, de 79 anos, afirma que só pode deixar de curar quando morrer. Desde os 10 anos de idade, o 

agricultor aposentado cuida das enfermidades da comunidade onde vive. Para ele, a cura não é um ofício que 
possa ser ensinado. “Não é bom ensinar, minha mãe pediu que eu levasse as orações que ela me ensinou para o 
resto da minha vida”. Derrame, gastrite, verme, dor de barriga e dores na coluna são as enfermidades que ele 
mais costuma tratar. Para verme, ele utiliza Capim Santo, Mastruz e Hortelã, já para as pessoas que sofreram 
derrame, ele usa algumas sementes do mato. Como complemento para o tratamento, Sr. Olavo entoa rezas 
como o Pai Nosso, Credo, Salve Rainha e Ave Maria, em um ritual que percorre todo o corpo do enfermo. 

Há 56 anos ajudando a tratar das pessoas de sua comunidade, o sítio Tutu, o senhor Eduardo Laurentino, de 
81 anos, conta que aprendeu sobre ervas com entidades do mundo espiritual. “Quando estou em transe, com a 
entidade incorporada, é ela que ensina. O santo é quem detém o conhecimento, não fica nada na minha cabeça”

Ele costuma ajudar às pessoas a abrir estradas e caminhos. “Também ajudo a arrumar serviço para quem está 
desempregado”, conta.  O Seu Eduardo trata de qualquer doença espiritual, já se for do corpo, ele faz orações 
para descobrir a enfermidade.  Sobre as ervas que utiliza nos tratamentos, ele diz que quem as indica são as 
entidades e que, quando ele sai do transe, não se lembra de mais nada. Por conta do custo dos utensílios 
usados nos serviços, como defumadores, por exemplo, ele explica que precisa cobrar pelo trabalho.

Para a senhora Gildete Rodrigues de Oliveira, de 75 anos, o exercício de tratar e cuidar das pessoas não pode 
ser ensinado. “Tem que ter o dom”, afirma a residente do povoado Canafístula de Frei Damião. Dores de cabeça, 
dor no corpo, “encosto” e “pessoas querendo saber sobre o futuro” são os pedidos que mais costuma receber 
na comunidade. Para o alívio da dor de cabeça, Dona Gildete costumava receitar banho de Alfazema Cabocla. 

Olavo
De França

Canafístula de Frei Damião
Palmeira dos Índios-alagoas

79 anos

Eduardo
Laurentino

Tutu
Palmeira dos Índios-alagoas

81 anos

A aposentada conta que não realizava nenhuma reza, para o tratamento, bastava que os espíritos baixassem 
em seu corpo”, relata. Para ela, a cura de qualquer enfermidade depende muito da fé. 

O senhor José Nunes de Farias, de 93 anos, morador da Serra da Mandioca, conta que não produz remédios 
com ervas medicinais, mas utiliza a reza como tratamento para as enfermidades. Seu José aprendeu o ofício 
com um dos seus vizinhos, quando tinha apenas 13 anos de idade e desde lá ele já ajudou a tratar dor de 
cabeça, dor nas costas e de dentes em humanos e animais. Como parte do tratamento contra a “ataiação de 
sangue”, seu José costuma entoar a seguinte reza: 

“Sangue fica no corpo assim como Jesus esteve no horto, sangue fica em ti, assim como Nosso Senhor 
Jesus Cristo esteve em si, sangue fica na veia, assim como nosso senhor Jesus Cristo esteve na ceia”.
Reza “ataiação de sangue” de Sr José Nunes.

 Como complemento para a reza, seu José entoa um Pai Nosso e garante que para cada tipo de doença existe 
uma reza diferente.

Gildete
Rodrigues de Oliveira

Canafístula de Frei Damião
Palmeira dos Índios-alagoas

75 anos

José
Nunes de Farias

Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios-alagoas

93 anos
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SÃO SEBASTIÃO
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Felicidade e gratidão são sentimentos que fazem parte da vida dos(as) idosos(as) do município de São 
Sebastião. Eles se sentem abençoados por receberem de Deus o dom de cuidar das pessoas, serviço 

realizado há anos e de forma gratuita para toda a comunidade. O senhor Ercílio dos Santos, conhecido como 
seu Pajé, tem 66 anos e há aproximadamente 30 desenvolve o saber das plantas e das rezas que curam em sua 
comunidade. Ele aprendeu tudo sozinho, movido pela curiosidade. Depois de 7 filhos, 9 netos e um bisneto, 
o agricultor aposentado é reconhecido pela comunidade, quando o assunto é tratar dor de cabeça, dor de 
dente, colesterol alto, diabetes, pressão alta e pressão baixa.  Ele diz que a principal dificuldade de seu trabalho 
é a falta de fé dos que precisam de cura, mas se alegra ao dizer que alguns jovens acompanham e tentam 
aprender o ofício. 

