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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é mapear práticas de curas religiosas e mito-mágicas, localizando-as no 
tempo presente na Ilha de Santa Catarina. Trabalha-se com a hipótese de que elas revelam visões 
de mundo que, assim como na segunda metade do século XX, continuam a existir e residir na 
memória de muitos moradores da Ilha no século XXI. O corpus em apreço se constitui, 
principalmente, de textos e anúncios escritos veiculados em jornais locais, além de almanaques, 
panfletos, orações manuscritas ou impressas, fotografias, imagens, do período correspondente à 
segunda metade do século XX e aos primeiros anos do século XXI. A discussão apresentada 
nesta dissertação busca mostrar que, na Ilha de Santa Catarina nesse período, há uma produção de 
textos escritos que é dada a ler por e para uma determinada parcela da população como uma 
tentativa de “civilizar” as práticas de cura do corpo via leitura. 

 

Palavras-chave: práticas de curas; religiosidades; leitura; escritas ordinárias. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The goal of this work is to map religious healing and myth-magic practices, pointing them at the 
present time on Ilha de Santa Catarina. The text runs around the hypothesis that they reveal world 
views which, like in the second half of 20th century, remains in the memories of many 
inhabitants of the Island in 19th century. The evaluated corpus is constituted, basically, of written 
texts and ads featured in local newspapers, such as in almanacs, pamphlets, and printed and 
handwritten prayers, photographs, pictures from the period corresponding to the second half of 
20th century and to the beginning years of 19th century. The argument presented in this essay 
tries showing that, in that period’s Ilha de Santa Catarina , there is an written texts production 
which is intended to be read from and to a specific amount of the population as an attempt to 
‘civilize’ the body-healing practices through reading. 

  

Keywords: healing practices; religiousness; reading; ordinary writings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na iminência da morte, de um modo geral, o ser humano se aproxima de algo 

transcendental; algo que lhe remeta ao escatológico, numa demonstração de religiosidade 

latente1. Essa aproximação pode ser acionada através de uma busca pela cura, tanto do corpo 

como da alma adoecida. Essa busca, por sua vez, tem sido manifestada de diversas formas, em 

diferentes tempos, povos e culturas.  

A busca pela cura na sociedade atual, baseada no modelo de medicina ocidental, ao que 

tudo indica, tem negligenciado práticas de cura relacionadas as religiosidades ou aquelas 

manifestadas por práticas mito-mágicas2.  

Entende-se por “medicina ocidental” aquela que tem como base o modelo cientificista 

herdeiro das teorias de René Descartes (1596-1650)3, modelo que, em última instância, relegou o 

estudo das práticas religiosas, ou das práticas mito-mágicas de cura para o campo religioso4, 

única e exclusivamente. Quando muito, esse modelo classifica e justifica a busca pela cura com 

                                                 
1 A palavra religiosidade será utilizada no decorrer desta dissertação por remeter a uma ligação com o sobrenatural 
de maneira mais particular, mais íntima ou pessoal, diferentemente daquela sugerida pela palavra religião, que possui 
um significado mais institucionalizado ligada aos dogmas e normas coletivas. 
2 Conforme Houaiss (2001), Mito-mágico é um termo utilizado para designar uma gama de práticas geralmente 
passadas de geração em geração, principalmente através de uma tradição oral com relatos fantásticos, envolvendo 
seres que encarnam, sob a forma simbólica, as forças da natureza numa intenção de usar essas forças para se 
conseguir um determinado intento, a cura de enfermidades é um deles. Nessas práticas de cura a doença do corpo 
geralmente é conseqüência direta de uma alma enferma, assim há que se curar a alma para então sanar o corpo. Essas 
práticas aproximam-se do sistema orgânico de arranjo social e de visão de mundo, ao contrário do sistema mecânico 
que prevalece hoje na atualidade. (BAUMAN, 2008a)  
3 Segundo Descartes (2002 p. 21-26), a razão, o bom senso, ou ainda, como a chamava, a “luz natural” seria o 
instrumento geral do conhecimento que é capaz de julgar e distinguir o verdadeiro do falso. Essa faculdade da razão 
é natural ao homem; sendo-lhe inata. É a faculdade mais eqüitativamente partilhada, porque é comum a todos os 
homens. Ainda conforme Descartes, a diversidade de opiniões provém não da razão, mas da maneira pela qual ela é 
aplicada, isto é, do método que se adota.  
4 Para Bourdieu (1999), “campo” corresponde a um espaço subjetivo onde os indivíduos ou as instituições 
estabelecem embates, um constante jogo de forças e poderes. Essas forças estão em constante mudança com 
definições e redefinições. Sobre Campo Religioso, mais especificamente, Bourdieu assim se refere: “Em função de 
sua posição na estrutura da distribuição do capital de autoridade propriamente religiosa, as diferentes instâncias 
religiosas, indivíduos ou instituições, podem lançar mão do capital religioso na concorrência pelo monopólio da 
gestão dos bens [simbólicos] de salvação e do exercício legítimo do poder religioso capaz de modificar [...] as 
representações e as práticas dos leigos, inculcando-lhes um habitus religioso, princípio gerador de todos os 
pensamentos, percepções e ações” (p. 57). 

 



12 
 

meios míticos ou religiosos como conseqüência da “ignorância” e das “superstições das mais 

absurdas”5 daqueles que as praticam ou os que nelas acreditam.   

Segundo Capra (2006), até o ano de 1500 d.C., aproximadamente, a doença e a cura, de 

forma primordial, permaneceram fortemente relacionadas aos desígnios divinos. Eram 

interpretadas ou consideradas como o resultado de forças ocultas da natureza que atingiam o ser 

humano. Nesse contexto, doenças e pestes corresponderiam, em grande medida, a castigos dos 

deuses enquanto que a saúde seria uma dádiva divina.  

Dentro deste contexto era comum a crença que para se curar alguma enfermidade havia 

a necessidade de se recorrer a algumas práticas ligadas à religiosidade, que permitiriam re-ligar6 o 

ser humano ao divino.  

Acredita-se que um dos objetivos dessas práticas era o de, por meio de rezas, ervas ou 

mesmo jogos de adivinhação como o jogo de búzios, por exemplo, manter um “contato” com o 

além-humano, com o imaterial, os espíritos, os deuses ou o deus, invocar as forças da natureza 

para rogar pela cura de alguém enfermo.  

Por herança de tradições a algumas pessoas são atribuídos poderes capazes de provocar 

essa ligação com o divino. Assim por meio de processos mito-mágicos com os quais são 

invocadas as forças naturais, essas pessoas tentam trazer a saúde novamente àquele que padecia 

de alguma enfermidade.  

A esses homens e mulheres são atribuídos poderes de “conversar” com essas forças 

ocultas e pedir para que as doenças dos enfermos fossem expulsas de seus corpos e que a saúde 

fosse restabelecida. Esses “curadores”7 são guardiãs de uma memória relacionada a cura que com 

o passar do tempo e com a chegada das novas técnicas de se tratar o corpo, serão esquecidas. Um 

                                                 
5 Cabral (1942) atribui uma “organização” do “exercício da arte de curar”, no Brasil, à vinda da família real 
portuguesa em 1808. “Antes era o caos, o curandeirismo, a feitiçaria, as práticas mais estranhas abundaram, 
conseqüentes à ignorância e às superstições mais absurdas, atingindo altas e baixas esferas sociais, quiçá os próprios 
licenciados [médicos da época com algum conhecimento em sangrias e vomitórios] que, em número reduzidíssimo, 
não haviam [sic] certamente de fugir àquela mordaz classificação dos que ‘curavam por ignorância e matavam por 
experiência” (CABRAL, 1942, p. 11). 
6A própria palavra religião, do latim religio, formada pelo prefixo re (outra vez, de novo) e o verbo ligare (ligar, 
unir, vincular) traduz o sentido de reunião do homem e do sagrado. A religião seria, portanto, um “vínculo” social 
entre o mundo do profano e o mundo do sagrado; ou seja, uma “re-ligação entre” a natureza (água, fogo, ar, terra, 
animais, plantas, astros, pedras, seres humanos) e as divindades sobrenaturais (cf. LIBÂNIO, 2004). 
7 Sempre que possível será utilizado o termo “curadores” para designar aquelas pessoas que se dedicam ou 
dedicaram, às mais diferentes artes da cura ligadas ao sagrado. Evitando-se a palavra “curandeiro” em razão do seu 
significado que beira ao pejorativo.   
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dos exemplos, ou mesmo resquício dessa memória pode estar representada na prática de rezar ou 

orar por alguém enfermo rogando a Deus a sua melhora ou cura. 

No Brasil, desde o período colonial, existiam outras técnicas para acessar o sobrenatural 

na tentativa de promover a cura de uma doença que somente rezar.  Como as técnicas ligadas à 

cultura e tradição africanas, por exemplo.  

As práticas mito-mágicas e religiosas de cura que utilizam ervas, poções e adivinhações 

eram promovidas, principalmente, por afro-descendentes no Brasil e fazem parte da cultura dessa 

grande parcela de pessoas. Essas práticas, de um modo geral, foram dadas a ler, a ver e a 

conhecer por meio de um discurso catequista cristão-católico que as tratavam como práticas 

bárbaras e atrasadas. Consideradas pela Igreja Católica como práticas demoníacas, magias 

“negras” e feitiçaria, e seus praticantes classificados como “curandeiros” ou “feiticeiros” os quais 

mantinham pactos diabólicos.  

Visão que se estende aos mais diversos setores sociais, e que ainda hoje, encontram 

adeptos de outras religiosidades que enxergam as manifestações culturais religiosas como a 

Umbanda ou o Candomblé como religiões que cultuam o mal, o demônio. Ao passo que, muitas 

dessas religiosidades ligadas ao saber afro-descendentes, estão intimamente relacionadas com a 

prática da caridade e da cura. 

Na atualidade se remete à religiosidade rogando pela cura de alguma doença com 

promessas, missas, orações, figas, cruzes, rezas e bênçãos, sinais nos quais são depositadas 

esperança e fé para que doenças sejam evitadas ou mesmo curadas. Essa visão de mundo, tal 

como afirma Capra (2006, p. 49-51), seria aquela em que se considera uma “interdependência 

entre os fenômenos espirituais e os materiais e uma subordinação das necessidades do indivíduo 

às da comunidade”.  Visão que se contrapõe a sociedade capitalista ocidental atual que, em última 

instância, pende mais para o individualismo.     

Esta visão capitalista sobre as práticas religiosas de cura somadas a extensa produção 

nacional sobre o tema que em sua maioria as situam num tempo distante, podem ter contribuído 

para uma obliteração da memória e conhecimento sobre ervas e rezas dos curadores e suas 

práticas religiosas de cura.   
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É relativamente extensa a lista de pesquisadores que se debruçam sobre a questão das 

práticas religiosas ou mito-mágicas de cura no Brasil, de uma forma ou de outra, a exemplo de 

Anzai (2004), Chalhoub (2003), Guimarães (2003), Ribeiro (1997), Carneiro (1994), Santos 

Filho (1991), Mello e Souza (1986), Araújo (1977), entre outros.  

Entretanto a maioria deles dedica-se ao tema situando-o no período colonial, a exemplo 

da tese da historiadora Laura de Mello e Souza8. A autora analisou documentos produzidos pela 

Visitação do Santo Ofício no Brasil, e pesquisou, entre outros temas, práticas de cura realizadas, 

principalmente por “africanos, mestiços e indígenas”, que segundo a autora, “foram os grandes 

curandeiros do Brasil colonial”9.  

Pesquisas sobre medicina popular10, curas alternativas, mito-mágicas, práticas religiosas 

de cura, “curandeiros”, bruxaria, feitiços, higienização, medicamentação11, em sua maioria, têm 

se dedicado, principalmente, ao período colonial e imperial, no máximo, avançaram até a segunda 

metade do século XX no Brasil.  

Os resultados desses estudos, que focam as práticas de cura religiosas no período 

colonial ou imperial no Brasil, de um modo geral, podem ter contribuído ainda mais para a idéia 

de que o ato de usar práticas religiosas ou mito-mágicas para promover a cura de alguma doença 

seja considerado como uma prática ultrapassada pertencente a um passado distante.  

Como se as práticas de cura com rezas e ervas pertencessem única e exclusivamente ao 

tempo do Brasil Colonial ou Imperial, onde sua existência era justificada pela falta de médicos. 

Essa era uma das razões apresentadas para o fato de muitas pessoas recorrerem a esses “métodos” 

para aliviarem o sofrimento e a dor.  

É nesse diapasão que se propõe mapear práticas de cura religiosas registradas em 

jornais, anúncios de classificados, panfletos, ou em registros e relatos de obras bibliográficas com 

circulação na Ilha de Santa Catarina no tempo presente.   

                                                 
8 Sobre o assunto ver Mello e Souza (1986). 
9 Op. cit., p.166. 
10 O termo “popular” é empregado ao longo deste trabalho com um sentido tal como se refere Michel de Certeau e 
Dominique Julia, que, ao estudar as conotações do termo popular encontrados nas revistas folclóricas de fins do 
século XVIII, associavam-no ao natural, ao verdadeiro, ao ingênuo, ao espontâneo, à infância. Desde então, 
“popular” passa a ser identificado com “campesino” ou o que vem do campo, em contraposição ao que é da cidade. 
(CERTEAU; JULIA, 1989 p. 49-76). 
11Conforme Houaiss (2001), “ato ou efeito de medicamentar(-se); medicação”. Medicamentar pode ser entendido 
como o ato de empregar “medicamentos ou outros processos curativos, de acordo com determinada indicação ou 
orientação; tratamento terapêutico; medicamentação”. Utiliza-se o termo para designar o ato de utilizar remédios 
industrializados, indicados ou não pelos médicos, com o objetivo de tratar do corpo.  
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Dessa forma pretende-se mostrar que essas práticas persistem na atualidade, emergem 

no cotidiano de milhares de brasileiros.  

As práticas de cura religiosas e mito-mágicas constituem um imenso campo de pesquisa 

que revelam visões de mundo. Compõem um quadro de linguagens e identificações que continua 

a existir e a residir na memória de muitas pessoas. Contribuem para as ações, os usos e os 

costumes de um significativo número de pessoas no presente. 

Em Santa Catarina mais especificamente, destaca-se, duas obras sobre o tema, ambas do 

autor Oswaldo Rodrigues Cabral, médico e historiador catarinense que publicou trabalhos de 

relevância nacional sobre práticas religiosas de cura. A primeira obra foi publicada pela Imprensa 

Oficial do Estado de Santa Catarina em 1942, e é intitulada Medicina, Médicos e Charlatães do 

Passado. A segunda com o título: A medicina Teológica e as Benzeduras: suas raízes na história 

e sua persistência no folclore publicada em 1958. 

Em 1977 a revista Arquivos Catarinenses de Medicina – ACM, da Associação 

Catarinense de Medicina, com sede em Florianópolis, da qual Oswaldo Cabral foi colaborador, 

em sua primeira edição publicou na íntegra “Medicina, Médicos e Charlatães do Passado” com 

uma tiragem de 5.000 exemplares distribuídos gratuitamente pelo “Brasil afora” (A.C.M. vol. 3 

mar 1978, p. VI). 

Nesta obra Cabral trata das práticas de cura religiosas, por meio de rezas, mezinhas, 

adivinhações, desqualificando-as, sem considerá-las como manifestação cultural carregada de 

significados, de linguagem e identificações próprias, herdeiras de um conhecimento sobre a arte 

de curar o corpo que data de longo período. E que, na maioria dos casos ineficazes para o fim a 

que se destinavam, ou seja, para a cura de doenças, as práticas de cura religiosas ou mito-mágicas 

constituem uma importante memória cultural e religiosa de vários povos. 

Cabral desconsidera o fato de que mesmo antes da chegada dos colonizadores 

portugueses ao Brasil, sobretudo a vinda da família real portuguesa a quem ele atribui a efetiva 

“organização da arte de curar” (CABRAL, 1942, p. 11), os indígenas e africanos e seus 

descendentes já praticavam rituais com palavras, raízes, ervas e magias para a cura de eventuais 

males.  

Ocorre que, em geral, as pesquisas voltadas especificamente para o tema das curas 

religiosas ou mito-mágicas no Brasil, talvez por se localizarem temporalmente no período 

colonial ou imperial, terminam por concluir que elas existiam porque não havia número 
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suficiente de médicos, os representantes máximos do método científico biomédico12 de tratar o 

corpo. Por esta razão as populações desenvolviam técnicas alternativas de cura.  

As pessoas responsáveis por essas práticas mágicas eram respeitadas, procuradas e se 

destacavam em suas comunidades. A elas eram atribuídos poderes sobrenaturais e mesmo um 

domínio político e moral dentro daquela sociedade.13  

Acredita-se que as práticas mito-mágicas ou religiosas de cura tenham existido no 

passado e persistido na sociedade moderna ocidental marcada fortemente pelo modelo 

“biomédico”, justamente por atuarem num espaço onde o modelo atual de medicina (ocidental) 

tenha deixado um imenso vazio: a alma humana14. Tanto é assim que é possível registrar e 

encontrar práticas de cura religiosas e de características mito-mágicas difundidas entre a 

população da Ilha de Santa Catarina no tempo presente.  

A maior parte da produção acadêmica sobre práticas religiosas de cura na Ilha que 

abriga parte da Capital do Estado de Santa Catarina aborda o período compreendido entre o 

século XIX e décadas iniciais do século XX, a exemplo da Tese de Doutoramento de Laura do 

Nascimento Rótolo de Moraes, Cães, vento sul e urubus: Higienização e cura em 

Desterro/Florianópolis (1830-1918) (cf. MORAES, 1999).  

A referida tese não apresenta maiores discussões sobre o tema. Em síntese, Moraes 

(1999) aborda as práticas de cura na cidade de Desterro/Florianópolis reforçando o principal 

argumento já levantado e defendido por Cabral (1942): o de que tais práticas só existiam em 

razão do número reduzido de médicos doutores “formados” pelas faculdades do Brasil e Europa. 

                                                 
12 Conforme Capra (2006, p. 116), o pensamento médico sofreu forte contribuição do paradigma cartesiano o que 
resultou no que o autor designa como o “modelo biomédico” de tratar o corpo. Tido como o principal alicerce da 
medicina moderna, o modelo biomédico considera o corpo humano uma máquina, e que pode ser analisado a partir 
de suas peças. A doença, nesse modelo, é vista como um mau funcionamento dos mecanismos biológicos. Assim, “O 
papel dos médicos, seria intervir física ou quimicamente, para consertar o mecanismo enguiçado” (CAPRA, 2006, p. 
116). O conceito de biomédico é aqui utilizado de modo a distinguir de outras formas de medicina, como a chinesa, 
por exemplo, que considera estado físico (corpo) e mente (espírito) no tratamento de enfermidades. 
13 Na clave da literatura, o célebre escritor brasileiro Machado de Assis, numa crônica para o jornal o Commércio de 
14 de julho de 1889, ano da proclamação da República, já havia atentado para essa importância política dos 
“curandeiros” no Rio de Janeiro: “Curandeiros, por exemplo. Há agora uma verdadeira perseguição deles. Imprensa, 
política, particulares, todos parecem haver jurado a exterminação dessa classe interessante. O que lhes vale ainda um 
pouco é não terem perdido o governo da multidão. Escondem-se; vão por noite negra e vias escuras levar a droga ao 
enfermo, e, com ela, a consolação. São pegados, é certo; mas por um curandeiro aniquilado, escapam quatro e 
cinco”. Parece que a República criou seus heróis e também seus inimigos, e, ao que indica essa crônica machadiana, 
os curandeiros eram considerados inimigos.  
14 Entende-se por “alma” para efeito dessa dissertação, o lado psicológico, o emocional, a mente humana.  
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Dessa forma, conclui a autora, as práticas de cura religiosas ou mito-mágicas eram as 

únicas alternativas disponíveis para a população da capital catarinense. A autora justifica essa 

alternativa, dizendo que, naquele período, o número de médicos era insipiente. Diante de tal 

afirmação, a autora parece assimilar o discurso cientificista do período que, grosso modo, 

desqualificava as práticas mito-mágicas e religiosas de cura.  

Também merece menção a Dissertação de mestrado de Juliani Moreira Brignol, 

intitulada Bordados do Destino: saberes das mulheres afro-descendentes na passagem do século 

XIX ao XX na capital de Santa Catarina (cf. BRIGNOL, 2003).  

Brignol trata, basicamente, da apropriação dos saberes das mulheres africanas, 

especialmente as parteiras e as amas-de-leite, pelo discurso médico científico. Esse discurso 

constituirá, paulatinamente, um novo saber sobre o corpo da mulher que irá substituir a 

importante função das parteiras, antes ocupada pelas mulheres africanas ou afro-descendentes 

pelos médicos formados e em sua maioria, homens. 

Esse espaço temporal é transposto por Tramonte (2001), na tese de doutorado cujo título 

é Com a bandeira de Oxalá!: Trajetória, práticas e concepções das religiões afro-brasileiras na 

Grande Florianópolis. Essa pesquisa ultrapassa o espaço temporal que, nas outras, atingia o 

início da segunda metade do século XX.  

Fortemente embasada numa pesquisa de campo com duração de quatro anos junto ao 

“povo-de-santo”15 local, Tramonte tenta dar conta da trajetória da Religião Umbanda em 

Florianópolis desde o período colonial até a segunda metade do século XX, praticamente.  

O trabalho constitui uma pesquisa de fôlego com caráter interdisciplinar, envolvendo 

diversas fontes e disciplinas. Contudo, não tem como foco principal as questões relacionadas às 

práticas religiosas de cura, propriamente ditas, mas sim a questão da visibilidade da religião 

Umbanda na Capital do Estado de Santa Catarina.  

Sobre as práticas de cura, em última análise, Tramonte (2001) limita-se a dizer que curas 

religiosas praticadas por “benzedeiros/as, raizeiros/as, curandeiros/as” foram as principais 

responsáveis pelo surgimento e manutenção das religiões afro-brasileiras16, ao menos em 

Florianópolis.  

                                                 
15 Povo-de-santo é como se denominam os adeptos de religiões que possuem raízes africanas como a Umbanda ou o 
Candomblé.  
16 (TRAMONTE, 2001, p. 17-20). 
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Deve-se citar, também, as pesquisas desenvolvidas por Franklin Joaquim Cascaes (1908-

1983), folclorista que se interessou pelas coisas e pela gente da “Ilha do Desterro”17. Cascaes 

pintou, esculpiu, escreveu, pesquisou e catalogou o cotidiano e a vida das pessoas moradoras do 

interior da ilha, e do litoral catarinense durante as décadas de 1940 e 1970.  

Muitos dos seus escritos foram baseados em relatos, contos, causos e depoimentos de 

habitantes da Ilha de Santa Catarina. Alguns deles fazem menção às práticas religiosas de cura 

realizadas por feiticeiras/os, benzedeiras/ores que tentavam curar os males provocados pelas 

bruxas e pelas “forças fadóricas e maléficas” existentes na Ilha de Santa Catarina, segundo o 

próprio autor narrava.  

Cascaes também inventariou ervas, simpatias e mezinhas18 a ele ensinadas pelos 

moradores do interior da Ilha de Santa Catarina. Eram métodos que as pessoas utilizavam para a 

cura dos mais diversos males físicos e espirituais. 

Assim o trabalho de pesquisa proposto nesta dissertação vem preencher uma lacuna 

temporal sobre as práticas de cura religiosas em Florianópolis abrangendo a segunda metade do 

século XX e limiar do XXI, numa perspectiva da História do Tempo Presente. 

A escolha do recorte temporal relativamente extenso desta dissertação (1950-2008) pode 

ser atribuída, principalmente, por acreditar que até a década de 1950, na Ilha de Santa Catarina, 

as práticas de cura religiosas com suas rezas, ervas e búzios, de alguma forma, foram 

consideradas ameaças à saúde pública. A partir desta data as práticas religiosas de cura parecem 

que não mais oferecem riscos à saúde da população. É, uma das conclusões, que se pode inferir 

ao analisar as duas obras do médico e historiador Oswaldo Rodrigues Cabral, já citadas.  

 Medicina, Médicos e Charlatães do Passado (1942) é um bom exemplo do discurso 

construído em torno da “ameaça” à saúde pública representado pelas práticas de cura religiosas 

ou mito-mágicas.   

Para Cabral, como se pode inferir da leitura de sua primeira obra sobre o tema, os 

curadores (ou curandeiros, como se refere o autor) ganham fama na cidade mais em razão do 

                                                 
17 Franklin Cascaes em suas obras sempre se referia a Florianópolis como Ilha-capital, Desterro, Ilha de Santa 
Catarina, ou mesmo como as antigas denominações que a Ilha recebeu ao longo do tempo como Yjuriré-mirim 
(boca-pequena d’água, em Guarani), Los Perdidos, Ilha dos Patos, Nossa Senhora do Desterro, de Santa Catarina de 
Alexandria, principalmente por não concordar com a mudança do nome da cidade para Florianópolis em 1894.  
18 De acordo Houaiss (2001, p. 1913), o termo mezinhas refere-se ao medicamento caseiro latim medicinae, arte de 
curar; medicamento, remédio. 
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medo e abandono da população por parte do Império que não mandava médicos para a região, do 

que da eficiência dos métodos utilizados por eles.  

 

 
Vivia então o povo dessa vila [Desterro, por volta de 1770] abandonado aos próprios 
recursos, entregues aos próprios recursos, entregues os doentes aos cuidados das próprias 
pessoas da casa ou de vizinho de boa vontade, que acudiam afoitos, sugerindo, 
‘palpitando’, alvitrando, para os males de menor monta, chás e mezinhas [sic] caseiras, 
inocentes ou inúteis, que passavam por curar tudo o que, mesmo sem ou apesar delas, 
havia de ter cura. 
Para os males maiores havia apelo para o curandeiro, branco entendido ou algum negro 
velho, cujos sucessos eram contados e proclamados, mas de quem se calavam, para 
evitar melindres e agravos, os casos maus. (CABRAL, 1942, p. 13) (grifo do autor). 

 

 

Do trecho extraído infere-se que o autor atribui à existência das práticas caseiras de cura 

o fato do abandono em que vivia o “ingênuo povo da vila do Desterro”, Cabral (1942, p. 13), e, 

portanto, curavam seus males com os recursos que tinham. Males que, segundo o autor, mesmo 

sem remédios haveriam de curar. 

O autor não considera o fato de a maioria dessas práticas de cura como mezinhas, chás, 

estarem simbolicamente ligados a uma crença, uma força mito-mágica que a população, tal como 

relatado por Cascaes (2002/2003), atribuía a essas práticas. Não era só o chá, a simpatia ou a 

benzedura que curavam, era necessário, mais do que tudo, ter fé para que eles surtissem o efeito 

desejado, tal era o pensamento do povo.  

O autor parece também sugerir que somente os casos em que logravam êxito os 

“curandeiros” “brancos” ou “negros velhos” eram passadas de geração em geração. Os casos em 

que os métodos caseiros executados por eles não obtinham eficácia eram obliterados pela 

população temente que o “curandeiro feiticeiro” lhe lançasse uma praga ou, outro mal qualquer.    

A obra do autor publicada em 1958 pode ser lida e entendida como uma explicação 

“racional” da existência das práticas das benzeduras. Para tanto o autor apresenta argumentos de 

cunho científicos, e quando estes se esgotam, passa a analisá-las com base nas doutrinas e 

dogmas da Igreja Católica, como a visão de mundo professada pela fé católica fosse suficiente 

para abarcar as diversas religiosidades que compunham as práticas de cura religiosas ou mito-

mágicas. Para o autor as benzeduras eram  
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[...] remanescentes populares da medicina teológica. Via de regra são invocações de 
Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos Santos, a fim de que valham o paciente, 
intercedendo uns e determinando outros em favor de sua cura (CABRAL, 1958, p. 73). 

 

 

De um modo bastante geral, na obra de 1958, Cabral se dedica a estudar e pesquisar as 

práticas de cura religiosas “folclorizando-as”, ou seja, atribuindo a elas um caráter popular, 

inocente, como práticas que não tem relação direta com a cura, mas que existem pela fé do povo 

e porque elas estão presentes na “tradição” da população catarinense.  

Tradição esta que está sendo construída, neste momento, em Santa Catarina, como 

herdeira exclusiva do europeu “açoriano”, branco, católico e machista, tanto que as práticas das 

benzeduras eram vistas como uma atividade quase que exclusivamente de mulheres. O 

conhecimento sobre o corpo, sobre o ato de curar, são saberes e atribuições construídas como 

masculinas por excelência, a exemplo da temática levantada por Brignol (2003). 

Cabral se debruça somente sobre as práticas que de alguma forma, estão relacionadas 

com a religião cristã católica, segundo ele mesmo as classifica. E talvez por isso mesmo sejam 

elas merecedoras de serem pesquisadas.  

Práticas de cura com a utilização de poções, ervas e magias não são nem mencionadas 

por ele nesta obra. Ele não se preocupa com o estudo de práticas religiosas de cura afro-

brasileiras, por exemplo, ou a relação entre elas e as por ele consideradas de origem luso-

açoriana. Talvez esteja ai um indício do empenho para a construção de uma identidade branca, 

católica e européia para o habitante do Estado, ou mesmo da Ilha de Santa Catarina. Identidade 

essa que ainda é bastante recorrente para o Estado. 

Essas práticas de cura ligadas à cultura africana ou mesmo indígena não eram 

consideradas objeto de interesse para estudos acadêmicos.  

 Certeau e Julia (1989, p. 50), analisando a literatura produzida sobre os estudos voltados 

à cultura popular na França, aduzem que para que ela merecesse ser alçada a objeto de interesse e 

estudo por parte dos intelectuais franceses foi necessário censurá-la. “Tornou-se então objeto de 

interesse porque o seu perigo tinha sido eliminado”.  

Assim, na trilha aberta pelos autores mencionados acima, acredita-se que as práticas de 

cura por meio das benzeduras estudadas por Cabral em 1958, possa ter sido alçada a categoria de 

objeto de pesquisa por terem sido censuradas.  
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Ou seja, diante da crítica científica de que essas práticas não passavam de ignorância 

popular é que merecem ser estudadas. Uma vez instituído e aceito o discurso científico, sobretudo 

o ligado à medicamentação da sociedade, como a expressão da verdade, as práticas de curas 

religiosas não representariam mais perigo a saúde pública, logo, passariam a ser merecedoras de 

virarem tema de pesquisa e de publicações por parte dos intelectuais.  

Quanto às práticas mito-mágicas ligadas às raízes africanas, essas foram citadas como 

exemplo de barbárie e selvageria. O civilizado, a regra seria equiparar-se aos padrões europeus de 

tratamento do corpo. 

Para tanto a obra de Cabral datada de 1942, de certa forma, presta-se ao propósito 

civilizador dos modos de se tratar o corpo doente. Propósitos relacionados ao processo de 

medicamentação da sociedade brasileira de um modo geral, haja vista ter tido o livro repercussão 

nacional e na sociedade catarinense, em particular.  

Convém observar que, na esteira do desenvolvimento e crescente industrialização do 

período no Brasil, a indústria farmacêutica crescia e fomentava o consumo cada vez maior de 

medicamentos industrializados. O que de certa forma, seria mais fácil, se as pessoas parassem de 

acreditar nas receitas caseiras com ervas e rezas. 

Contribuindo para essa “cruzada” contra as práticas de cura religiosas ou mito-mágicas 

surge um importante órgão institucional dos médicos formados. Trata-se do Conselho Regional 

de Medicina do Estado de Santa Catarina (CREMESC), criado oficialmente no em 1958. Será o 

órgão oficial responsável pela regulamentação e fiscalização da atividade de médicos no Estado. 

Bem como no combate e repressão aos que se dedicam as artes de curar sem o devido registro de 

médico formado. 

É bom lembrar que os problemas principais dessa pesquisa histórica partem do presente, 

passam pelo tempo marcado pela experiência vivida do autor e vislumbram passagens do 

passado. Um exercício “continuum” entre o período estudado e o momento em que se escreve, 

constituindo-se num 

   

 
[...] espaço de tempo minúsculo, um simples ponto passageiro e fugaz, uma vez que sua 
característica é o seu desaparecimento no momento mesmo em que ele começa a existir. 
Portanto, o presente é a transição entre o que foi futuro e o que se torna passado. Em 
outras palavras, a escrita dessa história é, ao mesmo tempo, análise do passado, 
perspectiva do presente e antecipação do futuro. (BEDARIDA, apud RODRIGUES. 
2009 p. 1). 
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Deve-se considerar, também, que não é o fato do “marco” temporal situar-se na década 

de 1950 que simplesmente se esquece o cenário da cidade antes desse tempo. O cenário anterior é 

parte do de 1950 e do atual, tal como a citação, o passado é sempre uma construção, uma analise 

feita a partir de uma perspectiva do presente, o que pode favorecer uma previsão sobre o futuro. 

Assim, vale cotejar aspectos relacionados ao passado desse espaço geográfico e humano 

ora estudado, qual seja, a Ilha de Santa Catarina. 

A ilha do século XIX era formada por pequenos vilarejos isolados, denominados 

Freguesias. Era constituída basicamente de quatro principais povoados distribuídos da seguinte 

forma: ao centro-oeste o principal, denominado Vila da Capital, ou Central; ao norte, a Freguesia 

de Santo Antônio de Lisboa; ao centro-leste, a Freguesia da Lagoa da Conceição e mais ao sul, 

voltada para a baía sul, a Freguesia do Ribeirão da Ilha. No entorno dessas Freguesias, a 

quilômetros de distância, famílias viviam do que plantavam, criavam e pescavam. Esse 

isolamento inicial das Freguesias da Ilha no fim do século XIX e início do XX pode se explicar, 

em parte, pelas dificuldades de comunicação e transporte, próprios da época, bem como em razão 

das condições geográficas apresentadas pela Ilha de Santa Catarina, composta por um cenário 

natural de praias, promontórios, costões rochosos, restingas, manguezais e de uma morfologia 

descontínua, formada por cristais montanhosos. Assim, a geografia da Ilha dificultava (e ainda 

dificulta) o deslocamento e o acesso a algumas de suas regiões. 

As Freguesias apesar de serem relativamente independentes umas das outras se uniam, 

em certas ocasiões, geralmente em períodos de festas religiosas organizadas e mantidas pela 

Igreja Católica como a Procissão do Senhor Jesus dos Passos na Vila Central da Ilha-Capital, por 

exemplo. Era quando as pessoas transitavam de uma localidade para a outra, nessas ocasiões, 

moradores de uma Freguesia deslocavam-se, como podiam, até uma ou outra, dependendo de 

onde aconteciam as festividades. Esse fato pode ter contribuído para que enamorados se 

encontrassem e casamentos ocorressem, assim como também trocas de experiências de vida, 

comentários sobre a cura atribuída a um curador da região, ou práticas de cura com ervas.  

Também, poderia ter favorecido o enaltecimento das diferenças entre esses moradores. 

Sobretudo em relação àqueles da região central da Vila-Capital, a cidade, e os habitantes das 

regiões afastadas do centro, como a Freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha ou a 

de Santo Antônio de Lisboa.  
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Ocorre que nesse período um relativo número de comerciantes da Vila Central, que 

prosperavam principalmente em decorrência das atividades portuárias, passa a exigir dos 

governantes republicanos o cumprimento das promessas de trazer o “progresso” para a capital. 

Essa parcela da população adquirira hábitos burgueses de vida, roupas da moda, usos e 

costumes considerados, mais “civilizados” do que os usos e costumes dos habitantes dos 

“sítios”19, os compadres e as comadres, como eram chamados pelos moradores da cidade (a 

freguesia central da ilha). Os moradores da cidade passam a se distinguir dos moradores dos 

sítios.  

Essa distinção de classes ocorria de diversas maneiras, contudo, destaca-se nesta 

pesquisa, basicamente das maneiras relacionadas com a cura do corpo e o tratamento das 

doenças. Uma ligada ao saber científico, médico a outra as práticas de cura religiosas ou mito-

mágicas. Aquela era sinal de civilidade de modernidade ao passo que essa será considerada 

atitudes incivilizadas, atrasadas, ignorantes. 

Defende-se a idéia de que essa camada aburguesada que mora na vila central da cidade, 

tenta construir uma imagem “moderna” da ilha-capital e para tanto exige que a região seja 

agraciada com “melhoramentos” em sua estrutura urbana. Essa camada desejava que, além da 

remodelação de ruas, praças e casas, fossem civilizados os hábitos e os costumes da gente que 

mesmo morando na região central da ilha mantinha os hábitos e costumes do “sítio”.  

Tudo indica que há um empenho dessa elite aburguesada na produção de uma imagem 

da Capital como palco de um “cortejo” de hábitos e costumes evidenciados em duas maneiras 

distintas de habitar o centro da capital: uma das posturas cotidianas extravagantes e consideradas 

como sendo um atraso e a outra, as práticas julgadas adequadas a uma “cidade civilizada”.  

Assim, começa a surgir, já nas primeiras décadas do século XX, um processo de 

normatização e de códigos de modo a fazer prevalecer o modelo de uma “cidade civilizada e 

moderna”. Instaura-se dessa forma um embate entre práticas modernas de curar e tratar o doente 

e aquelas práticas arraigadas na população relacionadas à religiosidade. Esse embate inaugura um 

complexo campo de relações onde desfilam as diferenciações entre os tipos, os grupos e as 

classes constituintes da população da cidade. Sobretudo os modernos que se tratam com o médico 

e os atrasados que se curam com os curadores.  

                                                 
19 Como eram chamadas as localidades mais afastadas do centro da ilha. 
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Nesse contexto, estudar as práticas de cura pode favorecer para um melhor entendimento 

das relações e distinções de classe entre o que era considerado “moderno” e o que era classificado 

“atrasado”. Dessa forma “moderno” seria cuidar do corpo doente por meio de métodos científicos 

personalizados no saber do médico, já as práticas de cura religiosas e míticas, representadas pelo 

conhecimento empírico de homens e mulheres comuns do povo, eram anunciadas como práticas 

atrasadas, antigas, incivilizadas.  Contudo, sem entrar no mérito da eficácia e eficiência dos 

métodos científicos atuais de tratamento de doenças.  

Araújo (1986) sinaliza para o surgimento, já no início do século XX, na Ilha-capital 

catarinense, de um processo de diferenciação, pautada em hábitos e costumes, entre as pessoas 

que habitavam a vila central (a cidade). Essas diferenças eram mais acentuadas quando no 

período das festas religiosas, momento em que, por exemplo, a cidade era tomada por 

“compadres” e “comadres”.  

Aos citadinos, pela visão de uma elite que aderira aos padrões burgueses de higiene e 

saúde, não era possível admitir mais certos hábitos e costumes populares considerados 

inadequados para uma cidade que se pretendia “civilizada” e “moderna”. Esse seria, talvez, o 

objetivo a ser alcançado por uma parcela da população da capital do Estado de Santa Catarina, 

atrelada inclusive às promessas dos governantes republicanos.  

Embora Araújo (1986) aponte, principalmente, para um investimento da imprensa, de 

modo geral, na “civilidade” dos usos e costumes dos moradores do centro da capital, como as 

condições de higiene das residências, o ato lavar roupas no rio, a criação de animais, e outras 

“artes de fazer” (CERTEAU, 1994). Cogita-se que esta educação; esta “civilidade dos modos”, 

conforme (ELIAS, 1994b), atingiria o modo de viver e de tratar o corpo numa cidade “moderna”, 

principalmente as maneiras que envolviam os saberes populares de curar e tratar as doenças.  

Brignol (2003, p 16) assim se refere sobre esse processo envolvendo os saberes 

populares e o saber médico de tratar e cuidar do corpo, mais especificamente do saber das 

mulheres afro-descendentes: 

 

 
No caso de Desterro, as mulheres que detinham um saber tradicional de base ancestral 
africana negociavam e articularam sua identidade de grupo, pois existiu um embate entre 
essa elite medicalizada e os seus saberes ligados ao corpo. Ao que parece, existiu uma 
negociação constante nesse campo de disputas simbólicas: de um lado os saberes das 
mulheres populares (africanas, afro-descendentes, ítalo-brasileiras, açorianas), com 
costumes em comum e com identidades diferentes [...] do outro lado [...] estão os 
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médicos higienistas, com uma vontade racional de modernizar os hábitos da população 
desterrense e posteriormente florianopolitana. (BRIGNOL, 2003, p. 16)  

 

 

Ressalta-se que a “negociação constante”, citada pela autora, ocorrida entre médicos 

higienistas e saberes femininos populares, sofre ainda mais negociações internas. Acredita-se que 

mesmo dentro do grupo aludido pela autora como sendo o dos “saberes das mulheres populares 

(africanas, afro-descentendes, ítalo-brasileiras, açorianas)” sofre mais uma negociação.  

Obliterada a questão de gênero e focando as práticas religiosas de cura percebe-se uma 

predileção dos pesquisadores sobre os saberes citados por Brignol como sendo os populares 

europeus, ou seja, ítalo-brasileiro e açoriano. Esses saberes, em especial o segundo, tende a 

merecer destaque e preferência em estudos realizados pelos pesquisadores da época.  

Práticas de curas religiosas “ditas” açorianas são evidenciadas em detrimento das 

“consideradas” africanas. Talvez em razão do empenho na construção de uma identidade 

moderna e civilizada para a ilha de Santa Catarina. Uma identidade que não priorizava a cultura 

dos povos africanos. Parcela mundial desprestigiada e considerada, segundo teorias racistas e 

tacanhas remanescentes, as quais serão abordadas mais adiante, “incivilizáveis”.  

Parece que além da “negociação” entre médicos higienistas e as parteiras e amas-de-leite 

existia outra negociação que se estabeleceu no momento em que narrativas sobre esses saberes do 

corpo são construídas.  

Ao que tudo indica parece haver uma substituição paulatina de um saber dito tradicional 

e outro considerado moderno sobre as artes de curar o corpo que ocorreu de forma sutil. Pautada 

numa produção de conhecimentos e sentidos sobre a cura e a doença que, ao mesmo tempo em 

que desqualificava as práticas religiosas e mito-mágicas de cura, credenciava as novas técnicas 

bio-médicas como sinalizadoras de uma modernidade para a cidade.  

 

Cabe ressaltar que a ilha-capital da década de 1950 já respirava os ares de uma relativa 

modernidade20, que podia ser percebida pelas reformas sanitárias e urbanas21 na parte 

                                                 
20 Compreende-se historicamente como modernidade o período posterior a Idade Média. Contudo, na esteira de 
pensadores como Bauman (1999), a modernidade se caracteriza por um projeto ainda não concluído e ainda não 
descartado. “Fronteiras nítidas entre épocas não passam de projeções de nossa ânsia inexorável de separar o 
inseparável e ordenar o fluxo”. (p. 287). Para Giddens (1991) a modernidade está associada a um “estilo, costume de 
vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais 
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correspondente à região central seja nos prédios públicos, praças, ou no sistema de transporte 

coletivo22. Enfim, uma série de mudanças que colocavam a cidade no rumo da “ordem” e do 

“progresso”, bandeira republicana levantada pela classe aburguesada da cidade. 

No entanto para que a cidade entrasse definitivamente na modernidade, algumas 

personagens deveriam ser “expulsas” de suas ruas e praças. Personagens como “sortistas”, 

vendedoras ambulantes, lavadeiras, adivinhos, ciganos, erveira/os, raizeira/os, garrafeira/os, 

parteiras, benzedores, feiticeiros, “curandeiros”, amas-de-leite, e tantos outros. Desses 

personagens, importando, por ora, aqueles que de alguma forma eram afeitos a práticas de cura.  

Esses personagens passam a ser alvos de severas críticas da imprensa local e do próprio 

poder instituído, como os Conselhos de Medicina, por exemplo. Ensaia-se um discurso 

modernizador da cidade, e, segundo o qual, tais pessoas representariam a selvageria, a barbárie, o 

atraso de uma cidade. Quanto mais desses moradores possuísse a cidade, mais atrasada ela seria, 

segundo o pensamento técnico aburguesado que se consolida nesse período.  

É nessa direção que esta pesquisa tenta caminhar.   

Reafirma-se que a intenção principal desta pesquisa histórica é mapear algumas práticas 

que envolviam rituais religiosos e mito-mágicos cujo objetivo é proporcionar a cura ao corpo e à 

alma. Esse mapeamento é feito por meio de diferentes suportes tais como a imprensa escrita, 

textos manuscritos e ou impressos como orações, anúncios de almanaques, panfletos de 

propagandas que circularam (e circulam) na Ilha de Santa Catarina. Quanto ao recorte temporal 

situa-se no período correspondente à segunda metade do século XX e aos primeiros oito anos do 

século XXI. 

Esta pesquisa busca focar, assim, as diversas práticas religiosas que foram produzidas 

com o objetivo de curar enfermidades, fazendo uso de rezas, ervas e consultando búzios, dados a 

ver em diferentes suportes materiais. 

                                                                                                                                                              
ou menos mundiais em sua influência” (p. 11). De fato, o período moderno parece que não ter terminado. Está entre 
nós ainda subsistindo e perdurando. Latour (1994) sugere que, de fato, nunca fomos “modernos”. Talvez tenha razão 
levando-se em consideração a observação feita por Bauman (1999, p. 287) “A modernidade ainda esta conosco. Ela 
vive como pressão de esperanças e interesses não satisfeitos sedimentados em instituições que se auto-reproduzem; 
como zelo de imitadores forçosamente atrasados, que desejam juntar-se ao banquete outrora desfrutado com orgulho 
por aqueles que agora o abandonam com nojo; como o formato de mundo que os trabalhos modernos criaram [...] 
para nele habitarmos; com os ‘problemas’ que esses trabalhos geraram e definiram para nós, assim como nossa 
maneira de pensar e reagir aos problemas, maneiras historicamente condicionadas, mais instintivas a essa altura”.    
21 Cf. ARAÚJO, 1986.  
22 Cf. BION, 2003. 
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Para a consecução deste trabalho, partiu-se do pressuposto de que tais práticas de cura 

estão relacionadas a um ethos23 de uma religiosidade, que persiste mesmo com a tentativa de 

implantação de um padrão de vida alicerçado no modelo “moderno” de família burguesa, de 

normas, regras, leis, cujo objetivo era “civilizar” a sociedade. Um modelo pautado na 

modernidade e suas prerrogativas da racionalidade, que se sobrepõe a um universo dito mito-

mágico percebido na ilha-capital dos primeiros anos da segunda metade do século XX, 

principalmente.  

Trata-se de uma pesquisa histórica que tenta evidenciar um emaranhado de raízes que 

sustentam relações e embates de poder entre a Igreja, Medicina Científica, Estado e Tradição na 

produção de um conhecimento, via leitura, sobre um bem simbólico bastante valoroso: a cura do 

corpo.  

A produção e divulgação desse conhecimento é constantemente “atravessada” por outras 

visões de mundo, emergências de outras religiosidades e práticas de cura de caráter popular que 

provocam diferentes apropriações desse saber. Chartier (1998, p.17) traz importantes 

contribuições para a proposta desta pesquisa com suas análises sobre os objetos impressos 

“utilizados como técnica de compreensão do mundo” e que articulam “duravelmente as 

representações políticas e religiosas que permitirão fazer crer no inacreditável e no 

extraordinário, pois “é este o desígnio de todos os textos [e práticas] religiosas que aos mais 

humildes dos fiéis contam histórias edificantes ou terríficas” (op. cit, p. 21). 

Esta pesquisa, produzida sob a égide da História do Tempo Presente pode ser 

considerada um exercício histórico em que  

 
 

[...] a história do tempo presente não enceta apenas a abertura de um período novo, em 
que o que está muito próximo se mostra ao olhar do historiador. Ela é também uma 
história diferente, que participa das orientações novas de um paradigma buscado na 
ruptura com o tempo único e linear e que pluraliza os modos de racionalidade. (DOSSE, 
2001, p. 91) 

 

 

                                                 
23 Na discussão antropológica recente, os aspectos morais (e estéticos) de uma dada cultura, os elementos 
valorativos, foram resumidos sob o termo “ethos” [...] o ethos de um povo é o tom, a cor, o caráter e a qualidade de 
sua vida, seu estilo moral e estético e sua disposição. (cf. GEERTZ, 1989. p. 143). 
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Sempre que se analisa um fato, um acontecimento, um fenômeno, ou o que quer que 

seja, aquele que conta/escreve uma história o faz do presente, seja sobre um tema do medievo ou 

da modernidade. Também uma divisão do tempo em passado, presente e futuro não se dá de 

forma retilínea, faz curvas mais ou menos acentuadas que ora alargam ora estreitam os limites 

permeáveis do tempo, onde por mais que se pretenda e se mostre como homogêneo, é crivado de 

pluralidade na forma de entender o mundo.  

O tempo presente tenta contemplar esta pluralidade de “racionalidades”, umas mais 

ligadas à antiguidade, outras mais afins com a “modernidade”, mas dificilmente totalmente a uma 

ou exclusivamente à outra.  

Ao historiador cumpre saber misturar esses “tempos” num espaço limitado. Pode-se 

considerar que o historiador “do tempo presente”, principalmente, deve ser antes de tudo, um 

bom “misturador de tempos”.   

Assim, misturando tempos passados com o da cidade de Florianópolis atual (ano de 

2008) é possível verificar a incidência de algumas práticas religiosas e mito-mágicas de cura 

como, por exemplo, as curas atribuídas a rezas, ao uso de ervas ou a práticas de vidências como o 

jogo de búzios.  

Curas creditadas a personagens como benzedores/benzedeiras, curadores, pais ou mães-

de-santo que realizam tais atos imbuídos de uma religiosidade. Uma religiosidade que não é 

homogênea e que comporta contribuições das mais diversas crenças, como por exemplo, da Igreja 

Católica, do Espiritismo24, do Cristianismo e de religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o 

Candomblé. 

Um exemplo a ser citado desses personagens é o do beato João Maria, espécie de líder 

religioso que atuou durante o período do Contestado25. Nos primeiros anos do século XX, várias 

regiões do sul do país foram percorridas por beatos, homens religiosos que conheciam as ervas 

que curavam. Um deles, conhecido como João Maria, ganhou fama de homem santo na região 

meio-oeste do Estado de Santa Catarina.  A ele eram atribuídas curas de doentes com rezas e 

                                                 
24 Sobre espiritismo no Brasil, ver Silva (2008). 
25 A Guerra do Contestado (1912-1916) foi uma revolta em que caboclos catarinenses pegam em armas e se 
insurgem contra as tropas federais da República Brasileira. O conflito, ocorrido simultâneo à Primeira Guerra 
Mundial, foi praticamente esquecido pela imprensa da época e minimizado pelos livros de História. Contudo, 
importa o fato de ter sido a crença num curandeiro que manteve os revoltosos unidos, conforme sugere a historiadora 
Ivone Gallo (1981).  
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ervas. Ele benzia o gado e as plantações e fazia profecias anunciando o fim do mundo. Viviam 

em paz, andando pelas terras, espalhando a caridade e o bem. 

No entanto muitos desses beatos foram perseguidos e mortos, por serem considerados 

tanto pela Igreja como pelo Estado, como uma ameaça para essas instituições. É, em parte, em 

respeito à memória desses tantos personagens bastardos e inglórios que se sustenta a narrativa 

desta dissertação.  

Para a consecução deste trabalho foram estruturados três capítulos. O primeiro se propõe 

a discorrer sobre uma religiosidade eminentemente católica percebida nas páginas do jornal “O 

Estado” durante os primeiros anos da década de 1950. Também dá a ver práticas de cura, 

devoção e fé que permeiam as escritas ordinárias, ou seja, os escritos realizados por pessoas 

comuns, geralmente de condições humildes, e, muitas vezes silenciadas pelo tempo e pelo 

desinteresse da historiografia oficial. (CASTILLO, 2001 p. 9-34). 

São exemplos de escrita ordinária cartas, diários, cadernos ou mesmo orações 

manuscritas carregadas por moradores do interior da ilha, primordialmente na década de 1960 as 

quais eram atribuídos por eles poderes taumaturgos capazes de promover curas religiosas. Tal 

prática podia estar relacionada, de certa forma, ao poder atribuído à palavra pela Igreja Católica e 

que foi apropriado pelos fiéis e transferido para as orações manuscritas ou impressas que eram 

por eles carregadas como forma de proteção ou garantia de imunidade contra os mais diversos 

males.  

 No segundo capítulo a intenção principal é dissertar sobre emergências de outra visão 

sobre a cura na cidade. É objetivo também perceber incidências do movimento considerado como 

modernizador proclamado por uma elite republicana aburguesada que vai transformando a 

religiosa e mística Ilha de Santa Catarina na “moderna e civilizada” capital do Estado de mesmo 

nome.  