A senhora Maria José Barbosa da Silva, a dona Zezita, tem 62 anos e mora em Lagoa Seca.  Tudo o que ela 
aprendeu sobre curas e rezas ela deve ao avô. “Ele me ensinou tudo antes de morrer”. Hoje, ela trata de doença 
do tempo, quebranto, mau olhado, dor de dente, feridas, cobreiro e hemorragia com Mastruz, Jurema de 
Caboclo, Hortelã e Cidreira. No momento do tratamento, dona Zezita perde permissão a Deus e entoa o canto: 
“Deus te criou, Deus cura, Deus, que criou o céu e tudo o que nele habita”. 

Já a senhora Iracema da Silva, 72 anos, do povoado Gado Bravo, aprendeu o ofício 
com o avô do marido, há mais de 50 anos. “Basta a pessoa querer aprender, só é ouvir 
uma pessoa rezando que aprende”, conta.  Dona Iracema já ajudou a tratar de muitas 
doenças, tais como: mau olhado, sol e sereno, engasgos e verrugas. Ainda recomenda 
o uso do Alecrim para a dor de garganta e a Hortelã para dor no estômago e gripe. 

O senhor José Nobre Batista dos Santos, ou como gosta de ser chamado, seu Zé Nobre, 
de 75 anos, do povoado Tabuleiro de Dentro, relata “aprendi meu ofício com um homem 

Pajé Ercílio
Batista dos Santos

Terra Nova
São Sebastião-alagoas

66 anos

Zezita
Maria J. Barbosa da Silva

Lagoa Seca
São Sebastião-alagoas

62 anos

 
“E se juntar três olhos 

de Cidreira e três de Laranja, 
colocar no fogo para cozinhar 
o preparado será excelente no 

combate à pressão alta.”

Remédio para pressão alta de Sr Zé 
Nobre 75 anos. Povoado de Tabuleiro de 

Dentro, São Sebastião-AL.

que apareceu, me ensinou e foi embora e nunca mais voltou e também eu nunca tinha visto antes”, ele afirma 
que cuida das pessoas com mau olhado e mal do tempo e ainda ensina dois remédios: um para gripe e outro 
para pressão alta.  

“Se tirar o sumo da Hortelã, passar no liquidificador ou amassar na mão e colocar pra ferver se tem um bom 
remédio para gripe”. E se juntar três olhos de Cidreira e três de Laranja, colocar no fogo para cozinhar o 
preparado será excelente no combate à pressão alta. Para todos eles, a fé está ligada diretamente à cura e, sem 
ela, o tratamento que realizam não tem efeito algum.

Ze Nobre
José Nobre B. dos Santos

Tabuleiro de Dentro
São Sebastião-alagoas

75 anos

Iracema
Da Silva

Gado Bravo
São Sebastião-alagoas

72 anos
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No município de São Sebastião, quatro mestres e mestras dos saberes populares realizam, há décadas, 
um dos ofícios mais grandiosos do mundo: tratar e curar pessoas de suas enfermidades. Guardiões de 

conhecimentos sobre plantas medicinais e rezas populares, esses homens e mulheres acreditam que são 
abençoados por um dom divino. A senhora Maria Firmino, conhecida como Nega, tem 68 anos e mora 
no povoado Titara. Ela diz que aprendeu o ofício observando os mais velhos rezarem e sua 
especialidade é curar olhado e dor de cabeça. Para isso, ela usa Erva Cidreira, que é um 
calmante natural. Orgulha-se de seu trabalho, pois acredita que é muito importante fazer 
o bem para as pessoas.