Primeiramente, focaliza-se a inserção de uma visão cientificista que cria um 

determinado discurso sobre as práticas de cura mito-mágicas realizadas por meio de gestos, 

mezinhas, orações, bênçãos e rezas. Ações promovidas por curadores, conforme se pode 

constatar nos relatos e contos escritos deixados por Franklin Cascaes e reunidos em duas obras: O 

Fantástico na Ilha de Santa Catarina, volumes 1 e 2.   
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A visão cientificista é o objetivo da outra seção do segundo capítulo que tenta mostrar o 

quanto a Ciência, representada pela Medicina Ocidental, ganha importantes espaços junto à 

população, principalmente dos moradores da região central da capital. Além do fato da eficiência 

dos métodos científicos de tratar as doenças, cogita-se a possibilidade de que eles tenham 

ganhado espaço junto aos moradores da região central, num primeiro momento, por serem 

apresentados como sinais de civilidade e modernidade em detrimento das práticas religiosas e 

mito-mágicas de cura anunciadas como sinônimo de barbárie e atraso. 

É, ainda, um dos objetivos do segundo capítulo, analisar os investimentos para a 

produção de um conhecimento científico difundido por meio de textos dados a ler por e para uma 

elite letrada por meio de uma produção científica. Tal como a publicação da revista de medicina 

intitulada Arquivos Catarinenses de Medicina – ACM, criada no final da década de 1970. Mais 

especificamente alguns exemplares dessa revista intitulados de Edições Culturais de Arquivos 

Catarinenses de Medicina em que foram publicados, na íntegra, alguns livros, todos ligados ao 

processo de medicamentação, higienização, secularização das práticas de cura e de modernização 

da cidade.  

Nas camadas menos abastadas da cidade, essa modernidade e uma civilidade dos modos 

de tratar os corpos se daria, também, via leitura. Uma leitura veiculada principalmente nos 

Almanaques de Farmácias. Nesses suportes é possível perceber um forte investimento, da 

indústria farmacêutica. É grande o número de anúncios e propagandas de remédios e fortificantes. 

Tais leituras teriam como um dos objetivos maiores a dessacralização e a 

medicamentação da arte de curar o corpo, explicando o funcionamento de órgãos e sistemas do 

corpo humano, fazendo assim com que as luzes da razão cartesiana penetrassem nas terras ermas 

da capital catarinense. Seria essa uma maneira de civilizar e de banir práticas consideradas 

“imundas” de cura, “há muitos arraigadas na população”.26   

No terceiro capítulo pretende-se bordejar emergências de uma espiritualidade que parece 

ressurgir no limiar do século XXI. Um tempo dado a ler como predominantemente marcado pela 

descrença e por um forte caráter científico, especialmente com relação aos processos de cura.  

                                                 
26 Segundo Cabral (1958, p.11), as práticas de cura religiosas que envolviam rezas ervas e elementos da religiosidade 
afro-brasileiras, como consultas aos orixás por meio do jogo dos búzios, eram consideradas como “imundas, bárbaras 
e ignorantes”.  
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Neste momento são mapeadas práticas de cura religiosas e de caráter mito-mágicas 

voltadas para as doenças que afligem a “alma” humana. A ocorrência dessas práticas pode ser 

analisada como resistências do sagrado em um mundo marcado pela descrença e pelo profano.  

São utilizados como principais fontes as sessões dos classificados do jornal Diário 

Catarinense, um dos jornais diários mais lidos na capital de Santa Catarina, bem como no jornal 

Notícias do Dia, um folhetim relativamente novo e de circulação bastante abrangente na capital. 

Pesquisou-se também em algumas matérias e reportagens publicadas nesses dois periódicos 

durante o período compreendido entre o ano de 2000 a 2008. 

Para a consecução desta pesquisa optou-se por trabalhar com fontes escritas, 

principalmente jornais que constituem um importante e rico meio de investigação da vida social 

como já confirmado por estudiosos, como Contier (1979), e, mais recentemente, De Luca (2005).  

A escolha do jornal como objeto de estudo deve ser feita com cuidado, conforme 

Capelato e Prado, (1980 p. 19), já que a imprensa é um “instrumento de manipulação de 

interesses e de intervenção na vida social”. Dessa forma deve-se desprezar a idéia comum que 

tende enxergar a imprensa como um “mero veículo de informações, transmissor imparcial e 

neutro dos acontecimentos [e da] realidade político-social na qual se insere”. Nem o jornal nem 

mesmo quaisquer outros documentos utilizados como fonte para a pesquisa historiográfica podem 

ser tratados como inócuos. Todo documento é, segundo Le Goff (1996): 

 

 

Antes de mais nada o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da 
história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
que continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, 
ainda que pelo silêncio. [...] devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe 
o seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço das 
sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – 
determinadas imagens de si próprias. (p. 547-48)  

 

 

É importante reiterar que todo o estudo referente a esta pesquisa, desde a escolha do 

tema, das fontes e principalmente do seu recorte temporal vincula-se à História do Tempo 

Presente. O Tempo Presente corresponderia ao tempo de uma experiência de vida, ou seja, ele 

seria sinônimo de uma contemporaneidade histórica.  
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Assim, a especificidade do tempo presente se constrói pela presença viva de 

testemunhos e pela luta em preservar seus rastros, construindo uma ponte para o contemporâneo 

(RIOUX, 1999 p. 39-50). Lembrando que a História não é somente o estudo do passado, ela 

também pode e deve ser, com um menor recuo e métodos particulares, o estudo do presente 

(CHAVEAU et. al 1999, p. 15). 
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2 PRIMEIRO CAPÍTULO 
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2.1 INTRODUÇÃO: “PASSOS” DE FÉ 

 

 

 

Extraordinário é o culto que se lhe consagra. Nos 
dias de tribulação, nas horas de tristeza, nos terríveis 
momentos de desalento da alma, todos para ele 
recorrem, todos vão implorar-lhe remédio para seus 
males... 

Virgílio Várzea27

 

 

 

O principal objetivo deste capítulo é discorrer sobre a representação da Ilha de Santa 

Catarina, das décadas iniciais da segunda metade do século XX, como sendo um lugar 

eminentemente religioso. Uma cidade que se mostra católica, um povo que mantém acesa sua 

ligação com o divino, com o escatológico e como esse ethos reverbera nas práticas de cura 

religiosas ou mito-mágicas na atualidade.   

Tendo como fonte o jornal O Estado de 1950 a 1960, foi possível perceber uma cidade-

capital palco de muitas missas, celebrações religiosas, cerimônias católicas de cunho popular, 

procissões, sermões, numa emergente demonstração de fé da população habitante da parte insular 

da capital catarinense. De fato a ilha era mostrada, ao menos nas páginas do aludido jornal, como 

uma cidade que rezava.  

Manchetes sobre a vida do Papa, procissões, reportagens sobre padres, programação de 

igrejas, matérias de festas religiosas, sermões, promessas e orações recheiam o Jornal O Estado e 

podem apontar para a possibilidade de, há cerca de meio século atrás a ilha de Santa Catarina ser 

caracterizada por uma religiosidade cuja predominância, ao que indica a fonte, era de católicos 

apostólicos romanos.28  

 

                                                 
27 (VÁRZEA, 1985. p. 74). 
28 Registra-se a existência de uma importante Imprensa Católica, como por exemplo, o Jornal “O Apóstolo”, 
mantido pela Diocese de Florianópolis, entre as décadas de 20 e 60 do século XX. (cf. SILVA, 2001). 
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Outras fontes analisadas nesta pesquisa foram orações escritas ou impressas utilizadas 

por moradores do interior da Ilha de Santa Catarina29. A partir da análise dessas orações foi 

possível discorrer sobre práticas religiosas de cura relacionadas a rezas que, de uma forma ou de 

outra, atravessaram o século XX e emergem no século XXI.  

Essas orações escritas compunham um ato de devoção e fé de ilhéus que as carregavam 

consigo e por assim agirem acreditavam estar imunes do contágio de pestes, da morte, de 

inimigos ou de outros males. Esse ato de trazer as orações foi mais evidenciado em moradores do 

interior da Ilha de Santa Catarina, sobretudo no período de 1950 a 1980, conforme datas 

encontradas nas próprias orações.  

Algumas cartas pessoais de um morador do interior da ilha, possuidor de orações 

manuscritas, são tomadas como fontes. Nelas é possível perceber uma preocupação com a saúde, 

com o bem estar dos pais e familiares. Essa preocupação com a saúde pode ser evidenciada nas 

introduções das correspondências sempre fazendo menção à saúde. Mas essa forma de introdução 

repetida nas cartas pode ser uma forma condicional ou mesmo padrão um padrão particular do 

escrevente, de começar suas cartas. No entanto outras cartas de outra escrevente apresentam 

também a mesma introdução indagando sobre a saúde dos destinatários.  

Sobre a utilização de cartas como fonte e material de análise histórico cabe sinalizar para 

o que escreve Cunha (2000, p. 162), que embora se refira aos diários pessoais acredita-se na 

possibilidade de ser aplicado às cartas:  

 

 

 
Descobertos e utilizados como importantes fontes de pesquisa, os diários [ou as cartas 
pessoais] podem oferecer aos pesquisadores outras novas versões/representações das 
práticas individuais, políticas e sociais de uma época, além de revelar interessantes 
histórias pessoais [...] Se o diário é ancorado na memória individual, esta é dada a ver 
pela linguagem, e cabe ao historiador enraíza-la no rol das múltiplas experiências 
sociais, para que cada memória pessoal possa ser vista e estudada como uma perspectiva 
da memória coletiva.      

 

 

 

                                                 
29 Conforme trabalho anterior (Sabino Martins, 2004) a prática da fé em orações escritas ou impressas por moradores 
do interior da Ilha de Santa Catarina pode ser considerada como demonstração de uma devoção privada de 
religiosidade.  
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Semelhante ao ato de escrever em diários, a escrita de cartas ou orações podem ser 

considerados como escritas ordinárias que correspondem àquelas elaboradas por pessoas comuns, 

muitas vezes silenciadas pelo tempo e pelo desinteresse da historiografia oficial30.  

As cartas e as orações são tomadas como fontes reveladoras de aspectos de um tempo-

espaço. Como rastros de um passado; sinais de um tempo que ora se torna mais visível, ora se faz 

menos aparente.  

Quanto às orações aventa-se que seus escreventes não tinham a pretensão de deixar um 

registro histórico, mas sim, manifestar sua devoção, buscar proteção ou a cura de algum mal. De 

mesma forma ao escrever as cartas, não era o escritor movido pela intenção de fazer história, 

mas, a de se comunicar com outra pessoa.  

Cartas, orações e jornais, podem ser tomados como importantes vestígios produzidos 

num determinado tempo e espaço e logo estão embevecidos com os aromas, apresentam-se 

carregados com as cores e moldados com as formas de um período e lugar específicos nos quais 

foram produzidos. 

No caso apresentado o período corresponde à segunda metade do século XX, e o lugar é 

a Ilha de Santa Catarina. Parece que o período e o lugar são marcados por um ethos religioso 

bastante forte, dada a presença marcante nos jornais, no cotidiano e na vida das pessoas eventos 

religiosos como novenas, missas, procissões, promessas (ver Anexo A).  

Ou mesmo práticas de cura relacionada a rezas, bênçãos, orações e simpatias, 

promovidas, em sua maioria, por benzedores e curadores. Essas mulheres e homens surgem nos 

testemunhos de moradores do interior da Ilha e em histórias que envolvem a cura de males que 

afligem a população da ilha-capital, quase sempre vítimas das bruxas que povoam essa porção de 

terras emersas, segundo Cascaes (2002 e 2003)  

Aos benzedores e benzedeiras era atribuída a capacidade de poder “curar” os males ditos 

provocados pelas bruxas, e assim adquiriam notoriedade e prestígio junto às comunidades, 

tornando-se queridos e respeitados. Aos benzedores e benzedeiras eram atribuídos dons de curar 

males do corpo e da alma proferindo palavras e fazendo determinados gestos, ou, ainda, 

receitando remédios e ervas.  

 

                                                 
30 Cf. CASTILLO (2001 p. 9-34). 
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Além dos “embruxamentos”, esses benzedores e benzedeiras foram (e ainda são) 

procurados pelos moradores da ilha para “curar” outras “doenças” pouco convencionais, tais 

como “olho-gordo” e “arca-caída”. E outras doenças mais tradicionais como o “amarelão”, 

“cobreiro”, “erizipela” e mesmo “mau-jeito” (contusões ou torções).   

A temática desse primeiro capítulo é basicamente a busca por esta religiosidade na ilha, 

que, imagina-se, é manifestada em público nas festas, procissões e também no privado, com rezas 

orações e promessas.  

Este primeiro capítulo encontra-se dividido em três principais seções. A primeira visa 

mostrar um ethos religioso de predominância católica na Ilha de Santa Catarina, por meio das 

reportagens do jornal O Estado durante a década de 1950, principalmente, período onde é mais 

representativo o número de matérias e reportagens sobre manifestações religiosas católicas de 

cunho popular. Convém salientar que a expressão “catolicismo popular” não possui o mesmo 

significado que “catolicismo apostólico romano”. As práticas populares de religiosidade tais 

como a fé nas curas religiosas, guardam características próprias de uma religiosidade particular, 

pessoal.  

A segunda seção deste capítulo tem como principal objetivo evidenciar uma prática de  

devoção e fé privadas manifestadas por alguns moradores da Ilha de Santa Catarina os quais 

atribuem poderes taumaturgos às orações manuscritas ou impressas tornando-as capazes de curar 

ou prevenir doenças do corpo e da alma31.  

A terceira e última seção é motivada e impulsionada pelas histórias de curas por meio de 

rezas e bênçãos promovidas por benzedeiras e/ou benzedores tendo como ponto de partida os 

relatos e depoimentos de moradores do interior da Ilha de Santa Catarina pesquisados e narrados 

pelo folclorista catarinense Franklin Cascaes. 

 
                                                 

31 Por “alma” entende-se a energia vital, o espírito imortal do ser humano, o seu animus, na expressão latina, ou seja, 
o ânimo de viver, segundo a doutrina cristã católica apostólica romana, o sopro divino que deu vida ao homem. 
Assim a referência no texto às doenças da alma leva em conta as muitas doenças de cunho psicológicos tais como 
síndrome do pânico, depressão e as diversas fobias.  Salienta-se que tanto o Velho como o Novo Testamento não 
dividem o ser humano em corpo e alma. A Nova Bíblia Americana em seu “Glossário de Termos de Teologia 
Bíblica” (pp. 27, 28), diz: “No Novo Testamento, ‘salvar a alma’ (Mr 8:35) não significa salvar alguma parte 
‘espiritual’ do homem, em contraste com o seu ‘corpo’ (no sentido platônico), mas a inteira pessoa, com ênfase no 
fato de que a pessoa está viva, desejando, amando e querendo, etc., em adição a ser concreta e física.” (The New 
American Bible,1970) 
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Sempre lembrando que no exercício histórico no tempo presente existe um constante 

movimento entre o passado e o presente. A narrativa histórica dentro da perspectiva do Tempo 

Presente é construída com elementos do passado e por questões e problemas do presente. Passado 

e presente se misturam, se completam. O presente é por vezes inundado pelo passado, mas esse 

passado é também uma construção do presente.   
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2.2 PROCISSÕES, MISSAS E PROMESSAS: CATÓLICOS NO “CENTRO” DA CIDADE  

 

 

 

Neste primeiro momento, um dos objetivos principais consiste em “pintar” um quadro 

de algumas práticas de devoção e fé e manifestações de religiosidade da população da Ilha de 

Santa Catarina na década de 1950. E se diz “um quadro” considerando que, semelhante ao pintor 

de paisagens, ao historiador também só é permitido representar na “tela” usando das cores e 

formas que lhe fornecem as fontes. Ou seja, a narrativa ora construída, é uma representação 

possível sobre a religiosidade na ilha, levando-se em conta o exposto, principalmente, no jornal O 

Estado. 

Uma possível análise dessas reportagens do Jornal O Estado da década de 1950, 

principalmente; é possível inferir que a ilha apresentava muitas manifestações religiosas públicas 

promovidas, em sua maioria, pelas Irmandades32, uma espécie de agremiação de pessoas que se 

reuniam em prol da manutenção e da devoção a um santo da Igreja Católica Apostólica Romana.    

Parece que a movimentação social na cidade, naquele período, pelo que se pode deduzir 

da leitura do jornal, ficava a cargo dessas Irmandades, como, por exemplo, a Irmandade do 

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito dos Homens Pretos.  

Essas Irmandades possivelmente foram grandes responsáveis pela manutenção de redes 

de sociabilidades na Ilha de Santa Catarina na medida em que promoviam encontros para 

organização de quermesses, procissões e manifestações católicas diversas, como novenas e 

missas. É uma das análises possíveis tendo como fonte as reportagens apresentadas no Jornal O 

Estado, principalmente as dos primeiros anos da década de 1950. 

Outras irmandades congregavam as paróquias do interior da ilha, como o Apostolado da 

Oração, a Congregação do Sagrado Coração de Jesus ou de Maria. Em sua maioria grupos 

compostos por beatas que se reuniam para realizar caridades, quermesses e outras festividades de 

cunho religioso.  

                                                 
32 Sobre Irmandades em Florianópolis ver Memorial (1997), Simão (2006) e Stakonski (2007).  
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É possível observar nas páginas do Jornal O Estado a presença, com regularidade, de 

reportagens e notícias relacionadas às manifestações religiosas desses tipos organizadas por 

irmandades e congregações.  

Além do Jornal traz-se para este exercício histórico, registros manuscritos e algumas 

fotografias que constituem “pedaços” de memória33 de um morador de uma localidade conhecida 

como Ponta do Saquinho no extremo sul da ilha34. Num pequeno caderno, tal como num diário, o 

homem comum escreve algumas passagens de sua vida, e nessa escrita é possível perceber as 

reverberações e a importância da religiosidade na vida desse morador e que a partir dele, há a 

possibilidade de se estender aqueles que estavam em condições assemelhadas e comuns daquele 

tempo e lugar. 

Tanto o Jornal como os manuscritos e as fotografias podem ser considerados, também, 

como indícios de um ethos religioso da população da Ilha de Santa Catarina. Ecos de uma 

religiosidade cristã católica de cunho popular e que, segundo Serpa (1997) teria suas raízes na 

cultura luso-açoriana da população da Ilha de Santa Catarina.     

Conforme Serpa (1997, p. 160), as cidades de Desterro/Florianópolis, Lages e São 

Francisco do Sul seriam mesmo regiões marcadas por uma acentuada concentração de luso-

brasileiros e por práticas religiosas típicas de um catolicismo popular. Quanto às cidades de 

Lages e São Francisco não se faz nenhuma consideração nesta pesquisa, já em relação à capital 

do Estado de Santa Catarina, palco principal, parece que, de fato, é possível corroborar com a 

afirmação do autor citado, ao menos sobre as práticas religiosas de caráter popular. 

Esse catolicismo popular, de características barrocas, sobretudo na forma e simbologia, 

parecia ser bastante presente na vida dos moradores da ilha, principalmente na região central, 

cenário apresentado pelo Jornal O Estado como palco das manifestações religiosas promovidas 

pelas Irmandades.  

 

                                                 
33 Trata-se de registros escritos deixados pelo senhor Manoel Venceslau Martins dando conta da realização da 
primeira missa na localidade de Saquinho no ano de 1973. Também fotografias de novenas realizadas na década 
1980 na mesma localidade e da festa do Divino Espírito Santo na localidade de Ribeirão da Ilha. Ver Anexo A 
(Acervo pessoal do autor).  
34 Ver a localização da pequena localidade de Ponta do Saquinho indicação do mapa, Anexo E. A Ponta do Saquinho 
foi o lugar escolhido pelo senhor Manoel Venceslau Martins, autor de um pequeno caderno onde registrou algumas 
passagens de sua vida como quando de sua vinda para a capital, em 1950, e registros de manifestações religiosas 
como a celebração da Primeira Missa no local. 
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Uma das manifestações que mais aparecem em matérias do Jornal é a Procissão do 

Senhor Jesus dos Passos, organizada pela Irmandade de mesmo nome que tem presença 

garantida no calendário religioso e festivo da Capital desde 1765, aproximadamente, data da 

criação da Irmandade que surge tendo como missão a promoção da devoção ao Senhor Jesus dos 

Passos.  

A procissão era, e ainda é, um evento bastante esperado e respeitado pelos moradores da 

ilha. As festividades religiosas serviam (e servem) como momento de sociabilidades e civilidades 

entre os participantes.  

Algumas condutas consideradas desrespeitosas mereciam até mesmo notas publicadas 

em jornal de circulação local, a exemplo da nota publicada no Jornal “A Regeneração – 1979”, 

registrada pelo historiador Oswaldo Rodrigues Cabral, membro da Irmandade do Senhor do 

Passos.  

O ato de tirar o chapéu quando se acompanhava a procissão do Senhor dos Passos 

poderia ser interpretado como uma demonstração de boas maneiras e respeito ao Santo.  É o que 

se pode inferir com a leitura da chamada que o jornal A Regeneração, de inclinações maçônicas, 

faz a um oficial que acompanhava a procissão do Senhor dos Passos com a cabeça coberta por 

um chapéu: 

 

 
RESPEITO – Pede-se à primeira autoridade da Província para fazer com que o Sr. 
Comandante da Canhoneira 'Forte de Coimbra', digne-se de descobrir sua elegante e 
muito preciosa cabeça quando acompanhar a procissão. Se ele é Oficial da Marinha 
Brasileira e Comandante de um navio de guerra da mesma, deve seguir a nossa Religião. 
Haja vista S.Excia. [sic] Para a Procissão do Senhor dos Passos e o que êle e seus 
Oficiais praticavam. (JORNAL A REGENERAÇÃO, apud CABRAL, 1979 vol 2, p. 
258) 

 

 

A matéria do jornal chama atenção e faz uma crítica ao oficial da marinha que, muito 

provavelmente, teima em acompanhar a Procissão do Senhor dos Passos de chapéu à cabeça. Ato 

que o jornal considera um desrespeito à religião a qual, supostamente, “todos” seguiam.   

Embora a nota do jornal “A Regeneração” seja datada de fins do XIX, ela pode 

evidenciar a forte contribuição de uma linguagem religiosa que se expressa de diversas formas, 

nas roupas, nos gestos. 
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A questão levantada pela citação do jornal por Cabral aponta para um possível caráter 

civilizador de sua obra. Aponta para a distinção e propagação de boas maneiras, de civilidades 

durante as celebrações religiosas. Fato semelhante envolvendo o uso de chapéu é narrado por J.I. 

Roquette (1997) em seu “Código do bom-tom”.35

Assim, essa nota de um jornal velho; as reportagens de jornais nem tão velhos assim, tais 

como as do Jornal “O Estado” da década de 1950, analisados a seguir; e, os manuais de boas 

maneiras podem fornecer indícios que apontem para uma visão de mundo embasada em preceitos 

religiosos, que conduzem condutas e comportamentos.  

 Essa visão de mundo religiosa parece reverberar com relativa emergência durante a 

segunda metade do século XX. Uma religiosidade que, ao que tudo indica, resiste ao tempo e as 

intempéries da contemporaneidade e podem ser percebidos no tempo presente, quando, por 

exemplo, pessoas retirarem o chapéu ou mesmo fazerem o sinal da cruz quando passam em frente 

de Igrejas numa atitude de respeito e fé. Talvez uma indicação do seu habitus como uma pessoa 

religiosa, demarcando o lugar de onde são e de onde “falam”.36  

Em 1900, Virgílio Várzea, que era um dos colaboradores do Jornal A Regeneração, de 

onde foi extraído o trecho anterior sobre o ato de usar chapéu durante a procissão, encontramos 

importante testemunho dando conta, também, da importância e primazia da Procissão do Senhor 

dos Passos deste os tempos em que a capital era conhecida como Desterro:  

 

 
Entre as solenidades religiosas que se fazem no Desterro desde muitos anos ocupa o 
primeiro lugar a chamada Procissão de Passos, que pelo seu valor, significação e 
magnificência se destaca consideravelmente em meio a todas as outras. Esse ato, que 
comemora para o mundo católico uma parte da grande passagem trágica do Calvário, 
assume ali anualmente as proporções de um grande acontecimento, pois abala até as 
regiões mais longínquas a população do Estado, que acode à pequena capital carregada 
de “promessas” e ofertas consagradas à Imagem do Senhor. (VÁRZEA, 1985, p. 73). 

 

                                                 
35 Roquette (1997, p. 71-72) assim se refere ao uso de chapéus dentro de Igrejas e em outros locais: “Tirar o chapéu é 
um sinal de respeito que deveis dar em primeiro lugar, e ainda antes de pôr o pé na igreja; fosseis vós doutra religião, 
seria uma loucura ou uma insolência obrar de outro modo, quando entrais muito por vosso gosto num lugar onde o 
uso exige que se esteja com a cabeça descoberta”.   
36 Segundo Bordieu por habitus pode ser entendido “um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações 
e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas 
de esquemas [...]”  (BOURDIEU, 1983, p. 65). 
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O autor dá testemunho da movimentação de pessoas que “acode à pequena capital” em 

razão da procissão da Procissão de Passos. Pessoas vindas, segundo ainda o autor, das mais 

distantes e diferentes regiões do Estado para cumprirem “promessas”, talvez promessas, como de 

praxe, ligadas a alguma graça alcançada, e estando o Santo junto a um Hospital, de se especular 

que sejam graças relacionadas às curas de alguma enfermidade, tal como ocorre ainda hoje em 

dia, como analisado ao final desta seção.  

O exercício histórico proposto com a apresentação de tais rastros e indícios é mostrar a 

emergência de um ethos religioso que emerge na segunda metade do século XX na ilha-capital e 

que pode ser evidenciado na predominância de matérias e reportagens relacionadas à 

religiosidade veiculadas no jornal O Estado37 (Cf. Figura 1). 
 

 

 
Figura 1: Recorte de reportagem sobre a Procissão e fotografia do Senhor dos Passos em Florianópolis/SC 
Fonte: Jornal O Estado de 10 mar de 1951, p. 01 (capa) 
 

 

Ilustrada pela fotografia da imagem do Senhor dos Passos, a matéria traz informações 

sobre a festa e a Procissão do Santo de “devoção” dos moradores da ilha-capital. A “veneranda 

                                                 
37 Fundado em 1915, o Jornal O Estado foi publicado em Santa Catarina até a década de 90 do século XX. O 
periódico servia como um braço do Partido Social Democrata – PSD em Santa Catarina, tendo como Diretor, durante 
1950 1960 o jornalista Rubens de Arruda Ramos, da família Ramos da cidade de Lages, com ligações com o Partido 
Liberal Catarinense cujo um dos fundadores foi Nereu Ramos em 1931.  
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imagem”, como aduz a matéria, é objeto de devoção e fé por um considerável número de 

moradores da Ilha de Santa Catarina.  

A matéria confirma e reforça a importância do evento da Procissão tal como aduz o 

título: “As tradicionais e emocionantes solenidades de Passos”.  

Um estudo sobre procissões e festividades católicas na Ilha de Santa Catarina pode 

revelar importantes relações sociais ali representadas, na medida em que nelas circulam 

subjetividades e onde identidades são construídas ou forjadas.   

Das procissões católicas a que mais ganha destaque nas páginas do Jornal O Estado da 

década de 1950 é a procissão do Senhor dos Passos. Alçada a categoria de “tradição” como se 

pode inferir do título da matéria jornalística a seguir. A Procissão do Senhor dos Passos é 

representativa da celebração dos costumes do povo da Ilha de Santa Catarina. Costumes e 

“tradições” inventadas e erigidas como sendo de “origem” açoriana. Em alusão ao arquipélago 

dos Açores de onde veio parte dos habitantes que povoaram a ilha.  

Uma “açorianidade” fabricada, sobretudo a partir da década de 1950, por meio, 

principalmente, de estudos e pesquisas de historiadores do Instituto Histórico e Geográfico 

Catarinense como Walter Piazza e Nereu do Vale Pereira.    

 
Figura 2: Recorte de reportagem e Fotografia da Imagem de Nossa Senhora das Dores 
Fonte: Jornal O Estado de 10 mar de 1951, p. 03. 
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Na figura 2 a fotografia da imagem de Nossa Senhora das Dores veiculada no jornal “O 

Estado. Relacionada ao sofrimento, ao alívio de dores e de curas milagrosas a imagem da santa 

também participa da Procissão de Nosso Senhor dos Passos, considerada como manifestação 

cultural de “origem” luso-açoriana. 

As imagens da Nossa Senhora das Dores e do Senhor Jesus dos Passos são veneradas 

por fiéis e devotos na Ilha de Santa Catarina desde que esta última ganhou espaço junto à Capela 

do Menino Deus, ao pé do maciço do Morro da Cruz na ilha. Em 1789 foi construído junto à 

capela o Hospital Imperial de Caridade por obra e iniciativa de Joaquim Francisco da Costa, o 

Irmão Joaquim, para amparar os pobres e doentes da região. 

A imagem do Senhor dos Passos que ainda hoje está na Capela Menino Deus (Figura 3) 

é cercada de mistérios e histórias curiosas desde a sua chegada em Desterro por volta de 1764.  

De proporções e tamanho relativamente grandes, cabelos e olhos que se assemelham aos 

naturais a imagem impressiona pela riqueza de detalhes. Fiéis e devotos do Santo alegam que os 

cabelos e as unhas da imagem crescem e que os olhos se movem.  

A imagem foi, em grande medida, a razão da criação da Irmandade de mesmo nome, 

que, ao que tudo indica, foi criada para zelar pelo Santo. A imagem representa a primeira queda 

de Cristo quando a caminho do Calvário. Confeccionada em madeira por Francisco das Chagas, 

na Bahia, destinava-se, originalmente, à Província do Rio Grande do Sul.  

Todavia, devido às más condições do mar nas três tentativas de transpor o Porto de 

Desterro, a imagem foi desembarcada e permaneceu na cidade, seguindo então o navio para o seu 

destino38. Desde então surgiu a idéia, no imaginário popular, que era a vontade do Santo 

permanecer na Ilha de Desterro, haja vista as três tentativas fracassadas de seguir viagem.  
 

 

                                                 
38Cf. Memorial e. http://www.hospitaldecaridade.com.br/hospital/1762.html, acessado em 20 jan 2009. 

 

http://www.hospitaldecaridade.com.br/hospital/1762.html
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Figura 3: Fotografia atual da imagem do Senhor dos Passos, Capela Menino Deus, Imperial Hospital de Caridade, 
Florianópolis/SC 
Fonte: Acervo do autor 2 fev 2009  
 

 

Também as festividades que marcam a procissão da "venerada imagem" do Senhor Jesus 

dos Passos podem servir como argumento para evidenciar a religiosidade do povo ilhéu, cuja 

agenda anual era repleta de festas e celebrações relacionadas à fé em Deus, nos Santos e nos 

símbolos e dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. 

Considerada pelo jornal como "a maior festa religiosa da Capital" (O ESTADO, 22 mar 

1958), a procissão de Nosso Senhor dos Passos é vista como um dos eventos que mais 

mobilizava fiéis da Igreja Católica na Ilha de Santa Catarina, segundo registrado por Cabral em 

fins da década de 1970, corroborando com o testemunho de Várzea39.  

 

A procissão de Passos foi sempre a que maior número de fiéis atraiu à cidade. Do 
interior da Ilha, dos seus distritos, dos seus caminhos, das suas praias, os fiéis afluíam, 
usando de todo o tipo imaginável de condução que possuíam e, na falta, a pé mesmo... 
(CABRAL, 1979, p. 259/60). 

                                                 
39 Op cit p. 27. 
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Assim como hoje em dia o que movia esse grande “numero de fiéis” naquele período a 

que se refere Cabral (1979) era a fé e a esperança no Senhor Jesus dos Passos, e muitos 

acompanhavam a procissão com velas, de joelhos, vestidos de opalas roxos, como forma e rituais 

para o pagamento de promessas cujas graças, em sua maioria, eram relacionadas às curas 

atribuídas ao santo.  

Entretanto outros interesses que não os relacionados ao pagamento de promessas de 

curas e graças alcançadas podem ser percebidos nas procissões. Esses momentos de fé e devoção 

pública eram aproveitados pelos políticos que se valiam das multidões que acompanhavam o 

séquito para discursarem em solenidades de inaugurações de obras públicas. Como no caso da 

inauguração do prédio sede do Departamento Estadual de Saúde Pública – DSP, do Estado de 

Santa Catarina, que ocorreu em 1940. 

Logo após o encerramento da procissão do Senhor dos Passos, com a praça tomada de 

devotos, dá-se início à solenidade de inauguração do prédio que seria a Sede da repartição 

pública criada para “controlar” a saúde da população catarinense, e deste modo, garantir “braços 

saudáveis para a construção da nação brasileira”, tal era o discurso do então presidente da 

república Getúlio Vargas.  

A solenidade conta com a presença do presidente Getúlio Vargas e do interventor do 

Estado, Nereu Ramos. Um folhetim da época se refere da seguinte forma à visita do presidente à 

cidade:  

 
 

A velha cidade de Desterro engalana-se, veste o que tem de melhor para esperar aquele 
em cujas mãos está o destino do país. De todos os pontos do Estado aqui aportam 
forasteiros ávidos de conhecer o presidente da República. (DIÁRIO DA TARDE, 09 de 
mar de 1940) 

    

 

Seria mesmo somente a curiosidade por conhecer o “presidente da república” o motivo 

da multidão na praça? Ou a maioria daquelas pessoas já estava ali em razão das festividades 

religiosas do Senhor dos Passos, tal como sempre ocorria todos os anos naquele mesmo período? 

O Jornal O Estado, que traz na capa a notícia da visita do Presidente Getúlio Vargas à 

capital dos catarinenses, fornece alguns indícios de que os governantes poderiam ter aproveitado 

a Procissão dos Passos, daquele ano, para engrossar o número de pessoas na “solenidade” de 
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inauguração de vários prédios públicos, entre eles, o do Departamento de Saúde Pública do 

Estado.  

Curioso é que a inauguração deste prédio tenha ocorrido meia hora antes da missa que 

encerrava as festividades da procissão como se pode observar nos recortes do mesmo Jornal O 

Estado do dia 9 de março de 1940.   
 

 

 
Figura 4: Convite para a procissão do Senhor dos Passos Jornal  
Fonte: Jornal O Estado de 9 de mar 1940, p. 02. 

 

 

Nesse trecho destaca-se o convite feito pelo Secretário, por “ordem da Mesa 

Administrativa” para que todos os “irmãos” participem da procissão do senhor dos Passos dando 

conta da missa marcada para o dia 11 de março de 1940 às oito horas da manhã.  
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Figura 5: Agenda do Presidente Getúlio Vargas  
Fonte: Jornal O Estado de 9 de mar 1940. p. 1 (capa) 
 

 

Já neste outro texto observa-se a agenda oficial do Presidente Getúlio Vargas, com a 

data e hora para várias inaugurações de obras públicas entre elas a do Departamento de Saúde 

Pública marcada para as 8h30 horas, também do dia 11 de março de 1940. 

Pode-se pensar que a multidão que sempre participava da missa do Senhor dos Passos 

foi “aproveitada” para fazer coro ao discurso do presidente alçado ao cargo após um golpe que 

pos fim ao período político brasileiro conhecido como República Velha (1889-1930).  

De se cogitar uma relação entre a Igreja Católica e o Estado40. O início da Primeira 

República, a propósito, foi bastante conturbado para a então chamada cidade de Desterro em 

razão da Revolução Federalista (1893-1895)41, que ao final incitou a mudança do nome da cidade 

de Desterro para Florianópolis, em 189442. 

                                                 
40 A este respeito ver Caspary (2002). 
41 Originada no Rio Grande do Sul (1893 a 1895) a Revolução Federalista se estendeu aos demais estados da região 
sul do Brasil logo após a proclamação da República sendo fortemente repreendida pelo Governo de Floriano Peixoto. 
Os federalistas reivindicavam maior autonomia dos Estados, chegando até a instaurar Estados independentes. Para 
saber mais sobre a Revolução ver Neckel (2003); Cherem (2000); Oliveira (1996) e Peixoto (1995).    
42 Frankilin Cascaes, em entrevista cedida a Raimundo Caruso, apresenta os motivos para se recusar a chamar a 
capital pelo nome que recebeu depois de 1894: Transcrevo os argumentos do autor a seguir: “O Senhor é um 
profundo conhecedor da Ilha, do povo, das pessoas, da cidade, dos seus problemas, do que foi antes e do que é agora. 
Se o senhor tivesse algum poder, alguma autoridade, que tipo de coisa o senhor faria na Capital?” Franklin: “Faria o 
possível para retornar o nome de Nossa Senhora do Desterro à cidade. Seria a primeira coisa. Faria o possível e o 
impossível para que retornasse o nome de Nossa Senhora do Desterro, oferecido a Maria, Mãe de Cristo, Mãe de 
Deus, foi porque ela praticou o maior ato de bravura que jamais uma mulher pode praticar na sua vida, que foi tomar 
nos braços o filho de Deus e fugir pelo meio daquele deserto do Egito, enfrentando salteadores, animais ferozes, sol 
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Outras festividades aconteciam na cidade como a festa do Divino Espírito Santo, da 

Santíssima Trindade, de Corpus-Christi, as festas da de São Pedro, São João, Santo Antônio, 

Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Parto, e tantas outras. 

“A Religião era do Estado. E fazia parte integrante da vida do povo” (CABRAL, 1979 vol 2, p. 

287). 

Contudo as evidências até aqui apresentadas induzem para a conclusão de que a 

manifestação religiosa que mais se destacava na ilha-capital, é mesmo a procissão do Senhor 

Jesus dos Passos, talvez por agregar um maior número de fiéis, e, talvez, possíveis eleitores.  

Mantida até os dias atuais (2008), a Procissão dos Passos é uma representação do drama 

do Calvário de Jesus Cristo, sua caminhada para a morte. Quando foi Jesus coroado de espinhos, 

açoitado, humilhado e obrigado a carregar a pesada cruz de madeira até o local onde foi 

crucificado e morto, conforme a doutrina cristã.  

Na Ilha de Santa Catarina a procissão do Senhor Jesus dos Passos congrega fiéis de 

várias procedências e matizes, sinalizando para a permanência de um catolicismo barroco 

marcado por manifestações extremadas de fé seja por meio do pagamento de promessas ou 

mesmo pela organização, indumentária e simbologia que compõem a procissão.  

A Igreja Católica incentivava essas procissões e manifestações de fé e devoção, 

promovidas pelas Irmandades, talvez como forma de “enfrentar” o crescimento de outras 

religiosidades que ganham espaços importantes nas relações de poder sobre o bem simbólico da 

cura e da religiosidade no cenário nacional, a exemplo do que vinha ocorrendo com a Assembléia 

de Deus, umas das Igrejas Petencostais43 mais tradicionais do Brasil e que ganham fôlego 

principalmente a partir de 1950.  

                                                                                                                                                              
escaldante, areia, tudo, para pôr a salvo a vida de uma criança. Uma distância enorme. O desterro foi para preservar a 
vida, por isso ela se desterrou. Ela procurou o Desterro. Fugiu dos punhais assassinos de Herodes, que queria matar 
aquela criança. Este nome foi dado por Francisco Monteiro Dias Velho, quando tentou colonizar a ilha em 1674, por 
aí. Foi erigida uma capela em homenagem a Nossa Senhora, com esse título, oferecida à  Mãe de Deus. Foi esse que 
foi trocado, no governo de Hercílio Luz, para o de ... [sic] um homem que mandou matar quase trezentas pessoas 
somente  aqui. Quase trezentos chefes de família, aqui nessa terra pequena, que naquele ano de 1893, era uma 
pequena vila. Eles foram assassinados friamente, sem passar por julgamento nenhum, até hoje não se sabe quantos 
foram mortos. Na minha casa sofremos a derrota de três chefes de família. E foi trocado esse nome. Como podia ser? 
Trocar o nome daquela pessoa que se sacrificou para salvar a vida de uma criança, pelo de uma pessoa que, ao 
contrário, mandou matar? Não concordo”. (CASCAES, 1981, p. 30)  
43 Pentecostalismo é como é chamada a doutrina de alguns grupos religiosos cristão, derivados do Protestantismo, 
que prega a crença no poder absoluto do Espírito Santo na vida do crente, sobretudo após o chamado Batismo do 
Espírito Santo, através dos dons que o Espírito Santo concede como o dom de línguas (glossolalia) e dom da cura 
através de milagres (cf. GAARDER et al, p. 288). 

 



51 
 

O séquito do Senhor dos Passos conta com grande participação do povo. Com duração 

de dois dias, sendo que no primeiro há a lavação da imagem do Senhor Jesus dos Passos por duas 

crianças menores de seis anos de idade, que com um pano embebido em água perfumada lavam o 

rosto, os pés e as mãos da imagem. Essa água perfumada e benta é distribuída depois por fiéis 

que a procuram e a utilizam para curar os mais diversos males44, sobretudo feridas e dores 

crônicas. No segundo dia ocorre a procissão com a "venerada imagem", que tem início em sua 

Capela junto ao Hospital de Caridade, percorrendo algumas ruas da capital e depois colocada no 

interior da Catedral Metropolitana para visitação dos fiéis.  

O translado da capela até a Catedral Metropolitana é feito ritualmente com roupas de cor 

roxa, que simboliza a paixão de Cristo, estandartes e velas, tendo como anfitriã a Irmandade do 

Senhor dos Passos, entidade voltada à assistência social na capital. A procissão conta com a 

presença de governantes do Estado, de "altas autoridades civis e militares, membros do clero 

regular e secular", além de grande massa do povo. (O ESTADO, 22 mar 1958).  

O trajeto percorrido pela procissão era precedido pelo "grande estandarte Guião, insígnia 

da Irmandade" e intercalada com sermões e missas (O ESTADO, 22 mar 1958). Também dá 

conta de uma distribuição de água benta que provocava uma "romaria" de fiéis até a Capela na 

tentativa de buscar a água benta, muitas vezes utilizada para aliviar dores e sofrimentos pelos 

devotos. 

Famílias do interior da Ilha de Santa Catarina, moradores de regiões situadas longe da 

área central e que não tinham meios de buscar a água benta na Igreja, recolhiam água em bicas ou 

cachoeiras da sua localidade, sempre pela manhã, antes que o sol nascesse durante a sexta-feira 

santa à época da paixão de Cristo, e usavam aquela água durante todo o ano para a cura de 

doenças do corpo, e mesmo da alma, o que pode indicar uma prática de apropriação da água para 

curas diversas pelos fiéis. 

No dia anterior à procissão que se realizou no dia 23 de março de 1958, no jornal O 

Estado (22 mar 1958), foi publicado um convite da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

solicitando a "todos Irmãos e Irmãs a comparecerem a esses atos (as missas e procissões) 

devendo apresentar ao consultório da Irmandade no Hospital de Caridade". Dentre os nomes dos 

"irmãos e irmãs" convidados verifica-se o nome do historiador e médico Oswaldo R. Cabral, o 

                                                 
44 Com base no site da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital Imperial de Caridade 
http://www.hospitaldecaridade.com.br/irmandade/lavacaodaimagem.html acessado em 13.01.2009 às 02h03. 

 

http://www.hospitaldecaridade.com.br/irmandade/lavacaodaimagem.html acessado em 13.01.2009
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que pode apontar um comprometimento seu com a Igreja Católica Católica e a Irmandade do 

Senhor dos Passos.  

Tais rastros podem indicar que a religiosidade atravessava as classes sociais. Podendo 

encontrar venerando a imagem do Senhor Jesus dos Passos, acompanhando à procissão, tanto 

governadores, militares, autoridades, médicos, pessoas ilustres da cidade e pessoas comuns do 

povo, aparentemente irmanados pela fé, embora diferenças fossem perceptíveis seja pela própria 

hierarquia na disposição dos membros durante a procissão, pelos gestos e atitudes ou da própria 

vestimenta daqueles que acompanham o cortejo. 

Além de representar uma manifestação de devoção e fé, as procissões funcionam como 

um lugar de visibilidade e reconhecimento público. O trecho abaixo relata que nestas ocasiões, 

como os festejos da procissão do Senhor Jesus dos Passos, diferenças eram ressaltadas. As vestes 

das pessoas do interior e a forma de tratamento entre eles (compadres e comadres), por exemplo, 

podiam servir de elementos para identificar quem era do interior da ilha em comparação com 

quem era da Vila Central.  
 

 

O povo chamava às pessoas "do sítio" de compadres e comadres, mesmo que não o 
fossem. Eram identificados pelas suas roupas simples, fora da moda, as únicas que 
possuíam para ocasiões que tais, ficando malenjambrados [sic] dentro dos colarinhos, 
com o nó da gravata meio de banda. Mas, não tinha importância. Era o colarinho da 
cidade em dias da festa de Passos [Senhor Jesus dos Passos]. E vinham de véspera... 
Depois da comida, espalhavam-se pela cidade, em visitas a parentes, a outros 
compadres, a outros conhecidos. Muitos pernoitavam na própria Matriz. Os que não 
tinham ninguém que os recebesse, ou já encontrassem a casa dos compadres tomada de 
Assalto, por outro bando de peregrinos... (CABRAL, 1979, p. 260).   

 

 

O autor destaca a movimentação de pessoas vindas do “sítio”, ou seja, das regiões mais 

afastadas da vila central da ilha-capital por ocasião da festa de Passos. Essas pessoas, segundo o 

autor, eram identificadas pelas roupas mais “simples” e por suas formas de tratamento “compadre 

e comadre”. O que dá indícios para se pensar nestas festividades religiosas como, também, um 

espaço de sociabilidades, um momento no qual as pessoas das mais diversas e diferentes classes, 

como médicos e governantes, agricultores e pescadores se reuniam para demonstrar sua devoção 
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ou agradecer por uma graça alcança. Graça essa que se cogita poder estar relacionada com a 

saúde.  

Há uma ausência de referências no jornal O Estado sobre graças alcançadas de cura 

atribuídas ao Senhor Jesus dos Passos durante a década de 1950. Contudo no tempo presente, 

(2008), tais graças são possíveis de se verificar por meio de informações e mesmo a partir da 

análise de textos escritos como será possível verificar mais adiante.  

Com informações de funcionários da Irmandade do Senhor dos Passos foi possível 

verificar a ocorrência de agradecimentos com placas, ex-votos, como peças de argila ou cera com 

formatos de pé, cabeça ou de seio (cf. Figura 6).  

 

 
Figura 6 : Fotografia de ex-votos deixados por fiéis na Capela Menino Deus oferecidas ao Senhor dos Passos 
Fonte: acervo do autor 
 

 

Esses “agradecimentos” foram deixados por fiéis como forma de agradecer e cumprir 

com suas promessas. Tendo sido as graças realizadas os devotos entregam esses objetos ao 

Senhor dos Passos a quem é atribuída a cura de males, os quais afligiam as partes do corpo ali 

reproduzidas, é grande o número desses objetos deixados por fieis em Igrejas, Grutas, e locais de 

devoção.  
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Na sacristia da capela do Menino Deus é mantido um álbum com fotografias de pessoas 

que “alcançaram curas todas elas após terem sido desenganadas pelos médicos”45. A necessidade 

de registrar e mandar uma fotografia sua para o Santo pode denunciar uma relação mais íntima 

mais pessoal com o Santo, além de servir como uma prova, um registro sempre a demonstrar aos 

demais que o Santo realmente operou “milagres”. 

Na capela Menino Deus, em frente ao altar do Senhor dos Passos é possível encontrar 

um livro onde fiéis devotos do Senhor dos Passos, parentes de enfermos, ou mesmo os próprios 

enfermos, escrevem seus pedidos e agradecimentos relacionados, quase sempre, à cura de 

doenças, como se pode constatar na figura abaixo. 

 

 
Figura 7: Trecho de agradecimento do “Livro de Ação de Graças Alcançadas”   
Fonte: acervo do autor 
 

 

O suporte onde tais pedidos e agradecimentos são escritos é chamado de Livro de Ação 

de Graças Alcançadas e foi idealizado durante a gestão do Provedor da Irmandade do Senhor dos 

                                                 
45 Informações prestadas pela Senhora Gertrudes Marcheze, funcionária da Provedoria da Irmandade do Senhor dos 
Passos e zeladora da Capela do Menino Deus há 24 anos. Data: 3 de fev de 2009. 
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Passos e Imperial Hospital de Caridade Laudares Capella Filho, em 2002, segundo André Luiz 

Silva (informação verbal)46.  

 
 

Figura 8: Fotografia da capa do “Livro de Ação de Graças Alcançadas”  
Fonte: Centro de Memória da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos – Florianópolis/SC 
 

 

Nas primeiras páginas do primeiro livro destinado ao registro de agradecimentos e 

pedidos de curas dos fiéis, pode-se ler uma justificativa dando conta que o livro fora criado para 

“substituir as placas de agradecimentos às graças alcançadas”.  

Existe no acervo do Centro de Memória da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, 

localizado junto ao Hospital de Caridade, cerca de 18 (dezoito) desses livros, repletos de 

agradecimentos e pedidos de fiéis, muitos dos quais “destinados” ao Senhor dos Passos como 

forma de agradecimento ou como um pedido para que o Santo opere a cura de alguma 

enfermidade.  

                                                 
46 André Luiz Silva é graduando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e Funcionário da 
Provedoria, atuando no Centro de Memória da Irmandade do Senhor dos Passos. Informações prestadas verbalmente 
ao autor em 3 fev de 2009. 
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Os fieis escrevem o texto diretamente ao Santo, o que pode ser observado pelos 

enunciados: “Senhor dos Passos”, “ó meu Senhor dos Passos”, “peço ao senhor”. Os pedidos e 

agradecimentos acostados nos livros apontam para uma maneira mais íntima, mais pessoal de se 

relacionar com o Santo. A escrita é realizada como se o devoto “conversasse” com o Santo.   

Dessa forma é possível cogitar que esses livros onde os féis escrevem seus pedidos e 

agradecem as graças alcançadas, possam funcionar como uma forma particular, mais íntima de 

“manter contato” com o Senhor dos Passos, tornando-o mais pessoal, mais próximo. E, talvez, o 

fato da imagem do Santo estar localizada num Hospital justifique a grande maioria dos pedidos e 

agradecimentos mencionam a cura de alguma doença, como o trecho mostrado na figura 7. 

Uma forma mais privada e particular de se manifestar a religiosidade pode ser 

encontrada, também, nos registros manuscritos de um morador do interior da ilha, o senhor 

Manoel Venceslau Martins, mais conhecido como Tio Deca.  

Conforme ele mesmo escreve: “O tio Deca foi home [homem] bom home muito 

compersilve [compreensíve] sempre no caminho de Jesus e José e Maria, semper [sempre] 

camiando [caminhando] nese caminho com fé e esperança [...]”47

 

 

 
Figura 9:Fotografia de trecho dos escritos do Senhor Manoel Venceslau Martins   
Fonte: acervo do autor 
 

 

                                                 
47 Caderno Manuscrito do Senhor Manoel Venceslau Martins. Acervo do autor.  
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Num pequeno caderno (ver figura 10) já amarelado pelo tempo, com algumas folhas 

cortadas, o senhor Manoel escreve algumas passagens de sua vida. Sua família, seu pai, sua 

infância na roça na localidade de Morro Agudo [atual município de Paulo Lopes, ao sul da Ilha 

de Santa Catarina]. Ali o autor traz informações de seu período escolar e sua zaga quando veio 

morar na ilha-capital, na localidade de Saquinho no dia 27 de junho de 1950. 

 

 

 
Figura 10: Caderno do Senhor Manoel Venceslau Martins   
Fonte: acervo do autor 

 

 

A leitura do texto manuscrito pelo senhor Manoel Venceslau Martins é um tanto difícil, 

dado a linguagem usada, a diferença apresentada pela grafia, a ortografia, mesmo a maneira de 

escrever tal como as palavras eram ditas, possivelmente, dado a repetição de algumas palavras 

escritas de maneira diferente.  
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Mais uma coisa é fácil de encontrar no texto do senhor Manoel, o forte apego aos 

valores religiosos, já anunciados no inicio de sua redação quando diz ser um homem que sempre 

se manteve no caminho de Jesus, José e Maria. Personagens centrais dos valores transmitidos 

pela Igreja, sobretudo da importância e prioridade que se deve atribuir à família. Nas 24 (vinte e 

quatro) páginas do caderno escrito pelo senhor Manoel, ele usa a palavra Jesus ou Deus por cerca 

de 30 vezes, uma média de mais de uma vez por página. Durante os momentos mais difíceis de 

sua vida48, conforme escritos pelo senhor Manoel, eram os momentos onde mais apareciam as 

referências à fé em Deus e Jesus Cristo.  

O senhor Manoel termina o seu caderno-diário com um testemunho de sua fé e devoção 

sobre o “poder” de Jesus que, segundo escreveu o senhor Manoel, “me curou muito do mal [do] 

corpo e da alma a minha fé é grande e a esperança também”. (ver figura 11) 

   

 
Figura 11: Fotografia de trecho dos escritos do Senhor Manoel Venceslau Martins   
Fonte: acervo do autor 
 

 

 

                                                 
48 O senhor Manoel Venceslau Martins faleceu no mês no ano de 1998. O caderno foi encontrado em 2008 pelo 
autor, que é neto do Senhor Manoel. O referido caderno contendo algumas anotações escritas pelo próprio senhor 
Manoel estava guardado numa caixa de sapatos junto de outros livros religiosos, catecismos e bíblias.  
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Fé e esperança que levam centenas de pessoas até a Capela Menino Deus para cumprir 

suas promessas. Com a intenção de obter curas milagrosas, por parte do Senhor dos Passos, 

muitos fiéis prometiam entregar placas agradecendo pela graça alcançada.   