Já a senhora Cristiniana da Silva Santos, de 66 anos de idade, diz que aprendeu 
tudo com a mãe. “Ela rezava e, se eu quisesse aprender, tinha que tá ouvindo”. 
Sol e sereno, carne triada, mau olhado e mal de monte são as principais 
enfermidades das quais ela trata com as plantas que encontra no quintal de 
casa. Para curar, ela reza um pai nosso e afirma que, não cobra pela realização 
dos seus serviços, pois “a palavra de Deus não se vende”.

A senhora Lorença da Silva, de 74 anos, também se considera uma pessoa 
abençoada. “Esse é um dom que não se aprende com ninguém, Deus é quem 
dá”, conta orgulhosa e diz que aprendeu a curar dor de cabeça, reumatismo, 
fogo selvagem, queimadura, mordida de animais, espinhela caída, feitiçaria e 
reumatismo. “Para dor de barriga, uso Cidreira; para acalmar o coração, uso a Água 
de Alevante; Gengibre Amarelo, pra dor de barriga e Capim Santo como calmante. Todas 
essas plantas tenho em casa, mas, se faltar, peço pros vizinhos”, relata dona Lorença. 

Cristina
Cristiniana da Silva
66 anos
Cedro
São Sebastião-alagoas

Nega
Maria Firmino Mano

Titara
São Sebastião-alagoas

68 anos

Lorença 
Maria da Silva

74 anos
Prata

São Sebastião-alagoas

Murilo
Severino Candido da Silva

60 anos
Grotão

São Sebastião-alagoas

Ela diz que não cobra por seus serviços, exceto quando são sintomas de espinhela caída. 

E para o senhor Severino da Silva, ou seu Murilo, como é conhecido no povoado de Grotão, saber cuidar e tratar 
“é uma coisa do destino, ninguém aprende, chega naturalmente”.  Seu Murilo ensina que Hortelã serve para 

dor de barriga; Pinhão Roxo, para dor de cabeça, Batata do Mato, para bicheiro; folha do Carrapateiro, 
para cobreiro e Vassourinha de Botão, para rezar. Além disso, recorre à reza do Pai Nosso, Credo 

e Salve Rainha como parte do tratamento de qualquer doença. Quando perguntados o 
que fazer para preservar esse saber, a resposta é única: a fé. Para dona Lorença, seu 

Severino, dona Cristiniana e dona Maria, é importante continuar rezando para que 
coisas boas continuem acontecendo com as pessoas.
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Marinita
Dos Santos

Curralinho
São Sebastião-alagoas

69 anos

Seu Nôndio
João Faustino dos Santos

Sítio Serra
São Sebastião-alagoas

86 anos

Maria
José Batista dos Santos

Cana Brava
São Sebastião-alagoas

60 anos

Seu Divá
Edivaldo Batista dos santos

Curralinho
São Sebastião-alagoas

60 anos

No município de São Sebastião residem quatro guardiões dos saberes tradicionais, pessoas de fé, que 
exerceram por muitos anos a atividade de agricultores e pedreiros e hoje são mestres na arte de tratar da 

saúde daqueles que os procuram. 

A senhora Marinita dos Santos, de 69 anos, mora no povoado Curralinho e começou a desenvolver o dom 
da cura a partir de um sonho que teve ainda menina, aos sete anos de idade. Dor de dente, dor de ouvido, 
dor de cabeça, vermelhidão, mordida de cobra, cachorro doido e mal de monte são as enfermidades que ela 
mais cura, com o uso de ervas como Hortelã e Boldo para dor de barriga e Cidreira, como calmante, que ela 
planta no quintal de casa. Para ela, as orações não variam muito de doença para doença, só quando é caso de 
cachorro doido e mordida de cobra. Ela diz que a fé é o elemento principal da cura “Se a pessoa não tiver fé nas 
minhas palavras, a reza não serve”.  

Seu Nôndio, como é conhecido o senhor João Faustino dos Santos tem 86 anos e mora no Sítio Serra. Para ele, 
assim como para Dona Marinita, a fé é o mais importante da cura. Tudo o que ele sabe sobre reza aprendeu 
sozinho, já o conhecimento sobre plantas e ervas, aprendeu com a mãe e, hoje, é procurado para tratar de 
olhado, vento caído e dores em geral, utilizando plantas medicinais como Pinão Roxo e Arruda.  