Essas promessas são bastante recorrentes na atualidade, no limiar do século XXI, a 

exemplo da senhora Lourdes Vieira Pereira, natural de Paulo Lopes. A senhora Lourdes  havia 

prometido oferecer uma placa ao Senhor dos Passos (Figura 12) caso “ele curasse” sua netinha de 

uma “bola que ela tinha na coluna”. Diante da “cura” da menina, a senhora Lourdes fora entregar 

a prometida “placa” passados já “uns três anos” da graça alcançada. (informações verbais) 49. 

 

 
Figura 12: Senhora Lourdes entregando placa de agradecimento ao Senhor dos Passos 
Fonte: acervo do autor 

 

A entrega de placas em agradecimento às graças alcançadas podem, também, ser 

consideradas como remanescentes da prática dos ex-votos. Prática que consiste na confecção  e 

entrega de objetos, ou partes do corpo em cera, madeira, gesso ou pão que são oferecidos aos 

Santos em Igrejas, Capelas, grutas, altares, e mesmo em quermesses e festividades religiosas. Tal 

ato pode ser entendido simbolicamente, como um agradecimento à cura de uma enfermidade que 

afligia aquela parte do corpo representada no objeto.  

                                                 
49  Informações prestadas pela senhora Lourdes Vieira Pereira, devota que foi até a Capela Menino Deus entregar 
uma placa ao Senhor dos Passos em agradecimento à cura de sua netinha. Data de 3 de fev de 2009.  
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A prática dos ex-votos é evidenciada pela presença na Capela Menino Deus, junto ao 

Imperial Hospital de Caridade, de peças em forma de uma cabeça e uma “mama” confeccionados 

de cera e um pé de cerâmica, os quais, segundo a senhora Gertrudes Marcheze50, foram deixadas 

por fiéis ao Senhor dos Passos após terem obtido a cura de males como “câncer de mama e 

trombose”. Além de incontáveis outros objetos e placas acumulados ao longo do tempo.  

Também a prática de oferecer ex-votos confeccionados de pão na forma de partes do 

corpo encontra registros em festas e novenas ocorridas em localidades pelo interior da Ilha. Como 

as festas da Santa Cruz, que acontece na localidade de “Saquinho”; ou mesmo durante a festa do 

Divino Espírito Santo, realizada cerca de 40 (quarenta) dias após o Domingo de Páscoa, na 

localidade de Ribeirão da Ilha.   

Entre as missas e as novenas havia a prática de uma espécie de leilão em que eram 

oferecidos pães em formato de partes do corpo humano, prática conhecida como “arremate de 

massas”. Esses pães (ou massas) em forma de partes do corpo humano eram ofertados por fiéis 

como cumprimento de promessas feitas ao Santo após terem “atendidos” os pedidos de cura de 

alguma doença que lhes afligia a parte do corpo representada. Assim, por exemplo, se uma 

pessoa sofria de fortes dores de cabeça prometia ao Santo, caso fosse curado, uma “massa” de 

pão no formato de uma cabeça. A verba arrecada com as vendas dos ex-votos eram revertidas 

para a Paróquia. 

É de se registrar que a vida no interior da Ilha e a dos arredores da vila central aparece 

pouco no Jornal O Estado, sendo que quase nada era publicado sobre a vida nos subúrbios da 

cidade. Em contrapartida, há uma persistência de leituras sobre a religiosidade no centro da ilha.  

Religiosidade essa que se mostra como sendo católica, apostólica e romana. 

Em outra notícia o jornal O Estado, datado de 16 jan de 1958, lê-se mais um convite 

para a missa festiva, dirigido aos “fiéis devotos e de modo especial os membros inscritos na 

Arquiconfraria de Nossa Senhora do Sagrado Coração”. Abaixo do mesmo recorte do periódico, 

sob o título “CONSELHO DA FÁBRICA DA CAPELA DE SÃO BENTO, EM ITACOROBÍ 

[SIC]” podem ser lidos os agradecimentos, subscritos por Vinicio Machado e dirigidos ao então 

Prefeito da Capital o “Exmo. Senhor Dr. Osmar Cunha”. No trecho, é ainda inscrito a gratidão 

“pelos muitos serviços e os benefícios” prestados pelo Prefeito ao Conselho e a Capela de São 

Bento. 

                                                 
50 Informações prestadas pela Senhora Gertrudes Marcheze. Data de 3 de fev de 2009. 
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Tal agradecimento pode indicar uma estreita relação entre a Igreja e o poder político 

local, o que parece não condizer com o Estado Republicano que se propalava laico e secular. O 

agradecimento pelos serviços e benefícios prestados pelo prefeito àquele Conselho, publicado no 

jornal permite conjeturar que a Prefeitura tenha patrocinado reformas na Capela com dinheiro 

público, o que, em princípio, parece ferir os preceitos republicanos de secularização; a menos que 

a referida Capela de São Bento, no bairro do Itacorubi, seja um patrimônio arquitetônico que 

necessitasse ser restaurado, o que não parece ter sido o caso.  

O Jornal O Estado (1958, 29 de março) havia publicado, também, uma oração dedicada 

aos parlamentares e políticos católicos, cujo texto, segundo o diário, havia sido composto pelo 

próprio Papa PIO XII. A oração rogava para que os políticos não se afastassem da “sã” 

imparcialidade e que os mantivessem “acima de toda corrupção possível e de todo interesse 

mesquinho”, bem como de toda “ambição humana” e de todo “espírito de lucro ilícito”.  

 

 

 
Figura 13: Oração dos Parlamentares e Políticos Católicos. 
Fonte:  Jornal O Estado de 29 jan 1958. 
 

 

Mais notícias do Jornal O Estado (1954) dão conta de missas e programações festivas 

católicas. Uma delas convida a participar da comemoração do Centenário das APARIÇÕES DE 

LOURDES CONCENTRAÇÃO MARIANA EM FLORIANOPOLIS, alertando para a 
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impossibilidade de o evento se realizar na capela do Rio Tavares (localidade ao sul da região 

central), “devido a estrada intransitável”.  Outra, datada de 17 jan 1954, a Irmandade de Nossa 

Senhora do Parto agradece a participação de autoridades por ocasião de realização de missa em 

ação de graças.  

 
 

 
 

Figura 14: Centenário de Aparições de Lourdes Concentração Mariana em Florianópolis 
Fonte: Jornal O Estado de 11 fev 1958, p. 08. 
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Figura 15: Irmandade de Nossa Senhora do Parto agradece a participação de autoridades por ocasião de realização 
de Missa em Acão de graças.  
Fonte Jornal O Estado de 17 jan 1954, p. 07. 
 

 

Da análise desses recortes do jornal O Estado, sobretudo do ano de 1958, bem como dos 

textos manuscritos pode-se inferir que muitos habitantes da Ilha de Santa Catarina mantinham 

uma estreita ligação com uma religiosidade católica apostólica romana.  

Essa referência, em tese, não descarta outras manifestações religiosas, mas mostra que, 

durante esse período, há uma emergência de um catolicismo com características bastante 

populares na Ilha de Santa Catarina. 

Se por um lado a análise das matérias publicadas no jornal permite inferir a presença de 

um catolicismo bastante presente no cenário da cidade, por outro, pode contribuir para a 

conclusão de que tal processo torna invisíveis crenças e manifestações de religiosidades distintas 

das católicas, como as de matizes afro-brasileiras, por exemplo.  Talvez essas “outras” 
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religiosidade não tenham sido objeto de publicação e evidenciadas no Jornal O Estado por 

permanecerem na periferia da ilha-capital, ocupando à margem dessa comunidade e dessas 

páginas escritas por uma imprensa comprometida com idéias partidárias e republicanas.  

Essa aparente predominância de uma religiosidade católica, mostrada nas páginas do 

periódico, expressa uma pretendida “hegemonia” católica, tal como se a religiosidade da ilha 

fosse composta unicamente por católicos.  Entretanto pesquisas sobre outras religiosidades têm 

demonstrado que a ilha-capital era permeada por outras religiosidades. 

Pesquisa como a realizada por Tramonte (2001), por exemplo, dá conta de que desde 

meados do século XIX foi se montando uma silenciosa rede das religiões afro-descendentes, em 

que teriam como “nascedouro em Desterro, as benzedeiras, rezadeiras, feiticeiros e curandeiros” 

(p. 17). Segundo esses personagens teriam sido os grandes responsáveis pelo surgimento e 

manutenção dos Terreiros de Umbanda e Candomblé na ilha-capital. Tese que talvez encontre 

guarida caso se leve em consideração o forte laço entre a Umbanda e as práticas mito-mágicas e 

religiosas de cura.51

Também entre 1950-1960, mesmo que ocupando minúsculas matérias nas páginas do 

jornal e espaços reduzidos na região central da ilha-capital, como pode ser evidenciado pelo 

recorte do jornal O Estado (Figura 16), emergem Centros “Esotéricos” quase sempre ligados às 

doutrinas Espíritas de orientações Kardecistas52, doutrina introduzida no Brasil a partir da 

segunda metade de século XIX fortemente empenhados na filantropia.  

 

 

                                                 
51 É comum nos cultos e manifestações de religiosidades afro-brasileiras, como a Umbanda, entidades cuja função 
principal é curar as pessoas. Os “Pretos-velhos” são algumas dessas entidades (espíritos) que tem como função curar 
as pessoas que os procuram.   
52 Referentes aos ensinamentos de Alan Kardec. 
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Figura 16: “Centro de Irradiação Mental ‘Amor e Luz’” 
Fonte: Jornal O Estado de 2 fev 1954 

 

 

Os centros espíritas são empenhados com a caridade e também possuem uma forte 

ligação com a cura53.  É comum a prática de “passes”, ou seja, a imposição das mãos para a cura 

das mais diversas enfermidades. Também promovem cirurgias e tratamentos espirituais.  

Na ilha-capital os espíritas dispõem de um espaço físico localizado no Ribeirão da Ilha. 

Destinado a tratamento, operações e cirurgias espirituais, o hospital espírita representa um 

segmento que cresce cada vez mais no Brasil chamando a atenção, de importantes jornais 

nacionais conforme se pode constatar com trechos de matérias, abaixo transcritas, extraídas do 

Jornal Folha de São Paulo: 

 

 

                                                 
53 Para saber mais sobre o tema ver (SILVA, 2008). 
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Com um cabo de bisturi sem corte, o vendedor de couro João Berbel, 50, redesenha 
silenciosamente a geografia da peregrinação espírita no Brasil e coloca Franca como um 
dos principais destinos das pessoas que buscam um tratamento espiritual. 
Com o instrumento são feitas as cirurgias espirituais que atraem ao IMA (Instituto de 
Medicina do Além) cerca de 4.000 pessoas por semana. A média é superior ao número 
de fiéis que procuravam Uberaba (MG) até 2002, terra do médium Francisco Cândido 
Xavier, o Chico Xavier (1910-2002), que atraía entre mil e 1.500 seguidores por semana. 
Para o presidente do IMA (Grupo de Assistência Espiritual Paz, Amor e Caridade, nome 
oficial), Adilson Salomão, 65, muitas das pessoas que buscam o tratamento em Franca 
são as mesmas que buscavam a cura em Chico. "O povo está desesperado, quer se 
agarrar em alguma coisa", disse. 
As cirurgias realizadas pelo médium de Franca começaram em 1996, em sua própria 
casa, no Parque dos Pinhais. Foram cinco pessoas, entre elas a sogra, os primeiros 
pacientes. "Numa quarta-feira havia cinco pessoas lá em casa. Aí nós curamos uma 
mulher que tinha problema gravíssimo de coração, mas, como mulher é muito 
fofoqueira, ela esparramou para todo mundo e no outro dia tinha 50. E na outra semana 
tinha 500 pessoas na porta de casa", relembra Berbel, que diz incorporar o médico 
Ismael Alonso y Alonso, morto em 1964, para as cirurgias. 
(FOLHA DE S. PAULO, 31 out 2005). 
A maioria das pessoas que procuram as cirurgias do médium João Berbel, segundo o 
IMA, é de mulheres, de todas as religiões. Das 12 pessoas entrevistadas pela Folha, só 
uma era espírita e outra, evangélica. O restante era católica. "Eu nem falei para o padre 
que vinha aqui. Ele também não vai me dar a cura que eu preciso", disse o aposentado 
José Divino dos Santos, 50, de Passos (MG). Para realizar a cirurgia é preciso passar 
pela consulta espiritual. Carne, bebida alcoólica e cigarro são proibidos uma semana 
antes. Nas cirurgias, Berbel passa um líquido e toca o bisturi na parte debilitada. Não há 
cortes, mas são colocados curativos. Os primeiros atendimentos ocorrem às 14h30, mas 
as pessoas chegam cedo. "Cheguei às 6h30. Sábado passado, cheguei às 6h40 e tinha 
quatro na minha frente", diz a auxiliar de pesponto Adriana Miranda, 28. Os dirigentes 
orientam os pacientes a não abandonar os tratamentos convencionais, já que o trabalho é 
complementar. (FOLHA DE S. PAULO, 31 out 2005). 

 
 
 

Tanto a Umbanda quanto o Kardecismo tem como principal finalidade a comunicação 

mediúnica com os desencarnados (mortos) para que estes orientem e curem os adeptos ou aqueles 

que procuram os centros. (GAARDER et al, 2000. p. 301).  

Também merece destaque o aumento das religiosidades ligadas ao Protestantismo, 

principalmente o movimento Pentecostal e Neo-Pentecostais cujas Igrejas e Templos crescem a 

olhos vistos na ilha-capital. A relação entre os pentecostais e a cura também é marcante. Os 

pentecostais acreditam que são capazes de receberem o dom da cura do Espírito Santo.   

Esse crescimento vertiginoso das religiosidades Pentecostais e Neo-Penteconstais  no 

Brasil se dá, sobretudo a partir de 1950. Das cerca de 10 Igrejas Pentecostais existentes 

atualmente no Brasil, oito delas foram fundadas depois de 1950. Criada em 1977, a Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD) é uma das que mais ganha terreno nas cidades brasileiras, 

controlando redes de televisão e jornais pelo país afora.     
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Essas “outras” religiosidades, como a Umbanda, a Espírita ou a Pentecostal, 

consideradas em última análise como religiosidade “desviantes”54, não eram objeto de 

reportagens. Ao menos, não se verificou nenhuma reportagem ou matéria no jornal O Estado 

sobre outras práticas religiosas que não as ligadas à Igreja Católica durante o período de 1950 a 

1960. Talvez uma tentativa de demonstrar que os católicos ocupavam o centro da Ilha de Santa 

Catarina.  

Pode-se concluir também que somente as práticas de curas relacionadas às promessas, 

missas e procissões foram difundidas maciçamente na imprensa periódica, e, portanto, lidas por 

um número grande de pessoas e instaladas na intimidade privada. Como mostra Chartier (1998, p. 

230), “estão no âmago da cultura [do período], […] como lugares de memória são conservatórios 

da palavra anunciada e suporte do gesto de devoção”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Certeau (2006, p. 85) traça um paralelo sobre uma relação entre o que é considerado modelo e desvio que pode 
contribuir para o entendimento de um significado para a palavra “desviante”, no contexto acima. Assim escreve o 
autor: “A forma mais visível desta relação consiste, finalmente, em tornar pertinentes diferenças adequadas às 
unidades formais precedentemente construídas; em descobrir o heterogêneo que seja tecnicamente utilizável. A 
‘interpretação’ antiga se torna, em função do material produzido pela constituição de séries e de suas combinações, a 
evidenciação dos desvios relativos quanto aos modelos”.  
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2.3 ORAÇÕES, FIGAS E CRUZES: CRENÇAS E SAÚDE NO “INTERIOR” DA ILHA  

 

 
 

Na primeira parte deste Capítulo foi possível perceber algumas reverberações de uma 

religiosidade consubstancialmente católica na Ilha de Santa Catarina que se manifestavam mais 

na esfera pública e coletiva, tendo como cenário a região central da Ilha de Santa Catarina.  

Neste segundo momento, um dos objetivos é verificar, com base nas orações impressas 

ou manuscritas usadas para cura de males do corpo e da alma, uma religiosidade de caráter mais 

privado e individual manifestada por moradores do interior da Ilha de Santa Catarina. 

Orações impressas e publicadas em jornais eram muitas vezes recortadas, copiadas, ou 

transmitidas oralmente e manuscritas num pedaço de papel por “pessoas do sítio”, moradoras do 

interior da Ilha de Santa Catarina, em localidades mais afastadas da região central, que as 

guardavam e as carregavam consigo numa manifestação privada de devoção e fé.   

Essas pessoas “simples” acreditavam que ao carregarem consigo essas orações estavam 

protegidas dos mais diversos males, como se pode constatar nos trechos das orações mostradas a 

seguir.  

De posse desses suportes contendo palavras consideradas sagradas, moradores 

acreditavam que estariam livres do contágio de pestes, de febres, de complicações no parto e 

outros males, descritos, muitas vezes no próprio texto da oração. Caso eles viessem a ser afetados 

por alguma dessas enfermidades ou males o poder atribuído às orações os curaria.  

O próprio texto de algumas dessas orações evidencia essa crença mantida pelos seus 

possuidores no poder curativo das preces bem como os incentiva para que eles a tenham sempre 

consigo, conforme é possível perceber no trecho abaixo (cf. ANEXO B):  

 

 
Aquelle que trouxer comsigo esta oração não morrerá afogado nem de má morte, será 
livrado do contagio da peste e do raio, não morrerá sem confissão, será livre de seus 
inimigos e do poder da justiça, de acções más, e de falso testemunho, e a mulher que não 
poder parir, pondo-lhe esta oração ao pescoço parirá logo e sahirá do perigo.55

  

                                                 
55 Optou-se, neste trabalho, por transcrever as orações e demais escritas ordinárias da forma como se encontram em 
seu suporte original, sem as atualizações.  
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Noutra oração manuscrita, intitulada “Breve de Roma” (cf. ANEXO C), as 

recomendações para andar sempre com a oração, assim como os privilégios para quem assim 

agir, são repetidos ao longo do texto, exaustivamente. É importante atentar para as semelhanças 

com o trecho da oração impressa citada anteriormente: 

 

 
Quem tiver esta de Roma no pescoço está livre de todos os Perigos universaes: pestes, 
fome, gerrra [sic] trovões. Raio, cobra Tempestade arma de fogo. Mau Parto 
Envenenamento Mal de Gottas Estellionato e não morrera sem confissão. Santo Deus 
Santo immortal, livre-me da peste e de todos males. Oh Maria concebida sem pecado 
original! Oh! Verdadeiro breve de N. Senhora de Roma livra de todos os partos 
perigosos, as mulher que estiverem esperando para dar LUZ e que sejam felizes com o 
favor de Deus e da Virgem Maria. [...] quem tiver esta Breve de Roma no pescoço 
estará livre de todos os perigos Peste fome guerra trovões raios cobras tempestades 
arma de fogo faca meu parto envenenamento estellionato mal de gottas não morrerá 
sem confissão [...] 

 

 

No trecho abaixo, extraído de outra oração manuscrita, é feita uma evocação à Santa 

Catarina (ANEXO D), para que essa santa proteja e defenda o possuidor da prece. Merece 

atenção o poder atribuído a essas palavras escritas num pedaço de papel, que segundo o que se 

pode interpretar do texto, é capaz de abrandar os inimigos “carnais” e “espirituais”. 

 

 
[...]A minha Santa Catarina com as vossas santissimas palavras amançades os meus 
ininmigos invisives e viziveis, carnais ispirituas para que eles tendo boca não me fale, 
tendo mão não me pegão, tendo olhos não me vejam, tendo ouvido, não me escute tendo 
pernas não me seguirão suas armas não me fire seus veneno não me mate e ferros de 
cadeia não me prenderão. Armas de fogo contra mim negarão livrai-me Santa Catarina 
das tentações do demônio e das tempestades e os terremotos e os naufrágios, das ondas 
do mar e das doenças de febre e os desastres, calúnias e das quedas da inveja da 
falcidade do igoismo e das raivas e do mau gênio e da morte eterna. Santa Catarina 
deime coragem para me defender-me. (grifo nosso) 

 

Da leitura atenta dos textos das orações acima, pode-se inferir que os possuidores dessas 

orações as utilizavam com o objetivo de se resguardarem dos mais diversos males, desde picadas 

de cobras até terremotos, além de doenças, da tentação do demônio e até mesmo da “morte 

eterna”. Os agentes maléficos poderiam variar, contudo, é possível inferir que o principal inimigo 
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a ser vencido fosse mesmo a morte, tão certa como corriqueira, a julgar pelos índices de 

mortalidade da década de 1950 na cidade.  

A morte seria, para esses crentes da doutrina cristã católica, um nascimento para a outra 

vida, a vida eterna. A paz e a saúde nesta outra vida dependeriam do comportamento de cada um 

deles antes de morrer. Para tanto, era necessária a confissão, um dos sacramentos fundamentais 

da Igreja Católica, para que o católico possa “viver” em paz no Reino de Deus.  

Assim é que temem os católicos possuidores das orações: morrer sem estar 

preparado/redimido/curado dos pecados cometidos antes da morte, só assim se poderia “nascer” 

na outra vida. Tanto que é muito comum entre os crentes da Doutrina Cristã Católica a prática de 

carregar consigo orações, “breves” (espécie de escapulários) ou outros símbolos como a cruzes e 

figas. 

Esses objetos funcionariam, segundo a crença popular, como chaves que ligariam os 

seus possuidores ao mundo sagrado, ao mundo de Deus. Os livrariam do sofrimento na terra e 

garantiriam a “bemaventurança” eterna.  Esta é uma das leituras que se pode fazer de trecho de 

uma oração intitulada “Carta Seleste” (cf. ANEXO E). 

 

 

Quem não acreditar visto a Carta já mais não alcançarão a eterna Bemaventurança. Mais 
quem o trazer consigo e dar a outro para ler ou copiar para ter em sua casa pode ter 
pecados como Austros contra o céu e como grão de areia que tem na Virgem do mar lhes 
serão perdoados, aqueles que tiver Esta carta e não noticiar e nem copiar será 
amaldiçoado,   

 

 

Hoje, século XXI, de um modo geral, os escapulários, vigas e cruzes tornaram-se 

adereços ou jóias, feitos de prata ou ouro; foram esvaziados, de alguma forma, desse valor 

sacramental, ou seja, de uma realidade visível que conduz a Deus e ao perdão de seus pecados na 

Terra. 

Santa Tereza, a reformadora da Ordem das irmãs carmelitas, dizia que portar um 

escapulário era estar revestido com o hábito de Nossa Senhora. A tradição carmelita afirma que a 
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Ordem do Carmo, mesmo após a bula de Honório III em 1226, que deu total apoio à Ordem, 

ainda sofreu muitos obstáculos muitos, vindos dos próprios Cristãos do Ocidente.  

São Simão, um dos Santos mais invocados nas orações manuscritas e impressas, 

implorou à Virgem do Carmo uma especial proteção. Por volta do ano de 1251, a Virgem do 

Carmo aparece a São Simão e lhe entrega o Escapulário da sua Ordem, sinal exterior do seu amor 

e proteção, prometendo que os que morressem com o escapulário não pereceriam eternamente. O 

escapulário do Carmo tornou-se, assim, um sinal de consagração à Maria.   

As orações carregadas ritualisticamente, não mais em cordões ou em saquinhos como os 

escapulários, mas dobradas e levadas nos bolsos das vestes dos moradores do interior da Ilha de 

Santa Catarina, eram objetos sacramentais para seus possuidores.  

A respeito das orações manuscritas e impressas em análise nesta dissertação, é pertinente 

que se registre que pertenceram ao senhor Manoel Venceslau Martins56 e seus filhos Venceslau 

Manoel Martins e Sabino Manoel Martins. Como já dito, moradores da localidade de Ponta do 

Saquinho (cf. ANEXO F) desde 1950, sendo que Venceslau (o filho) saiu antes, por volta de 

1965, levando suas orações consigo. Já o senhor Manoel (o pai) permaneceu na localidade até por 

volta da década de 1970.  

Nas orações por eles cedidas para a realização da pesquisa foi possível constatar marcas 

de um tempo anterior a 1950. Como é o caso da oração “Breve de Roma” (cf. ANEXO C). Ela 

apresenta ao final do texto a data de 20 de março de 1878, o que pode indicar a data em que a 

oração foi aprovada pela Igreja, haja vista que a data é precedida pela seguinte inscrição: 

“Approvamo esta Berve Marianno”. Contudo, o outro lado do suporte em que se encontra a 

oração revela o ano de 1937 como o ano base para a escrita e posse da oração. Ocorre que a 

referida oração foi copiada no verso de um documento, datado de 1937, do Senhor Manoel 

Venceslau Martins, fato que pode apontar também, para a escassez do próprio papel enquanto 

suporte para a escrita. 

Contudo acredita-se não ser de grande importância a data das orações ou quando foram 

escritas ou copiadas, mas sim o período em que elas foram usadas por seus possuidores na Ilha de 

                                                 
56 Constam do acerto do autor orações, livros, almanaques, cartas e fotografias que pertenceram ao senhor Manoel 
Venceslau Martins. Desse material, as orações já foram anteriormente utilizadas pelo autor para a realização de 
Trabalho de Conclusão do Curso de História intitulado: Minha Prece, meu escudo: a fé em orações manuscritas ou 
impressas. Florianópolis: UDESC 2004. 
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Santa Catarina, período esse compreendido, principalmente, entre as décadas de 1950 a 1970, já 

que trata-se de uma pesquisa que busca mapear práticas religiosas de cura.  

As orações apresentam também marcas de uso; são amareladas; possuem dobras, 

borrões, imperfeições; são gastas possivelmente pelo uso constante e rotineiro de seus 

possuidores. Pode-se observar, ainda, o registro dos nomes dos proprietários das orações ao final 

do texto, como que a dar posse ao objeto, o que denota um caráter pessoal e individual dessa 

prática de devoção e fé. 

A propósito, cabe ressaltar que essas orações não tinham a função de servir de apoio 

para uma leitura litúrgica, como se pode pensar. Também não eram preces escritas para que 

fossem lidas. Muitos daqueles que carregavam as orações nem sabiam ler. As orações escritas 

eram dobradas e ritualmente carregadas por seus possuidores num ato simbólico de esperança e 

fé num poder taumaturgo a elas atribuído. 

O ato de fé consiste em carregar consigo o suporte material contendo os textos e esse 

ato, por si só, bastava para que eles cressem que estariam protegidos dos mais diversos males 

físicos e ou “espirituais”.   

Para esses homens, as orações manuscritas ou impressas serviam como uma espécie de 

escudo protetor contra perigos bastante reais aos quais podiam estar expostos diariamente. É 

importante ter em conta que há cerca de cinqüenta anos atrás, os habitantes, principalmente do 

interior da ilha, estavam mais submetidos às forças da natureza e aos perigos advindos dela, do 

que hoje.   

Esses perigos reais podem ser evidenciados na especialidade de cada oração que podia 

ser “contra cobras” (e deve-se considerar que as picadas de cobras podiam levar à morte naquele 

período); contra tempestades, trovões e pestes.  

Também eram “indicadas” para evitar ataques de um cão raivoso; homens vivos e 

malfeitores, emboscadas, armas de fogo, facas. Também eram utilizadas como garantia de que 

parturientes sobrevivessem aos partos.  

Essas orações podiam ajudar até mesmo contra as agruras da vida dessa gente simples 

que vivia basicamente da agricultura e da pesca, como dá testemunho Franklin Cascaes.  
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Eles são pessoas mais ou menos alegres na presença dos outros, mas em casa, na vida 
doméstica, na vida comum deles, eles são pessoas tristes, muito sofredoras. A pesca é 
vida ingrata, passam muitas necessidades. Nem sempre aparece peixe, em casa há falta 
de tudo. Às vezes ficam devendo na venda, compram um pouco e depois tem a 
preocupação de pagar aquilo, o que nem sempre oferece ocasião. Então são pessoas não 
muito alegres, a fisionomia quase sempre é abatida. Vai à pesca, uma, duas, três quatro 
vezes e não apanha peixe, não captura nada. Então ele volta triste, a família em casa 
esperando. A defesa, geralmente, são as pequenas plantações onde eles só não são mais 
ativos por falta de força física, a má alimentação que ele tem. Eles comem peixe com 
farinha, eles não têm outro modo de se alimentar. Eles não ganham o suficiente para se 
alimentar. (CASCAES, 1981, p. 82)57

 

 

Habitando regiões montanhosas, de difícil acesso, no meio da mata atlântica onde o  

transporte era feito basicamente a pé ou pelo mar (quando possível), carentes, muitas vezes de 

uma boa alimentação, dependendo somente de seu esforço próprio para o seu sustento e de sua 

família, os moradores do sítio, na ilha-capital, contavam única e exclusivamente com sua própria 

força de trabalho para se alimentar e aos seus, mesmo que somente de farinha e peixe. Havia de 

se fazer a farinha e pescar o peixe.  

Assim, o maior bem que essas pessoas possuíam era sua saúde, pois, uma vez doentes 

não podiam plantar e colher a mandioca para fazer a farinha, ou plantar milho e feijão para comer 

ou vender para comprar na “venda” o que comer.  

De fato, a saúde parecia ser uma das maiores preocupações do povo ilhéu, morador nas 

freguesias e bairros afastados da região central, o que se pode inferir, também, da excessiva 

preocupação monstrada com a saúde em algumas correspondências trocadas entre pessoas 

moradoras do interior da Ilha e do continente, entre os anos de 1958 a 1970 (cf. ANEXOS G, H, I 

e J). 

 

[25 set 1958]  

Meu bom e querido pai. Escrevo-lhe essa cartinha afim de lhe dar notícias minhas. E no 
mesmo instante tenho o prazer de encontrar os de casa gozando bôa saúde e felicidade! 
Meu pai eu aqui no Hospital vou indo mais o menos por que depois que o senhor teve 
aqui tenho tido pouca melhora. Não há meio do pé secar para vir o corinho ainda tar em 
carne viva só corre uma água que molha panos e panos que eles botam tar custando a 
sarar mais há de sarar com a Graça de Deus. (grifos nossos) 

                                                 
57 A obra referida foi organizada por Raimundo Caruso, com base nas pesquisas e entrevistas que realizou Franklin 
Cascaes pelo interior da Ilha de Santa Catarina a partir do ano de 1946. 
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[28 out 1968] 

Prezados paes  

No momento em que lhe escrevo-lhe esta, e para saber como vão indo de saúde por hai, 
enquanto eu por aqui vou indo bem graças a Deus em companhia de minha família, e 
ao mesmo tempo para diser-lhe que não tenho comparceido por hai por falta de tempo, 
não de vontade ... (grifos nossos) 

[5 dez 1969] 

Lembrados paes  

Antes de tudo faço votos que ao receber essa esteje todos com saúde na paz de Deus. E 
ao mesmo tempo dezejo Boas Festas, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo, para toda 
nossa Família. Eu por enquanto vou bem de saúde graças a Deus com toda a família. 
(grifos nossos) 

[15 mar 1970] 

Lembrados Paes 

Venho por meio desta, solicitar-lhe aos melhores votos de felicidade e ao mesmo tempo 
o espero emcontrar gozando de boa saúde, emquanto eu vou indo bem de saúde, em 
companhia de minha família, só muito triste por não poder auxiliar quarque coisa a 
vocês essa semana não por falta de vontade e que essa semana eu gastei um pouco mais 
do que ganhei, [...] (grifos nossos) 

 

 

Da correspondência mantida pelo filho saudoso da família, pode-se inferir que de todas 

as suas preocupações, a primeira era com a saúde, sua e dos seus pais. Depois pode-se inferir 

também a preocupação com o caráter religioso pelas tantas vezes que fez menção a Deus como 

responsável pela sua saúde e felicidade. 

 Importa registrar que tais cartas pertenceram ao mesmo senhor Manoel Venceslau 

Martins58, o mesmo que possuía as orações escritas. O filho que escreve as cartas é Venceslau 

Manoel Martins, também possuidor de orações. 

Na primeira carta datada de 1958 (cf. ANEXO G), Venceslau encontrava-se internado 

no Hospital, provavelmente o Hospital de Caridade, em razão de ter ferido o seu pé. Infere-se que 

seja esse Hospital primeiro por ser o único da época que atendia à população civil, e segundo por 

que o próprio autor da carta se refere ao Senhor dos Passos que era o padroeiro da Irmandade de 

mesmo nome responsável pelo Hospital.  

  

                                                 
58 Cf. p. 25. 
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Nessa mesma carta, é possível perceber traços de uma forte religiosidade, seja pela 

repetição e evocação a Deus ou ainda pela confiança depositada Nele para a cura do pé ferido, 

confiança muito mais voltada para Deus do que para os profissionais de saúde do Hospital, tal 

como se pode deduzir da seguinte passagem da carta: “pai eu não sei quando vou embora, o 

médico não diz dada nem fala com migo. O emfermeiro bom que era o seu Osvaldo ficou doente 

não fez mais curativo. O outro e uma porquera [sic]”. 

Também é possível perceber na carta, conforme o trecho abaixo transcrito, uma 

inclinação para o uso de “medicamentos” industrializados. Ao se referir a compra de um “vidro 

de fortificante” o autor da carta indica que já na década de 1950 havia a prática de ingestão 

desses “remédios” industriais, o que pode apontar para uma medicamentação59 ou hábito de 

ingerir fortificantes.  

 

 

Minha mãe vê se a senhora arruma ai com o seu Jerssinio um vidro de fortificante por 
que aqui já estou cassado de pedir e eles não dão quando eu for embora eu tomo”. 
(CARTA 1958) (grifo nosso) 

 

 

A tese da prática de ingestão de fortificantes pela população brasileira durante o período 

correspondente as décadas de 1950 a 1980, pode ser corroborada, também, por uma grande 

publicação e leitura dos “Almanaques de Farmácia”60 tais como o “Renascim” do fortificante 

Sadol, ou o do Biotônico Fontoura, este último adquiriu fama com as histórias do personagem 

Jeca Tatu de Monteiro Lobato.  

De se registrar que, junto às orações, livros e correspondências do senhor Manoel 

Venceslau Martins, havia também um exemplar do “Almanaque Silveira” do Elixir de Nogueira 

datado de 1958 e outro do “Jeca Tatuzinho” do Instituto Medicamenta Fontoura S.A. datado de 

                                                 
59 Este tema será abordado com mais vagar no segundo capítulo desta dissertação.  
60 Sobre a prática da leitura de Almanaques de Farmácia no Brasil, ver (BRANDINI 1999).  
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1947 (ver figuras). Tal fato pode apontar para uma circularidade e leitura desses almanaques pela 

população do interior na Ilha de Santa Catarina61.  

 

 

Figura 17: Capa “Almanaque Silveira”  
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

 

 

 

                                                 
61 O conteúdo dos “Almanaques de Farmácia” serão analizados mais especificamente no Segundo Capítulo dessa 
Dissertação.   
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Figura 18: Capa do almanaque “Jeca Tatuzinho”  
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

As correspondências também corroboram com o testemunho de Cascaes, anteriormente 

mencionado, sobre as pequenas plantações. Além de reforçar ainda mais a questão de a saúde ser 

o maior bem para os moradores das regiões afastadas do centro da Ilha de Santa Catarina, 

principalmente nesses anos iniciais da segunda metade do século XX, destaque-se outra 

passagem da carta datada de 1958 na qual é possível perceber a preocupação do enfermo com a 

sua pequena plantação (cf. ANEXO G):  

 

Minha mãe se a senhora puder a vê se pranta a medade do meu amedoim um poquinho 
graxa e do verme se não fica muito tarde planta na coivara de mandioca e o outro eu 
pranto escolhe um terrinha boa por hoje é só.  
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Em trecho da carta datada de 1970 (cf. ANEXO J) é possível verificar a tentativa de 

venda de uma pequena quantidade de milho por parte de Venceslau em atendimento de um 

pedido dos pais que restou inesitosa. Da análise desse trecho é possível perceber as dificuldades e 

privações que essa família passava, sobretudo quando o escrevente ressalta a necessidade que o 

pai tinha em vender o produto para conseguir algum dinheiro. 

  

 

Finalizando essa carta quero dizer lhe que o pedido que vocês fêz, para vender o milho 
não foi pocivel, pois andei a manha toda e não comcequi verder percorri todas as 
pipoqueiras, e demas armanzen, todos me falaram que tinha bastante milho, e de formas 
que foi tudo inultil sei que o Sr. Precisa mais o jeito e esperar mais uns dia...(CARTA 
1970)(grifo nosso) 

 

 

E não lhes restavam muitas alternativas mesmo, a não ser esperar; e esperar munidos de 

muita fé em Deus e nas orações. Os moradores também se muniam de escapulários e toda a sorte 

de símbolos para garantir saúde e assim batalhar pelo alimento, até que dias melhores viessem, e 

que outros males não lhe atingissem.  

Como se já não bastassem as grandes dificuldades advindas de obstáculos bastante 

“reais” e sensíveis, como as doenças, ferimentos, picadas de cobra, fome, miséria e demais 

perigos terrenos com os quais esses “tripulantes da nau”62 de Santa Catarina, havia, em tese, 

outros males nem tão “reais” assim.  

                                                 
62 Cascaes (1981, p. 84) assemelha a Ilha de Santa Catarina ao arquipélago de Açores, e, este, a um barco: “Quando 
Portugal começou a colonizar os Açores, a partir de 1.400, por essa época, lá naquelas ilhas desérticas, no coração do 
oceano Atlântico, tudo era fantasma. Porque o mar bramindo, batendo com toda a velocidade que ele tem nas suas 
ondas, naqueles rochedos, a gente tem sempre a impressão de que esta dentro de um barco. Está sempre sacudindo, 
não sei, tem um movimento interessante”. É dessa passagem se atribui o termo “nau” para Ilha de Santa Catarina e 
“tripulantes” para seus habitantes. Talvez a particular relação que os moradores, nativos da Ilha de Santa Catarina, 
tenham com o mar, seja mesmo a de um tripulante, como se estivessem num navio em pleno mar aberto. Percebe-se 
um forte temor e respeito ao mar manifestado pelos ilhéus. Mesmo o ato de banhar-se nas praias é estranho aos 
autóctones mais antigos, que se recusam a fazê-lo. O mar é o local de onde retiram seu sustento, o peixe, e mais, 
atualmente as ostras e mariscos “cultivados” no mar. Cogita-se que, aos moradores, haveria um sentimento tal que a 
ilha, tal como uma grande “nau”, estaria “atracada” na costa de Santa Catarina, as pontes, seriam as “pranchas” que 
permitiriam os “tripulantes” pisarem na “Terra Firme”, como, curiosamente era chamada a porção continental, hoje 
parte dos municípios de Florianópolis e de São José. Tal sentimento, justificaria também, o medo de tempestades 
demonstrado nas orações.   
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Muitos dos ilhéus acreditavam que poderiam ser vítimas de perigos e malvadezas 

praticadas por seres habitantes de “outros mundos”. São personagens e perigos criados e 

alimentados por mitos, casos e contos mantidos por uma tradição oral encontrados em histórias 

que envolviam bruxas, lobisomens, e o próprio Diabo “em pessoa” que assombram a imaginação 

de uma parcela relativa dos moradores da Ilha de Santa Catarina.   

Franklin Cascaes (1908-1983) registrou a partir de 1946, algumas dessas fantásticas 

histórias que ouviu quando criança e depois quando adulto, já com 36 anos resolveu pesquisar 

por conta própria embarcado numa canoa e remando em direção aos “sítios” do interior da Ilha de 

Santa Catarina. (CASCAES, 1981, p. 21-30).  

 Era para se proteger das malvadezas de bruxas e tantos outros seres sobrenaturais que os 

habitantes da ilha também carregavam consigo as preces impressas ou manuscritas onde 

invocavam Santos e Símbolos católicos para afastar males pagãos.  

As orações manuscritas ou impressas serviam também, segundo a crença popular, como 

proteção e alento contra o medo de “outros” males como a inveja, o mau-olhado, os feitiços63. 

Males nem tão reais assim, mas que habitam o pensamento humano, alimentado por uma 

religiosidade latente.  

Pode-se perceber que tanto a “inveja” quanto o “feitiço” eram frequentemente 

enumerados nas orações, que, em súplica, pediam para que deles fosse livrado o portador da 

oração, como se infere ao ler a “Oração de Jesus Christo da Cruz de Caravaca”(ANEXO L). 

 

 

São Romão meu senhor São Bento meu Sebastião meu São Francisco de Asis e todos os 
santos da Corte do céu e da terra me livrai de bicho achado e por achar e de cão danado e 
por danar de homem vivo mau tirgue de homem morto mau encontro e de todo os 
perigos das doenças ruins invejas feitiçarias e desastres me valha minha gente, me 
valha minha gente, me valha minha salve novena me valha minha Santa Cruz de 
Caravaca me valha minha 3 pessoas da Santíssima trindade gloria pai i filho Espirto 
Santo as 3 pessoas divinas que são Deus Verdadeiro e amem Jesus (grifos nossos) 

 

                                                 
63 Sobre a História do Medo ver (DELUMEAU, 1989) 
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Para evitar esses males, os moradores da ilha se remetem a símbolos cristãos, como a 

Cruz de Caravaggio64 símbolo das Missões no Brasil (e não caravaca como escrito na Oração), e 

de dogmas católicos como as três pessoas da Santíssima Trindade, para impedir que doenças, 

inveja ou feitiçarias afetem o portador da Oração.  

No que diz respeito à inveja, na clave do jornalismo, Ventura (1998, p. 21/33) narra sua 

saga por entre Terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro e pesquisas para escrever sobre esse “mal 

secreto”, tal como ele se refere à inveja. O mau-olhado,65 ato de quem sente inveja, poderia 

aniquilar uma pessoa, um animal, secar plantas, enfim, qualquer coisa viva ou inanimada que 

recebesse o olho-gordo de alguém pereceria.   

Um dos costumes mais antigos e universais que se tem notícia, o de fechar os olhos dos 

mortos, tem como motivação evitar que os mortos lançassem olhares invejosos sobre os vivos. Os 

romanos já praticavam o ato de fechar a mão esquerda entrelaçando o polegar entre o dedo 

indicar formando uma “figa” para evitar o mau-olhado (VENTURA, 1998, p. 21/33). 

Também na Bíblia, no Velho Testamento, uma das histórias mais conhecidas pelos 

cristãos católicos é o fratricídio cometido por Caim contra Abel provocado pela inveja. “Caim 

não atendeu à palavra do Senhor e continuou a guardar rancor no coração contra seu irmão. [...] 

Quando ficaram sós, Caim atirou-se sobre o irmão e o matou” (HELSER, 1956, p.15).  

A Igreja utiliza o mau-olhado como uma das artimanhas provocadas pelo Diabo para que 

ele espalhe e dissemine o mal a quem é por ele olhado. Sendo esse olhar maléfico uma 

conseqüência direta da inveja, a presença dele como um mal a ser combatido pelas orações pode, 

assim, ser compreendido. Também esse temor pela inveja pode explicar o costume mantido por 

moradores da Ilha de Santa Catarina de usar adornos em forma de cruz ou de figa, feitos de ouro 

ou de prata, ou de madeira, como guiné.  

                                                 

64 Embora a escrita da palavra na oração tenha sido grafada como “Caravaca”, é aventada a possibilidade de se referir 
a Cruz de Caravaggio, um dos símbolos das Missões, denotando uma despreocupação com a escrita considerada 
culta e sim a simbologia, o poder simbólico da palavra escrita. 

65 O mau-olhado faz parte da própria etimologia da palavra inveja (do latim invidere), que designava aquele olhar 
enviesado, de soslaio. Olhar assim é ter mau-olhado, ou olho-grande, ou olho-gordo, como também é conhecido. Ao 
agir assim energias negativas, impulsos maléficos e destrutivos são projetados sobre alguém ou algo. (VENTURA, 
1998, p. 31). 
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Sobre o temor da inveja que tinham os pescadores da Ilha, Cascaes (1981 p. 95) assim se 

refere: 

 

 

Eles não gostam de receber encomenda de peixe. Pescador tem tanta superstição! Eles 
vivem muito apegados às benzedeiras. Há pescadores assim: que não gostam que as 
pessoas vejam os peixes que eles mataram, que eles capturaram. Então eles escondem o 
peixe por debaixo dos paneiros das canoas, o paneiro já está preparado para botar todo o 
peixe ali debaixo. Chegam até deixar enterrados nas praias para depois voltar, buscar e 
vender. Por causa do olho ruim. Eles acham que botam olhado não no peixe que 
pescaram, mas no aparelho, nas redes, na canoa. Eles não gostam. E eles andam sempre 
carregados de figas debaixo dos espinhéis, debaixo das canoas, que as benzedeiras 
preparam pra botar.   

 

 

Não só os pescadores como relata Cascaes, mas os habitantes da Ilha em geral, temem o 

olho gordo e sempre que podem tentam se defender e se proteger dele colocando galhos de arruda 

atrás da orelha, fazendo figa, ou mesmo usando uma “figa” de guiné, de prata ou de ouro para se 

proteger. É possível ver nos bairros da cidade, atualmente, sobretudo aqueles ilhéus amantes de 

curiós, figas penduradas nas gaiolas para proteger o valioso pássaro de maus-olhados. Também 

usam uma planta conhecida como “comigo-ninguém-pode” ou mesmo vasos com sete ervas no 

interior das casas para cortar o mau olhado. 

Os moradores da Ilha de Santa Catarina, de um modo geral, acreditam estar livre do 

agouro que o olhado trazia, portando uma peça de prata, como uma pulseirinha ou um anel. Ao 

metal era atribuída uma capacidade de atrair energias ruins emanadas, principalmente pelo olhar 

do invejoso. Diziam que a jóia de prata, quando ficava escura era por que havia “dado ar”, ou 

seja, alguém havia lhe “colocado” um olho-gordo e que o metal havia puxado o malfazejo olhar.  

Aos recém-nascidos é costume presentear com uma pulseirinha de prata ou de ouro para 

protegê-los do olho-gordo. Boiteux (1957, p. 35) já havia registrado o costume de cobrir as 

crianças com amuletos, que, segundo ele, seriam para proteger as crianças dos feitiços, 

encantamentos e embruxamentos. As crianças carregavam correntinhas, pulserinhas e outros 

“berloques” de ouro ou prata. 
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Outro mal que acometia os recém nascidos era o que os nativos chamavam de “arca 

caída” e a cura deste mal só era possível por meio de um rezador/rezadeira ou 

benzedeira/benzedor.  

Sobre a feitiços, Mello e Souza (1896, p. 15-18) realizou estudo em processos dos réus 

brasileiros apurados pelas Visitações do Santo Ofício ao Brasil Colônia. A autora destaca que 

constitui presença marcante, os “feiticeiros e feiticeiras negras” entre a população marginalizada 

das minas, que as Devassas Eclesiásticas retrataram como sendo práticas “cotidianas e 

freqüentemente impregnados de magismo e bruxaria”.  

 

 

Só na Visitação do Grão-Para (1763-1769), apuraram-se, num total de 47 culpas, 21 
casos de feitiçaria e nove de curas mágicas. Por um lado, a feitiçaria colonial mostrava-
se estreitamente ligada às necessidades iminentes do dia-a-dia, buscando a resolução de 
problemas concretos. Por outro, aproximava-se muito da religião vivida pela população, 
as receitas mágicas assumindo com freqüência a forma de orações dirigidas a Deus, a 
Jesus, aos santos, à Virgem. (MELLO E SOUZA , 1986, p.16)   

 

 

Características semelhantes às apontadas por Mello e Souza podem ser percebidas 

nessas orações, seja a ligação com as necessidades diárias daqueles que recorriam as orações ou 

mesmo o direcionamento das súplicas dirigidas aos santos. 

Esse medo do feitiço e também da inveja do olho-gordo, tal como se pôde verificar em 

vários trechos das orações, pode significar uma preocupação da Igreja Católica em controlar 

essas “outras” práticas religiosos consideradas “desviantes”, mas bastante recorrentes nas 

populações de origem africana, de modo geral.  

 

 

Tratava-se da recorrência do discurso católico a saberes por ele qualificados como 
legítimos para interpretar a realidade brasileira do período. Nessa realidade, o 
surgimento e proliferação da Umbanda aparecia com uma relevância ímpar, o que é 
atestado pela criação, em 1952, de um Secretariado Especial da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, destinado a enfrentar a escalada da Umbanda e demais “cultos 
mediúnicos” no mercado de bens simbólicos. Trata-se do Secretariado Nacional de 
Defesa da Fé. (ISAIA, 1999, p. 17). 
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A Igreja Católica, principalmente, tenta conter a escalada do crescimento de outras 

religiões que passam a disputar com ela a preferência dos devotos. Assim cria mecanismos para 

combater as religiões de raízes africanas, por exemplo, alegando que seriam seitas cuja finalidade 

era a adoração do demônio.  

Ocorre que essas religiosidades, em sua essência, pouco tem de comum com o discurso 

católico, por exemplo. A Igreja Católica tende a tornar presente na vida de seus fiéis  um passado 

(bem distante). Esse passado é o tempo todo repetido, revisto, relido, refeito, representado como 

o único modelo a ser seguido, modelo de conduta, de comportamento; modelo esse que prega a 

resignação acima de tudo, a aceitação passiva de uma condição miserável, pois era a vontade de 

Deus, e, portanto, cabia aceitá-la. A vida de Cristo, por exemplo, era contada e relembrada a todo 

instante, ressaltando que se deve sempre tê-lo como modelo de conduta.  

Talvez não seja por acaso que a Igreja Católica tenha ganhado força e participado, por 

exemplo, nos “governos” de Getúlio Vargas, que sempre se mostrou um católico fervoroso aliado 

de Deus em favor dos pobres. Também não deve ser por acaso que a Lei que criminalizou as 

práticas de curanderismo e charlatanismo se manteve incólume durante a assinatura do Código 

Penal em 1942, no governo de Getúlio. 

Já essas “outras” religiosidades de raízes africanas, como a Umbanda e o Candomblé, 

tem como principal lema a aproximação, a antecipação do futuro para seus seguidores. Seja com 

previsões ou com adivinhações, as religiosidades de raízes africanas proporcionam, de modo 

geral acenam para uma possibilidade de alterar o presente interferindo diretamente na vida do 

devoto. Se algo o incomoda ele teria a possibilidade de modificar por meio de rituais mágicos.  

Esses rituais mágicos foram classificados pela Igreja Católica, num primeiro momento, como 

feitiços, forças ocultas, magias negras.  

Ante o exposto, deduz-se que as orações manuscritas ou impressas utilizadas por 

moradores da Ilha de Santa Catarina em meados do século passado apresentam evidências de um 

discurso eminentemente católico modelador e um contra-ponto às anti-religiosidades desviantes. 

Assim, a Igreja Católica tentava desqualificar as práticas de cura que envolviam magias ou 

feitiçarias, atos usualmente atribuídos pelo Clero como atividades relacionadas aos afro-

descendentes.  
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[...] revivescências das crendices absurdas que os infelizes escravos trouxeram das selvas 
de sua martirizada pátria africana. Favorecer a Umbanda é involuir, é aumentar a 
ignorância é agravar doenças, é que de modo especial os poderes legislativo e executivo 
têm a missão de promover e assegurar. (SCHERER, 1957, p. 191-4). 

 

 

E de fato a Justiça dos “homens”, “brancos” e “católicos”, age de forma rápida para 

tentar conter essas práticas. Essa “justiça” considera tais práticasbárbaras e disseminadoras de 

doenças. É grande o número de Normas de Conduta e Leis que proíbem essas práticas, desde 

muito tempo atrás. Data de 1831, em Desterro, por exemplo, Normas de Posturas, aprovadas pela 

Câmara, que visava coibir “feitiçarias ou Bangalez”: 

 

Todo indivíduo branco ou preto forro que em sua caza fizer ajuntamento de pretos, que 
dizem feitiçarias ou Bangalez ainda mesmo que consinta de noute em sua Caza 
desamparando por esta forma a de seus senhores, incorrerá na pena de 15 dias de prizão 
e dez mil reis de condemnação pagos na Cadêa. (LIVRO DE POSTURAS DE 
DESTERRO, 1831, ARQUIVO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS).   

 

 

Ainda em vigor, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal 

Brasileiro), assinado pelo então Presidente da República Getúlio Vargas, que considerara como 

crime passível de detenção a prática do “curandeirismo” e do “charlatanismo”. 
 