Já segundo o ex-pedreiro Ediraldo Santos, o seu Dirá, de 60 anos, residente do povoado Terra Nova, todo o 
conhecimento adquirido sobre plantas ele aprendeu com sua avó, desde muito jovem, e, hoje, tenta passar 
seus conhecimentos para a filha. Seu Dirá costuma cuidar das pessoas com dor de dente, vento caído, gastrite 
e mau olhado, a enfermidade que mais trata em sua comunidade. Para a dor de barriga, costuma indicar a 
Hortelã; para problemas no coração, a Água de Alevante; e para pressão arterial, o Capim Santo. Fala ainda que 
utiliza uma única reza para todas as doenças. 

“Esse é um dom de Deus”, afirma a senhora Maria José Batista dos Santos, de 60 anos, moradora do povoado 
de Cana Brava. Ela aprendeu a tratar das pessoas com a avó quando ainda era “mocinha”, como ela mesma 
chama. O que aprendeu com sua família é ensinado para seus filhos.  Ela cura mau olhado, unha fraca e dor de 
dente. Para ela, “qualquer planta serve”, o importante mesmo é a crença da pessoa de que vai melhorar. Para 
cada doença ela tem uma reza e garante que todos sempre saem felizes e satisfeitos dos tratamentos.  O fio 
que une e conduz a vidas desses idosos é a fé, “reza sem fé não cura”, diz seu Dirá. A boa vontade rege a vida 
de cada um deles,  a força motriz não é o dinheiro; mas o  sentimento  de felicidade por poderem usar o saber 
que possuem para ajudar as pessoas.
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Vicentino
Lucas dos Santos

Estrada Nova
São Sebastião-alagoas

87 anos

Maria
Do Carmo

Malhada da Onça
São Sebastião-alagoas

66 anos

Das'dores de Bastião
Maria das Dores de Lima

Gado Bravo
São Sebastião-alagoas

88 anos

Os(as) idosos(as) de São Sebastião, que são detentores(as) do saber medicinal das plantas e rezas se sentem 
pessoas de fé, abençoadas, iluminadas por Deus e dotados(as) do dom que salva vidas. Durante muitos 

anos, esses(as) agricultores aposentados(as) cuidam da saúde da comunidade em que residem. A fé conduz o 
fazer de todos(as), e a boa vontade faz com que eles(as) executem as atividades de forma gratuita.  

O senhor Vicentino Lucas dos Santos, de 87 anos, morador de Estrada Nova, aprendeu o ofício com a mãe e 
exerce a atividade desde criança cuidando de dores de barriga, tosse, gripe e dor de cabeça. Desse modo, ele 
usa Hortelã para dor de barriga, Mulungu para curar a gripe e Quindim para curar má digestão.  Seu Vicentino 
lamenta que as pessoas tenham deixado de acreditar no poder das ervas e só queiram saber de farmácia, 
afirma, ainda que, “para preservar esse saber temos que ensinar o povo e incentivar seu uso”. 

A senhora Maria do Carmo, 66 anos, do povoado Malhado da Onça, aprendeu a tratar as pessoas pela reza há 
mais de 30 anos, observando outras pessoas rezarem. Já sobre o conhecimento de plantas e ervas,  conta que 
aprendeu sozinha para complementar as rezas. “As pessoas diziam que não se reza de mão pura”.  D. Maria do 
Carmo é procurada para curar mau olhado e ventre caído.  Além de usar plantas como Alfavaca, ela reza um 
Pai-Nosso e uma Ave Maria durante o processo de tratamento. Ela afirma que seu trabalho é importante para 
a comunidade, mas lamenta que os mais jovens não tenham paciência para aprender e passar adiante. 

A senhora Maria das Dores, de 88 anos, do povoado Gado Bravo, desenvolveu o saber com sua comadre 
Dominga, “quando ela tava rezando no povo eu ficava ouvindo e aprendi”, relata.  Dona Maria das Dores 
compartilha que faz uso da erva Vassourinha e folha do Pinhão para rezar nas pessoas. Ela entoa uma única 
oração para todos os tipos de doença, o que diferencia é o fato de a reza poder ser direcionada para seres 
humanos e/ ou para animais “nas pessoas rezo o Pai-Nosso, creio em Deus pai, Salve Rainha e ofereço para Deus. 
Já para os animais faço a oração: ‘Deus te gerou e Deus te criou’ e o Pai Nosso e tá feita a reza”, diz ela.  Para todos 
eles, o reconhecimento da comunidade vem em forma de agradecimento por tantos tratamentos já realizados. 
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