 

Charlatanismo 
Art. 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Curandeirismo 
Art. 284. Exercer o curandeirismo: 
I - Prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; 
II - Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 
III - Fazendo diagnósticos: 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também 

sujeito à multa. (ANGHER , 2005, p. 938). 
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Durante um tempo considerável (durante a primeira metade do século XX), basicamente, 

leis que coibiam as práticas de curas religiosas foram utilizadas para assegurar a hegemonia da 

Igreja Católica ao tempo em que servia de pretexto para toda sorte de violências e agruras 

sofridas por terreiros de Umbanda pelo Brasil afora e em Florianópolis não foi diferente.66

Ao analisar o texto das orações, é possível perceber elementos preponderantes que as 

identifiquem com os preceitos da Igreja Católica e a propagação de seus dogmas e sacramentos: a 

Trindade, a Virgem Maria, confissão, batismo. Ou, ainda, são perceptíveis trechos que abominam 

essas “crendices absurdas” e tentam “instruir” o fiel em seus ensinamentos, de civilidade, de 

ordem e progresso. As orações manuscritas ou impressas, no entanto, são apropriadas pelos fiéis, 

moradores do interior da Ilha de Santa Catarina, de modo a muitas vezes ignorar o conteúdo 

textual delas, como foi possível observar em vários momentos, e as utilizam como um “amuleto”, 

como uma figa benzida, ou mesmo uma cruz de ouro ou prata amarrada ao pescoço.  

As orações – rezas – de qualquer invocação marcam uma etapa na história da devoção 

privada, caracterizada pela fusão da leitura e o próprio suporte em que se escreve. Eles 

instauraram uma outra maneira de se proteger contra os males físicos que cria uma intimidade 

entre aquele que porta ou escreve o texto e aquele que reza, uma intimidade que estimula, ao que 

tudo indica, práticas de devoção que almejam a cura física e espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66Cf. Tramonte (2001, p. 40-73). 
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2.4 – LEITURAS, PALAVRAS E REZAS: FÉ E CURA NA ILHA DE SANTA CATARINA 
 

 

Ao unir as manifestações públicas de cunho religioso, como as procissões e missas 

vistos na primeira seção deste capítulo, com as práticas privadas de devoção e fé nas orações 

escritas e símbolos católicos manifestadas pelos moradores da Ilha de Santa Catarina, chega-se à 

terceira e última seção deste primeiro capítulo que trata de atos de devoção e fé, os quais 

atravessam o privado e invadem o público colimando nas práticas de cura mito-mágicas por meio 

de rezas, bênçãos e gestos.  

A década de 1970, ao que tudo indica, foi um período onde a luta pelo bem simbólico da 

cura do corpo e da alma ganha novos “concorrentes” na Ilha de Santa Catarina. Além da Igreja 

Católica com suas promessas, rezas, práticas de ex-votos, entram em cena também as Igrejas 

Protestantes, os Centros Espíritas Kardecistas, e também os Terreiros de Umbanda em razão, 

sobretudo, dos avanços nos processos de redemocratização do país. É de se registrar que neste 

período a cura do corpo já é, em grande medida, dominada pela Biomedicina. 

Diante desse cenário de “disputas” pelo bem simbólico da cura espiritual e física, pode-

se levar em consideração a possibilidade de a Igreja Católica investir numa pedagogia da 

“palavra de Deus”, atribuindo-lhe poderes taumatúrgicos e curativos.  

Podem ser encontrados vestígios desse “investimento” na palavra de Deus e nas orações 

e rezes no tempo atual, com a prática da impressão e distribuição de “santinhos com orações”, 

como o de Santo Expedito, “santo das causas justas e urgentes”. Após terem os pedidos 

atendidos, os devotos do Santo, em agradecimento à graça alcançada, mandam imprimir centenas 

de “santinhos” contendo a imagem do Santo e a sua oração, distribuindo-os. Também as Igrejas e 

Capelas distribuem gratuitamente santinhos com orações.   

Nesse contexto, é, também, objetivo desta última seção do primeiro capítulo dissertar 

sobre o poder atribuído às palavras “sagradas” ditas, lidas ou escritas por uma parcela 

significativa de moradores da Ilha de Santa Catarina os quais se identificavam religiosamente 

como católicos.  

É aventada a possibilidade de a “palavra de Deus” ter sido apropriada, de maneira 

“desviante” pelos devotos da fé cristã católica. Tais apropriações apresentam manifestações de 
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diversas formas, nos mais diferentes lugares e tempos; as aqui levantadas representam uma das 

possibilidades dessa apropriação, não quer dizer que tenha sido a única.   

Práticas e representações têm significados cambiantes e apresentam-se de formas 

distintas de acordo com o tempo ou mesmo a finalidade a que se prestam. A escrita enquanto uma 

das formas de manifestação da linguagem, também pode apresentar significações plurais.   

Algumas palavras bastante utilizadas pela Igreja, como “salvo” ou “salvação”, por 

exemplo, apresentam significados que muitas vezes adquirem outras nuances ao serem copiadas, 

escritas ou mesmo lidas pelos fiéis ao longo do tempo.   

 
 

A palavra usada no Novo Testamento para “salvo” é um verbo grego que significa 
“redimido”, “preservado” ou “curado”.  
Um conceito básico do cristianismo é que o homem não pode salvar a si mesmo. A 
salvação é dada livremente ao homem se ele acreditar em Cristo e em sua expiação.  
“Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus”, diz 
Paulo à Igreja de Éfeso (Efésios 2,8). (GAARDER et al (2000, p, 167). 

 

 

O próprio Jesus é representado no Novo Evangelho como aquele que cura em nome de 

seu Pai, Deus. É grande o número de passagens em que é atribuída a Jesus Cristo a cura de vários 

doentes, como a abaixo transcrita:  

 

20. Jesus cura o filho dum oficial régio 

Evangelho do XX domingo depois de pentecostes. 

São João 4, 46-53 

1. Cura do jovem. – Naquele tempo, havia em Cafarnaum um régulo, cujo filho se 
achava doente. Este, tendo ouvido que Jesus voltara da Judéia para a Galileia, foi ter 
com ele e lhe rogou que fosse a sua casa para curar seu filho, que estava prestes a 
morrer. Disse-lhe Jesus:  “vós, enquanto não virdes sinais e prodígios, não credes”. 
Respondeu-lhe o régulo: “Senhor, vem, antes que meu filho morra”. Disse-lhe Jesus: 
“Vai, teu filho vive”. 

2. Fé do pai – Creu o homem na palavra de Jesus: “Vai, teu filho vive”. E quando ia 
descendo, vieram-lhe ao encontro os criados e lhe noticiaram que o filho vivia. 
Pergungou-lhes ele a hora em que tinha começado a melhorar. Responderam-lhe: 
“Ontem à sétima hora a febre deixou-o”. Reconheceu então o pai que era a mesma hora 
em que Jesus lhe havia dito: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua família.  (HEUSER, 
1956, p. 173/4). 
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Colige da leitura do texto que foi a fé do oficial régio na palavra de Jesus que curou o 

filho enfermo daquele. Desse feito, o exercício do poder da cura estaria na fé do seguidor “creu o 

homem na palavra de Jesus” e este teve o filho curado. A interiorização dessa consciência de 

confiança e de fidelidade (tal como se deve entender a palavra latina fides [fé]), em Jesus Cristo 

consiste um dos (senão o maior) desafios da Igreja Cristã, que, para tanto, investirá maciçamente 

na propagação dos ensinamentos do Salvador. Os apóstolos são emblemáticos nessa tarefa, 

sobretudo ao que se refere à produção do sentido de veritá (verdade) e de força atribuídos às 

Santas Palavras do Senhor. 

As três religiões monoteístas do mundo foram e ainda o são primorosas no tocante ao 

valor atribuído à palavra. Basta apenas citar o poder que possuem as Sagradas Escrituras para o 

Judaísmo; do Corão para o Islã ou da Bíblia para o Cristianismo. Com relação a essa última, e seu 

correspondente livro-santo, não se pretende fazer um estudo mais aprofundado, porém tomá-lo 

como símbolo deste poder atribuído à palavra escrita e falada. Capaz de servir até mesmo de 

provar juramento, quando, por exemplo, nos tribunais ocidentais, quando em seções jurídicas faz-

se a testemunha jurar que dirá a verdade com a mão direita sobre a Bíblia. A relação (re)produtor 

e prece escrita, ao que tudo indica, parece ter passado, em algum momento pela oralidade. 

Acredita-se que tais textos que consubstanciam as orações carregadas pelos ilhéus em algum 

momento foram transformados de sons (oralidade) para símbolos gráficos (letras). Tal 

pensamento tem fundamento se for levado em consideração o abaixo transcrito:   

 

 

Se é verdade – e é-o – que “a escrita nunca pode prescindir da oralidade”, como também 
acontece que qualquer texto decorre sempre de outro texto – intextualidade – que leva 
consigo, incorporadas, vestígios do real – contextualidade – , a partir de uma perspectiva 
histórico-antropológica, a questão das relações entre oralidade e escrita deve ser vista 
como um processo de ganhos e perdas de trocas, transformações e efeitos que afectam 
ambos os modos de expressão e pensamento. (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 8).   

 

 

Se a escrita não pode ser separada, abstraída de sua oralidade, as preces escritas 

utilizadas pelos moradores da Ilha para se protegerem e “curarem” de seus males não elidem as 

práticas de cura por meio de bênçãos e de rezas; ao contrário, com elas, os moradores da ilha 

mantêm uma estreita relação. É o que permite deduzir a constatação de semelhanças entre uma e 
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outra, qual seja: a prática de cura por meio da escrita representada pelas orações e a prática de 

cura por meio de bênçãos personificadas pela/os benzedores ou benzedeiras.  

Numa das orações analisadas, cujo título é “Oração de S. Custódio, as 13 Verdades” (cf. 

ANEXO M) pode-se ler, ao final da oração, a seguinte frase: “trese raio tem o sol trese Raio tem 

a Lua arrebenta-te cão-tinhoso67 que essa alma não é tua”.  

Do escrito ao dito, ao falado, é possível perceber uma semelhança entre essas duas 

formas de manifestação popular desse poder taumatúrgico e curativo das palavras consideradas 

“sagradas”.  

Em trecho da “oração de espanta-bruxa”, que segundo o imaginário popular era 

pronunciada pelas benzedeiras e benzedores que atuavam no interior da Ilha de Santa Catarina 

para afastar as bruxas, é possível verificar semelhanças.    
 
 

 
‘Treze raio tem o Sóli, treze raio tem a Lua, sarta diabo pro inferno qu’esta alma 
não é tua. 
Tosca marosca, rabo de rosca, vassora na tua mão, reio na tua bunda e aguiião nos teus 
pé. Por riba do silvado e por baxo do teiado! São Pedro, São Paulo e São Fontista por 
riba da casa, são João Batista. Bruxa tatarabruxa, tu não me entres nesta casa nem 
nesta comarca toda, por todos os santos dos santos. Amém!’ (CASCAES, 2003. p. 37). 
(grifos nossos) 
 

 

Uma semelhança entre a oração manuscrita e a pronunciada é percebida na frase final 

daquela e na frase inicial dessa. Outra semelhança pode ser percebida no fato de ambas as 

orações remontarem a luta entre o bem e o mal, representados na oração manuscrita de “S. 

Custódio as 13 Verdades” pela Nossa Senhora e pelo Diabo, respectivamente; enquanto na 

oração falada o bem é representado por uma legião de santos: “São Pedro, São Paulo, São 

Fontista e São João Batista” e o mal personalizado pela “Bruxa tatarabruxa”. 

 Embora o primeiro momento seja representado pela palavra escrita (as orações) e o 

segundo situe-se no âmbito da palavra pronunciada, dita (as bênçãos), ambos prestam-se a afastar 

o mal da vida dos habitantes de alguns moradores do interior da ilha.  

                                                 
67 Conforme Boiteux (1957, p. 27), Cão-Tinhoso é mais uma das muitas alcunhas atribuídas ao Diabo por moradores 
da Ilha de Santa Catarina. 

 



90 
 

A oração de São Custódio sugere um tipo de duelo travado para “salvar” a alma de uma 

criança chamada Custódio68. A frase “Custodio Amigo meu” é repetida sistematicamente e 

parece ser pronunciada pelo próprio Diabo. Ao passo que Nossa Senhora pronunciava a frase: 

“Custódio sim amigo não, Custódio há de ser salvo a graça de Deus assim quer”. As armas dessa 

luta travada entre o bem e o mal poderiam ser as próprias palavras sagradas “as 13 verdades” 

“ditas e retornadas” (cf. ANEXO M). O duelo ocorre no âmbito do falado do saber do bem sobre 

o mal. Ao longo da oração são relevadas as treze verdades, a maioria delas associadas aos 

dogmas da Igreja Católica. Até chegar a mais poderosa das verdades que é a décima terceira que 

ao ser pronunciada faria com que o “cão tinhoso” fosse embora depois de uma explosão.  

Se Custódio é de fato curado não é possível saber.  Mas a julgar pela infalibilidade 

atribuída ao do poder da palavra de Deus e a fé daquele que pronunciar as “13 verdades”, é bem 

possível que ele tenha sido curado e sua alma salva. 

Já a oração de espanta-bruxa nem sempre é eficaz. Zeferino, a vítima da outra história, 

intitulada “Balanço Bruxólico”69, não teve a mesma sorte. Bebeu “a taça do despejo com o néctar 

da morte”, não obstante todo o esforço e orações da “médica de sítio, a benzedeira-curandeira, a 

sinhá Marculina do Joronço”. 

Talvez porque a história de Zeferino seja fruto do cotidiano, onde as coisas acontecem, 

onde pessoas nascem, morrem a todo tempo, fatos corriqueiros de uma gente que se conhece pelo 

nome, habitantes de um mesmo lugar que compartilham do mesmo tesouro chamado tradição.  

                                                 
68 A oração manuscrita de São Custódio era envolvida em mistérios, histórias e causos de assombrações. Segundo o 
imaginário popular toda pessoa que lesse ou copiasse a oração receberia, em sonho, um aviso de Nossa Senhora, 
sobre o dia em que iria morrer. O causo relacionado a oração manuscrita de S. Custódio as 13 Verdades era, 
resumidamente assim: Ao saber que seria pai de mais um filho, entre tantos outros já nascidos, o homem grita com 
sua mulher: - Já temos tantos filhos que não sei mais quem convidar para batizar este. Só se eu convidar o Diabo para 
ser padrinho desse aí. Ao ouvir tamanha heresia a mãe fala: -Se o padrinho for o Diabo, Nossa Senhora será a 
madrinha. O homem, ainda contrariado, sai para trabalhar e no caminho encontra-se com uma pessoa, trata-se de um 
homem bem vestido montado num cavalo preto que lhe cumprimenta com simpatia. O pai, após conversa breve com 
o cavalheiro o convida para batizar seu filho no que é aceito de pronto. Ao retornar para casa o pai comenta com sua 
esposa que o filho de ambos já tinha padrinho. No dia do batizado do menino, que resolveram chamar de Custódio, 
trava-se uma disputa entre o padrinho (o Diabo) e a madrinha (Nossa Senhora) para salvar a alma de Custódio, que 
havia sido ofertada ao Diabo em razão de uma má palavra do pai. Após proclamadas as treze verdades, verdades 
estas nunca ditas, pois tratavam-se de segredos e somente as sabiam quem a oração possuísse, a disputa é vencida 
pela Nossa Senhora quando esta grita as seguintes palavras: “Treze raios tem o sol, treze raios tem a lua, arrebenta-te 
cão tinhoso que esta alma não é tua”. 
69 Cf. Cascaes (2003, p. 31/8). 
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O fato de a oração escrita ser apresentada de forma vaga, imprecisa, distante, carregada 

de dogmas e preceitos cujas referências são fugidias faz pensar no esforço de uma produção de 

sentido com base na Palavra Escrita que se tenta fazer numa terra e numa gente onde os sentidos 

foram/são construídos através da Palavra Falada/Pronunciada. Ou seja, a introdução de uma 

cultura da leitura e das letras numa sociedade que ainda é herdeira da tradição oral não é de todo 

uma tarefa fácil.  

Indubitavelmente, se fará uma história da produção de sentidos e para tanto há que se 

valer da máxima lembrada por Chartier (1999) onde a grande questão, quando se tem interesse 

pela história da produção dos significados, é compreender como as limitações são sempre 

transgredidas pela invenção ou, pelo contrário, como as liberdades da interpretação são sempre 

limitadas.  

Sumarizemos a questão, na tentativa de responder traduzindo-a para os propósitos desta 

pesquisa: o ofício de historiador poderá ser equiparado ao de um “arqueólogo da palavra” que 

“escava” um texto escrito em busca de vestígios que o auxiliem na compreensão de um 

fenômeno.   

Vale destacar que o que permanece é a materialidade física da escrita. Ou, ainda, outros 

objetos capazes de serem lidos em si mesmo, podendo ser incorporados à dita intertextualidade 

ou, pelo menos, de serem interpretados e lidos como signos portadores de sentidos (FRAGO, 

2001, p. 17). 

Para tanto, é necessário vincular a estas apropriações: os sujeitos responsáveis por ela; o 

contexto religioso em que estão inseridos; as circunstâncias que envolvem ou envolveram a 

(re)produção destas orações. Tal conclusão se deve a leitura do que foi evidenciado por Chartier 

(1999, p. 18) em relação ao livro, mas que pode ser adaptado às orações: O historiador deve 

poder vincular em um mesmo projeto o estudo da produção, da transmissão e da apropriação dos 

textos. O que quer dizer manejar ao mesmo tempo a crítica textual, a história do livro, e, mais 

além, a história do público e da recepção. 

A prece escrita livre de qualquer relação com o sujeito que a 

(re)produziu/escreveu/copiou e que a traz consigo, estaria fadada a sofrer o mesmo que acontece 

a todo texto não lido: simplesmente não existiria. A oração manuscrita ou impressa isenta dessa 

relação não passam de simples pedaços de papel amarelados pelo tempo, gastos pelo uso. Assim, 

 



92 
 

merece destaque a produção dessas orações consideradas vestígios que apontam para uma 

possibilidade de interpretação de um tempo-lugar na História. 

Há que se observar também que o ato de copiar essas orações remete a um tempo em 

que seu escrevente/copista se dedica a uma prática que constituiu o campo da escritura ordinária. 

Tal expressão designa a escrita feita, geralmente de forma manual, palavra por palavra, sem a 

preocupação da publicação, da reprodução em série.  

Nesses escritos devocionais não raras vezes são encontradas palavras sem sentido que 

parecem não ter qualquer relação com o texto e o contexto o que pode apontar para uma 

despreocupação com o conteúdo do que era escrito/copiado. O que importava mesmo era a posse 

daquele suporte (folha de papel) contendo as palavras “santas”, os símbolos como cruzes (ver 

figura 20), a funcionar, no imaginário popular, como um receptáculo do poder divino.   

A maneira como foram grafados os títulos em algumas dessas orações apresentando-se 

por vezes em letras maiores que as do texto em si, caprichosamente desenhados como que a 

valorizar o conteúdo que anuncia podem indicar para outra relação com a escrita, com o próprio 

tempo. Um tempo em que era permitido se deter a detalhes, a caprichos, a própria forma de 

escrever com letras desenhas, utilizando-se de caneta ou lápis, se comparada a maneira atual de 

produção de textos com a utilização das ferramentas de informática, remete a um outro tempo, 

outra geração.  

Figura 19: Título manuscrito da Carta “Seléste” 

Fonte Oração da Carta Celeste - Acervo Pessoal do autor 

 

Figura 20: Título manuscrito da “Oração de Sta Catarina” 

Fonte Oração de Santa Catarina - Acervo Pessoal do autor 
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O desenho caprichoso da letra dos títulos denota a dimensão do tempo. Havia que se 

dispensar um tempo relativamente grande para a lavratura das preces, o que demonstra que se 

deveria ter algum tempo livre; ou que a própria idéia de tempo poderia ser concebida de maneira 

diferente da que se tem hoje, por exemplo.  

A escrita dessas orações envolvia um ritual carregado de simbologias, linguagens e 

significações ligadas as vivências e a doutrina católica.  

Numa outra “Oração de São Custódio, as 13 Verdades”, (cf. figura abaixo) é possível 

perceber a seguinte anotação: “Esta oração foi copiada no dia da sesta feira da paixão”. 

 

  

Figura 21: Trecho da Oração de S. Custódio as 13 Verdades, 1964. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
 

O que permite inferir que o ato de copiar esta oração envolvia todo um ritual mito-

mágico cercado de crenças relacionadas aos preceitos e dogmas da Igreja Católica, numa 

 

 

(...)afirmação da Igreja enquanto instituição fortemente hierarquizada. Submeteram a seu 
controle todas as variações de manifestação religiosas que, consideradas como 
ignorância religiosa do povo, deveriam ser abolidas ou reelaboradas. (SERPA, 1997, p. 
21).    
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Contudo, a fé manifestada por moradores da Ilha nas orações e nos poderes de cura a 

elas atribuídos poderia ser uma transgressão ao controle da Igreja ou o resultado de uma “livre 

apropriação” dessas orações pelos fiéis?  Se foi o resultado de uma apropriação e desvio do 

modelo quanto esta “livre apropriação” pode ser limitada pela própria capacidade de seu 

leitor/orador interpretar e entender seu texto, tal como era da vontade da Igreja. 

O texto da maioria das orações é carregado de símbolos do cristianismo: o sangue de 

cristo, a cruz que ao contrário do que representava70 agora sofre numa nova significação e 

aparece constantemente nas orações. Por exemplo, uma das orações cujo título é “Oração de São 

Jorge” (cf. ANEXO M) possuiu três cruzes caprichosamente desenhadas em seu suporte. E como 

se não fosse o suficiente o desenho das cruzes, a palavra cruz aparece seis vezes no decorrer do 

texto da oração que é relativamente grande 28 linhas de uma folha de papel pautado, tamanha A4.  

 

 

Com a cruz de christo vou a companhado com o leite da Virgem Maria estou esleurifado 
[...] os bons, por mim passarão os maus nem me enchergarão a cruz de Christo está 
sobre mim [...], tomo a Deus por meu pai e as onze mil virgem por minhas irmães: e os 
doze apóstolos Por meus irmãos, E com a chave de São Pedro seje meu corpo trancado 
que não seja preso nem ferido nem atentado por meus inimigos, a flontado [...] como 
Jesus Christo umildou-se a bela cruz  [...] Jorge pega essas 3 cruz, que são as 3 cruz da 
Santíssima trindade [...] As 3 crus que a de me defender e me livrar de todos mal assim 
seje  (ORAÇÃO DE SÃO JORGE, 1962)(grifos nossos) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Cruzes da Oração de São Jorge. 
Fonte: Oração de São Jorge - Acervo pessoal do autor 

 

                                                 
70 A crux e o patibulum o primeiro é o tronco vertical que é fincado ao chão, o segundo é a travessa horizontal na 
qual ficam os braços do desgraçado crucificado. É demasiado longo, o caminho percorrido por esta invenção romana 
de sentença à morte e a sua transformação num dos símbolos mais conhecidos do mundo, e igualmente grande foi o 
caminho que o transformou de um símbolo de morte a um símbolo da vida. 
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O texto correspondente às orações apresenta algumas curiosidades. Uma delas consiste 

nos desvios da norma em relação à linguagem formal e culta. Palavras e frases sem sentido. O 

que pode indicar que fora ditada por uma pessoa enquanto outra escrevia e aquela que a  escreveu 

o vez da forma como entendia o que estava sendo dito.  

A outra curiosidade está na a alusão aos doze apóstolos e às virgens, mencionados na 

oração: (...)“tomo a Deus pro meu pai e as onze mil virgem por minhas irmães: e os doze apóstolos Por 

meus irmãos”. Diante do enunciado, pode-se pensar que tal oração possa ter alguma ligação com 

as mesmas orações que eram rezadas pelos caboclos, personagens da Guerra do Contestado 

(1913-1916) ocorrida no meio oeste da então província de Santa Catarina71, para amainar suas 

dificuldades, entre elas a doença e a miséria.  

Assim como na Ilha de Santa Catarina, principalmente nas áreas mais afastadas da 

região central, no Contestado72 também se rezava as orações com os mesmos objetivos, como 

aduz Serpa (1997): 

 

 

As orações do caboclo tinham relação direta com sua situação de vida. Rezava, então, 
para obter melhoras diante dos seus problemas de saúde, rezava para obter proteção 
contra os inimigos e para livrar-se da tentação do demônio. (SERPA 1997, p. 66) 

 

 

Embora não se saiba se na região do Contestado essas práticas de rezas foram somente 

orais ou se, assim como na Ilha de Santa Catarina, trazia o caboclo orações escritas consigo. Essa 

dúvida pode motivar futuras pesquisas. Todavia, os mesmos motivos que faziam os caboclos 

rezarem, como conta Serpa (1997, p. 66), podiam também ser aplicados aos habitantes do interior 

da Ilha de Santa Catarina, devotos das preces-escudos. Podem-se perceber semelhanças entre as 

orações, conforme verifica-se na oração abaixo transcrita, que, segundo Serpa, era muito utilizada 

entre os caboclos da região do Contestado.  

 

                                                 
71 Cf. Auras (1995). 
72 Importante ressaltar que assim como Canudos, outra revolta desse período, foi a crença num curandeiro, que 
manteve os revoltosos unidos. (GALLO, 1981)  
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Oração a São Romão: Valha a cruz, a bela cruz e a espada sagrada e a hóstia consagrada e 
o santo anjo da minha guarda, meu gloriosos São Romão, me livrai do bicho achado com 
malha de cão danado, dos vivos de mau encontro, dos mortos de melancolia, vos ofereço 
rezar um Padre Nosso com Ave Maria oferecido ao gloriosos São Romão e Santíssima 
Trindade. (SERPA, 1997, p. 67) 

 

 

E apesar desse aparente empenho da Igreja Católica na propagação de textos religiosos 

quase numa pedagogia da palavra de Deus, (a catequese, por exemplo), e mesmo a distribuição e 

divulgação de orações escritas, a formação de opiniões por meio de uma imprensa católica, a 

apropriação feita desse saber pelas pessoas ocorria de maneira muito particular e pessoal. Há que 

se destacar que as orações manuscritas aqui apresentadas foram copiadas e apropriadas de 

maneira particular por cada fiel numa confirmação de que a recepção se dá à maneira do 

recebedor (De Certeau 1994); ainda que o ato de copiar fosse também uma maneira de se 

apropriar do livro, um ato pleno de sentido como são as práticas de cura religiosas ou mito-

mágicas.  

O senhor Manoel Venceslau Martins (cujos textos foram utilizados para essa pesquisa), 

por exemplo, guardava consigo orações escritas e as utilizava como uma espécie de escudo que 

lhe fornecia proteção contra males físicos e espirituais, num ato de “devoção privada” 

(SAENGER, 1998).   

Talvez numa apropriação das palavras que lia nos livros religiosos que o senhor Manoel 

possuía. Principalmente as histórias do Evangelho citada no início desta seção em que Jesus 

Cristo cura o filho do oficial com palavras, história extraída de um dos livros que compunha a 

biblioteca do senhor Manoel Venceslau Martins. Biblioteca composta por 12 (doze) livros e 

livretos dos quais nove religiosos73, dois almanaques de farmácia e apenas um romance intitulado 

História de João de Calais. 

 

                                                 
73 Trata-se de um conjunto de 12 (doze) livros sendo uma Bíblia; um intitulado “História Sagrada do Antigo e do 
Novo Testamento”; um “Laudemus”; um “Canto Pastoral”; um “Livro de Orações Diárias”; um livro de cânticos; um 
livreto do “Primeiro Catecismo da Doutrina Cristã”; um “Manual de Cânticos e Orações”; um livreto sem capa 
contendo orações católicas; dois almanaques de farmácia um do “Elixir Nogueira” e outro do “Jeca Tatuzinho” e um 
livreto com o título de “História de João de Calais em verso e prosa”. Acervo pessoal do autor. 
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Assim, entendendo o ato de ler também como um ato de produção de sentidos para a 

vida, como escreve Chartier (2004ª), infere-se que é a partir das leituras de conteúdos religiosos 

que muitas pessoas construirão a sua visão de mundo, o seu ethos. A leitura de livros e textos 

religiosos era mais comum principalmente entre as classes mais populares. E ao que tudo indica, 

será a partir dessas leituras e os valores e dogmas religiosos nelas impressos, que pessoas como o 

Senhor Manoel Venceslau Martins, irá construir suas formas de lidar com a vida em sociedade, 

como lidar com questões do cotidiano como a doença, a cura, o sofrimento e as tantas outras 

dificuldades do dia-a-dia.  
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3 SEGUNDO CAPÍTULO 

 

 

 

ERVAS 

DESSACRALIZAÇÃO E MEDICAMENTAÇÃO DO CORPO NA ILHA-
CAPITAL  
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3.1 INTRODUÇÃO: NA “TRILHA” DA CIÊNCIA 

 

 

 

O vestígio é o aparecimento de uma proximidade, 
por mais distante que esteja daquilo que o deixou. A 
aura é o aparecimento de uma distância, por mais 
próximo que esteja daquilo que a suscita. No 
vestígio, apossamo-nos da coisa; na aura, ela se 
apodera de nós. 

Walter Benjamin74

 

 

 

A escolha da década de 1950 como o ponto de partida deste exercício histórico se deu, 

além dos motivos já descritos, também, por ser a década em que ocorreu a efetiva implantação do 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CREMESC), mais precisamente no 

ano de 1958.  

Acredita-se que este momento é representativo para a consolidação da profissão de 

médico no Estado de Santa Catarina. Muito embora ela já tenha adquirido notoriedade e 

representatividade social e política na capital desde a virada do século XIX para o XX, 

principalmente com as reformas sanitárias e o processo de higienização urbano que contaram 

com enorme participação desses profissionais.  

Porém é com a implantação oficial do CREMESC que a profissão de médico passa a 

ganhar maior respaldo legal com uma atuação de maior controle e fiscalização sobre as atividades 

ligadas à medicina, coibindo o “exercício ilegal da profissão de médicos”. Assim a implantação 

oficial do CREMESC como entidade jurídica representante da classe médica catarinense é 

fundamental para a legitimação das práticas científicas e “modernas” de cura.   

Embora sejam encontrados vestígios de um ethos de religiosidade, a virada da metade do 

século XX é perceptível uma aura de um cientificismo mais proeminente. O que pode sugerir o 

desenvolvimento de um modo de vida mais caracterizado por uma modernidade na ilha-capital, a 

exemplo do que ocorria nas maiores cidades brasileiras como no Rio de Janeiro e São Paulo.    
                                                 
74 (cf. BENJAMIN, 1994, P. 266). 
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A segunda metade dos anos 50 foi marcada pela utopia da modernização 
desenvolvimentista implementada no país a partir do Governo JK. Foi também um 
contexto de intensa mobilização da sociedade civil e das instituições políticas que 
compõem a estrutura estatal. O clima concretizava-se por meio de uma mobilização ativa 
dos partidos políticos e pela cotidiana manifestação de organizações da sociedade civil 
como as Ligas Camponesas, a União Nacional dos Estudantes, as Comunidades 
Eclesiais de Base e os Sindicatos. (NEVES, 1994, p. 61) 

 

 

Talvez esse clima de mobilização social tenha contribuído para a criação do CREMESC 

no Estado. O que indica uma possível organização e engajamento político da classe dos médicos, 

que através desse Conselho, não só mantém um controle das atividades médicas como também 

passam a compor um grupo seleto com representatividade junto ao Governo. Propondo leis que, 

beneficiem sua classe.  

A capital de Santa Catarina, em 1950, não se constituía num pólo industrial de ponta, 

logo não se formaram por aqui muitos Sindicatos representativos da classe operária; também 

como não era um centro acadêmico de referência, a única Universidade Pública Federal foi criada 

somente em 1960; o Movimento Estudantil era, praticamente, inexpressivo. Com pouca vocação 

para o campo e com um número reduzido de lavradores que plantavam apenas para a 

subsistência, a ilha-capital não produziu significativos movimentos sociais reivindicatórios.  

Logo a criação de Conselhos e entidades de classes favorecia aos seus membros um 

relativo transito entre as malhas e redes que compunham o exercício do poder no Estado. 

Assim como as Irmandades75, e Sociedades Secretas como a Maçonaria, compunham 

esse quadro que circulava pelos corredores das Instituições Republicanas do país.  

Alem do que, tais entidades, sejam religiosas ou profissionais, serviam de lugar de 

visibilidade social. Como, por exemplo, a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de 

Caridade, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que 

promoviam, em última análise, o surgimento e a manutenção de redes de sociabilidades na 

comunidade da ilha-capital. 

                                                 
75 Sobre Irmandades em Florianópolis ver MEMORIAL Histórico da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos. 
Florianópolis: Ministério da Cultura, 1997. SIMÃO, Maristela dos Santos; Lá vem o dia a dia, lá vem a virgem 
Maria agora e na hora de nossa morte: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens 
Pretos, em Desterro (1860-1880) Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) Universidade do Estado 
de Santa Catarina. 2006; STAKONSKI, Michelle Maria. Da sacristia ao consistório: tensões da romanização no 
caso da irmandade de Nossa Senhora do Rozário e São Benedito dos homens pretos (Desterro/Florianópolis - 1880-
1910). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História). Centro de Ciências Humanas e da Educação. 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis. 2007 
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E, muitos membros transitavam por essas esferas, como o próprio Oswaldo Cabral, que 

além de médico e logo integrante do Conselho de Medicina do Estado, era também  membro 

ativo da Irmandade do Senhor dos Passos e integrante da Maçonaria Catarinense.  

Em trecho escolhido por Oswaldo Cabral para concluir um de seus livros, ele deixa 

transparecer elementos de uma linguagem que identifica membros da Maçonaria, ao tempo em 

que, essa mesma linguagem coloca a Medicina Moderna como a representante e  salvadora do 

século XX, e que somente ela poderia redimir os “erros do passado”:  

 

 
Foi grande o século da Medicina, porque bastou ter conhecido Pasteur e ter a luz dos 
seus dias iluminado a sua obra; porque foi esta obra a pedra angular sobre a qual se 
ergueria o edifício de uma arte de curar moderna, redimida dos erros do passado.  
(CABRAL, 1942, p. 279) (grifos nossos) 

 

 

Palavras como obra, pedra angular, edifícios, que remetem à construção civil 

denunciam uma linguagem que identifica os membros da Maçonaria. Uma ordem secreta que 

existe há séculos, e que se sabe ter intensa participação política no Brasil, desde sua 

independência com Portugal. 

A Maçonaria e também as Irmandades, guardadas as devidas proporções, funcionavam 

como redes de sociabilidades que eram, muitas vezes, mantidas por meio de encontros semanais 

onde, entre outras atividades, surgiam acertos, trocas de favores que contribuíam para a 

manutenção de um determinado grupo nas esferas do poder político na Capital.  

Das idéias defendidas pela Maçonaria, destaca-se a busca pelo conhecimento, pelo 

saber, e este entendimento das coisas só seria alcançado seguindo-se a trilha da Ciência. Percebe-

se um forte apelo à Ciência no texto e no trecho acima de Oswaldo Cabral. A Ciência seria a 

grande salvadora da sociedade. Atribui ao cientista francês Louis Pasteur a fundamentação para o 

que ele chama de “arte de curar moderna”. 

Mas no que consiste basicamente esta “arte de curar moderna” se, a grosso modo, num 

refinamento e aprimoramento de antigas práticas de cura, como a utilização de ervas, por 

exemplo, já bastante difundida entre a população.   
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Muitas dessas ervas foram objetos de estudos científicos e passaram a ter também a 

aceitação e o aval da Ciência na cura de determinado mal do corpo. Como o quinino76, utilizada 

para combater os sintomas da malária por muito tempo. Embora tal fato não autoriza afirmar que 

as ervas tenham sido o primeiro passo para o avanço da biomedicina.  

Este argumento é trazido à tona para justificar que o poder curativo das ervas, uma 

tradição já bastante utilizada pelos habitantes da ilha de Santa Catarina, foi tomado como objeto 

de pesquisa científica e somente após o aval da Ciência é que as ervas passaram a curar.  

Nesse contexto que, neste capítulo, é intenção, problematizar a possibilidade do discurso 

Científico ter se utilizado de uma prática de cura já antiga com base na crença, na fé (no sentido 

de confiança) nas ervas para a cura de algumas doenças, ou males. Em que medida e de que 

maneira o conhecimento popular sobre as ervas que curam vai sendo dessacralizado a medida em 

que é testado pela Ciência. As ervas saem do campo religioso e passam a compor os aparatos 

modernos da medicamentação da cura do corpo.  

Já desde o período colonial brasileiro que pesquisadores encontraram indícios da 

utilização das ervas na prática de curar o corpo. Considerada uma prática eminentemente de 

tradição africana e indígena.  
 

 

Africanos, índios e mestiços foram os grandes curandeiros do Brasil colonial. O 
conhecimento que tinham das ervas  e de procedimentos rituais específicos a seu 
universo cultural atrelou-se ao acervo europeu da medicina popular. Houve curandeiros 
europeus, mas em número muito inferior.[...] As curas mágicas tinham grande 
importância nas culturas primitivas. Tratar doenças adequadamente, ter êxito nas curas 
eram provas de talento dos feiticeiros Tupinambá. Nossos cronistas aludem, muitas 
vezes de forma reprobatória, à habilidade africana em curar com ervas. Brandômio 
reconheceu os dons dos escravos neste campo, narrando certo episódio que se deu com 
uma sua escrava: envenenada por um negro, só sobreviveu graças ao contra-veneno 
administrado pelo próprio negro – uma erva cabeluda que o herbolário manteve 
cuidadosamente em segredo. (MELLO, 1986, p. 166/7) (grifos nossos)  

 

 

Examinando documentos produzidos, principalmente, pela Visitação do Santo Ofício no 

Brasil, a autora constata que era uma prática relativamente comum aos africanos e indígenas a 

manipulação das ervas para a promoção da cura, bem como da enfermidade. Pode-se, a partir da 

leitura do trecho acima, perceber que em última análise trata-se de um “embate”, um movimento 
                                                 
76 Cf. Houaiss (2001) quinina é um alcalóide cuja fórmula química é (C20H24N2O2) extraída de arbustos do gênero 
Cinhona, us. contra a malária, relaxante muscular, etc; quinino. 
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em torno de um conhecimento (o das ervas) capaz de promover a cura, mas também a morte, de 

onde se pode inferir que o controle desse conhecimento sobre ervas que afeta o corpo dessa 

maneira é de fundamental importância, tanto para a época, como ainda o é no tempo atual.  

Não é por acaso que há um movimento “reprobatório” e desqualificador desse 

conhecimento, tanto por parte dos “cronistas” em relação aos africanos, tal como aludido pela 

autora, como por parte dos jesuítas com relação às práticas de cura mito-mágicas que envolviam 

o uso de ervas e personificadas no pajé. 

 

 
Chamava-se pajé o indivíduo que curava. Era um misto de sacerdote, feiticeiro e 
curador. Apalpava, cheirava e defumava o enfermo. Sugava ferimentos, 
sangrava, amputava e prescrevia o medicamento, ou puçanga, por via oral ou 
local. Era obedecido e temido. Contra ele moveram os colonizadores, 
principalmente os padres incumbidos da catequese, tenaz campanha de 
descrédito. Perdida a influência, desmoralizado, foi aos poucos substituído, em 
suas funções e entre o seu povo, pelo catequista, o padre jesuíta. [...] A prática 
médica, propriamente dita, efetuou-se principalmente no século XVI, tanto junto 
ao indígena, como ao colono povoador. Foi, então, quando o padre jesuíta serviu 
de físico, cirurgião e barbeiro. Ele moicou, lancetou, sangrou, sarjou, partejou. 
Soube aplicar os conhecimentos médicos da época e os que adquiriu da medicina 
indígena. (HOLANDA, 1960, p. 146-147). 

  

 

Nas décadas finais do século XX é possível perceber vestígios desse movimento que 

inicialmente envolveram religiosos e indígenas no domínio da arte de curar o corpo enfermo 

bem como o manejo e utilização de ervas. Abaixo, segue a transcrição de uma receita de 

garrafada/beberagem que prometia a cura do câncer com a babosa (uma planta). Atribuída a 

autoria ao clérigo Frei Romano Zago, o livro foi publicado pela Vozes, uma editora católica.  

 

 
Garrafada de Babosa 
Ingredientes: 
3 ou 4 folhas de babosa (pode ser Aloe Ver ou Aloe Arborescens); 
½ litro (ou 500g) de mel puro (se for diabético use suco de frutas, legumes ou verduras, 
neste caso faça um preparado diário); 
4 colheres de alguma bebida destilada (por exemplo: whisky, vodka, pinga) 
Observação: O conjunto das folhas de babosa, colocadas em seguida uma á outra, deve 
medir 1 (um) metro linear. A babosa deve ser colhida sem a luz do sol, ou antes de o sol 
nascer, ou depois que se pôs; se tiver chovido, você deve esperar 5 dias para colhê-las. 
Selecione as folhas mais velhas. Se estiver em flor, espere terminar o período de 
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floração. E agradeça à planta o fato de poder usá-la para curar, assim como agradeça por 
este conhecimento. 
Receita: 
Passar nas folhas um pano seco ou umedecido na bebida que for utilizar, para retirar o 
pó. Retirar os espinhos das laterais (como se estivesse descamando peixe). Cortar as 
folhas e colocar no liquidificador: as folhas picadas (coma a casca), acrescentar o mel 
puro (pode ser de eucalipto, de laranjeira, de flores silvestres, etc) e quatro colheres 
(sopa) de uma bebida destilada de sua preferência. Bater bem. Obtém-se uma espécie de 
creme. Colocar essa mistura em vidro escuro (e bem seco) na geladeira. O medicamento 
não pode ficar exposto à luz nem entrar em contato com a água. Se a pessoa for 
diabética, pode substituir o mel por uma fruta, de preferência maçã. Como usar o 
medicamento: tome 15 ou 20 minutos antes das três principais refeições (café, almoço e 
jantar), tomar 1 colher (sopa) durante 10 dias. Descansar 10 dias. Repetir o tratamento 
por mais 10 dias e descansar mais 10. (ZAGO, 1997, p. 08). 
 

 

Percebe-se um forte apego à natureza como salvadora. A planta é tratada quase como 

uma entidade divina, dadas as recomendações de agradecimentos a ela determinados e também 

ao conhecimento passado. O autor faz várias menções a outras obras de clérigos que ensinam a 

usar as ervas para a cura de enfermidades do corpo e traz também vários relatos de curas 

alcanças. Essas publicações podem ser vestígios de um passado distante, mas que ainda se faz 

presente em práticas de cura cotidianas no tempo atual. Podem também apontar para uma 

tentativa de a Igreja de manter ainda algum exercício sobre o poder da cura do corpo dentro dos 

limites do campo religioso.  

Contudo, as últimas décadas do século XX já apresentam uma predominância de uma 

outra visão de mundo que dessacralizou as práticas de cura, apresentando para tanto explicações 

racionais, fundamentadas em pesquisas científicas, que, em última análise, comprovariam com 

base em experimentos, que a capacidade de curar nada tem de religioso ou de mítico, mas sim é 

resultado de um processo mecânico, puramente. O que curaria, por exemplo, não seriam as rezas 

ou a fé de um curandeiro, mas o “princípio ativo”da planta que ele ministrou. Desse ponto 

puramente racional, legado cartesiano que, conforme Araújo (2002, p. 43)  
 

 

[...] deixou marcas indeléveis na visão biomédica de corpo, como a separação entre 
corpo e a mente e a conseqüente necessidade de separar as aflições humanas entre 
corporais e mentais, desconsiderando tudo o que não for visível (através dos olhos ou de 
exames) ou palpável. No afã de descobrir a “verdade” sobre o funcionamento do corpo, 
assim como a origem e formas de manifestação das doenças que o atingem, a 
biomedicina tem-se esmerado cada vez mais na produção de tecnologias capazes de 
desvenda-lo. 
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É a penetração dessa “nova” visão de mundo científica sobre às práticas de cura na ilha 

que é o foco deste segundo capítulo.  

Esse conhecimento, essa tradição que as práticas de cura religiosas podem representar, é, 

em geral, negligenciada por esta nova visão de mundo da Medicina Biomédica, que é 

apresentada, através da leitura, como a forma hegemônica, principalmente nas regiões urbanas 

dos grandes centros do país.  

No intuito de trabalhar com o uso das ervas nos processos de cura do corpo, este 

segundo capítulo objetiva analisar, num primeiro momento, a crença no seu uso na Ilha, 

disseminada em práticas de cura pelos benzedores/as, curandeiros, atendendo a um ethos 

religioso-mágico que circula nesse meio, e que nas últimas décadas do século XX, torna-se mais 

insipiente. 

Na segunda seção desse capítulo, mostra-se nuances das ondas de uma modernidade que 

favoreceu uma maior evidência da medicina científica na ilha-capital. Cogita-se que essa 

evidência da ciência médica tenha sido favorecida, também, por textos de cunho científico, 

emitidos e publicados, de um modo geral, pela classe médica ou pela indústria de remédios, que 

ganham fôlego na virada da metade do século XX.  

Estes textos são dados a ler por meio de periódicos como jornais, livros, almanaques de 

farmácias e laboratórios e contribuem para o aumento da notoriedade da classe médica, 

principalmente entre os habitantes da região central da cidade. Uma parcela da população local 

que se “moderniza”, civilizando seus modos de tratar o corpo doente. Uma parte da população da 

capital do Estado de Santa Catarina que adquire hábitos aburguesados, absorvendo de maneira 

mais intensa essas leituras e as normas e padrões de cura neles impressos. Assim os processos 

médicos científicos avançam sobre o terreno das práticas de cura ditas populares, que envolviam, 

entre outros personagens, parteiras, benzedores/as, raizeiros, curandeiros/as, pais e mães de santo 

e suas rezas, poções, magias, chás, ervas.   

 

 
 
 
 
 
 

 



106 
 

 
 
 

3.2 ERVAS, TECIDOS E XAROPES: MEDICINA “POPULAR” NA ILHA-CAPITAL   
 

 

 

A fé nas ervas para a cura das mais diversas doenças é uma prática de cura bastante 

difundida entre a população da ilha-capital, mesmo nas décadas finais do século XX. Ela teve 

como seus principais disseminadores, curandeiros e boticários, além de benzedores e toda a sorte 

desses personagens ligados à cura e religiosidades. Cascaes (2003) mostra que não surtindo o 

efeito desejado pela “poderosa” oração de espanta-bruxa, a “médica de sítio, a benzedeira-

curandeira, a sinhá Marculina do Joronço”, apela para o poder das ervas: 

 

 

A velha terminou a oração milagreira bocejando tanto que até dava dó de se ver, mas o 
Zeferino, nem conta nem caso. Não tugia nem mugia. Diante do caso tão sinistro que se 
apresentou, a benzedeira chamou o Manuel Pereira e pediu-lhe que fosse arranjar um 
punhado de folha de pessegueiro, erva-de-bicho e um pouco de mostarda. Ela tomou as 
folhas e a mostarda, socou-as e misturou-as com sabão virgem derretido, para obter um 
emplastro, que colocou nas solas e raízes das plantas dos pés do Zeferino. Nada de 
resultado. [...] Apanhou um monte de algodão, colocou fogo e o queimou nas fossas 
minéricas nasais do Zeferino. Nada![...] Mandou botar uma brasa viva dentro de um 
copo com água, abriu a boca do Zeferino e despejou uma colherada pela goela abaixo. 
Porém nada sem resultado, pois o Zeferino não reclamou nem de queimadura nem de 
friagem. A mulher de Manuel apresentou-se água benta recolhida na sexta-feira santa, 
antes de o sol ser parido. Ela tomou um instrumento cirúrgico vegetal, molhou-o na água 
benta e deu início a mais uma operação cirúrgica espiritual: benzer o Zeferino contra o 
pesadelo. Persignou-se e começou a oração da benzedura: “Pai Nosso, João Cantero, 
bem me disse São Mateus que eu andasse onde quisesse que medo eu não tivesse nem da 
sombra, nem da lomba, nem daquela mais pesada, que tem as palma das mão [sic] furada 
e as unha entravada. Amem! Terminou a oração, mas o Zeferino na via, não ria, e não 
grunhia. Desanimada já um tanto, por haver esgotado todo o manancial preciosos da sua 
medicina curandeira espiritual, tratou de descansar um pouco [...] Nesse meio tempo, a 
boca da noite veio, engoliu e triturou toda aquele dia tão fatídico para ela. (CASCAES, 
2003, p. 37/8)  

 

 

 

Diante dessa história, datada de 1950, e de tantas outras contadas, lidas ou ainda 

guardadas na memória, pode-se inferir que as práticas de cura religiosas eram resultantes de 
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experimentações. Testava-se ervas e “poções” que somados a rezas e procedimentos de modo a 

verificar qual poderia “servir” para “curar” determinada enfermidade.  

 

 

Também as práticas de cura religiosas, consideradas de cunho popular, caracterizavam-

se por medidas pouco invasivas, quando muito “uma água com brasa”, um chá ou uma infusão de 

ervas, ao contrário da medicina tradicional européia, muito mais invasiva com praticas de 

sangrias, incisões, vomitivos e laxantes. 

Cascaes (1981) relaciona uma grande quantidade das ervas77 que ele catalogou 

pesquisando junto às comunidades do interior da Ilha. Só para citar algumas: 

 

 
 O chá de losna era muito usado, e o chá do reino. Eles também combinavam as rezas 
com os chás, algumas vezes. Se os benzedores achavam que podia ser espírito ou alma 
penada que estava encostada no fulano, então faziam exorcismo com remédio e aquelas 
benzeduras. [...] O alho era e ainda é muito usado para curar gripe, basta amassar e 
misturar com água fria. Baixa a pressão mas é muito bom. Era usado muito na comida. 
Tinha famílias que enchiam mesmo de alho o feijão que ficava com mais gosto de alho. 
Também nos cozidos de carne, nos ensopados, nos caldos, usavam bastante. E 
amarravam no pescoço das crianças para não apanhar quebranto, para não ser perseguida 
por bruxas. [...] Tem o chapéu de couro, ótimo para o fígado. Tem o boldo nacional, 
também muito bom. [...] A massanilha, muito usada pelas mulheres mestruadas, ela 
ajuda a aliviar [...] o limão [...] pra febre, pra gripe, intestino, estômago [...] Tem a erva 
santa muito boa pra acalmar o sistema nervoso [...] Tem muitas plantas, mesmo. A 
espinheira santa é muito procurada, encontra-se nos matos. Para o estômago. é o melhor 
que existe, [...] Prepara-se um chá com a folha em água quente [...]  o chá da parietária, 
um grande remédio para rins [...] a arvore pata de vaca [...] A cana do brejo [...] A cana 
miúda [...] a marcela galega, bom remédio para as pessoas pálidas, [...] coloca-se um 
punhado daquela erva no vinho, com duas ou três gemas de ovo. Depois deixa-se em 
infusão durante nove dias e põe-se um pouquinho de canela. Ah! o amarelo lobisômico 
num instante fica vermelho. (op. cit, 1981, 135-146). 

 

 

Além do uso das ervas como acima mencionado por Cascaes (1981) existiam as 

mezinhas, remédios caseiros, como o fortificante contra o “amarelo lobisômico” como relatado 

pelo autor.  

                                                 
77 Para saber mais sobre ervas medicinais e fitoterapia na cultura popular ver: ARAÚJO, (2002) e WESSLING, 
(2007). 
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Trazendo à tona as pueris lembranças do tempo vivido na localidade de “Costa de 

Cima”, na década de 1980, é possível recordar de um “remédio” caseiro semelhante ao descrito 

por Cascaes.  

Chamado de “chocolate” pela senhora Custódia Maria de Jesus78 o “remédio” caseiro 

era utilizado para combater a fraqueza o cansaço, além de fortalecer o sangue. A beberagem era 

carinhosamente preparada com as ervas conhecidas como “massanilha” e “marcela galega”, 

gemas de ovos de galinha, vinho ou café e açúcar. A erva era deixada de “molho” de um dia para 

o outro na bebida. No dia seguinte era vigorosamente batida a mistura acrescentando o açúcar e 

as gemas de ovo e ao final canela em pó a gosto.   

E nesse atar, desatar, tecer e entretecer, “trazendo à memória umas lembranças pelas 

outras”79; recorda-se dos cuidados e práticas de cura caseiros, que iam além do “chocolate” para 

combater à anemia.  

Para torções, hematomas, “mau jeito” nas articulações, havia o “emplastro”. Preparado 

como com aproximadamente um copo de vinagre, menos de um terço da quantidade de vinagre 

de água, farinha e sal. A senhora Maria Custódia aquecia o vinagre, a água e o sal e ia 

acrescentando farinha até formar uma massa de consistência pastosa e quente, espalhava a massa 

sobre um pedaço de pano e colocava sobre o local lecionado aquela “pasta” bem quente exalando 

um forte odor acre.  

Aliado ao emplastro, quando necessária, uma benzedura complementava o tratamento. 

Munida de uma agulha, linha e um retalho “virgem” que era colocado sobre o local 

“emplastrado”, a senhora Maria Custória80, ia costurando o tecido81 fazendo uma cruz enquanto 

dizia as seguintes palavras: Nossa senhora quando andava pelo mundo, tudo curava tudo fazia 

tudo benzia também eu te benzo em nome de Deus e da Virgem Maria e de São “Virtuoso”. Ao 

                                                 
78 Avó paterna do autor com quem viveu durante a década de 1980.   
79 (cf. FRAGO, 2001. p.12). 
80 A senhora Maria Custódia de Jesus possuía um conhecimento sobre benzeduras e mezinhas que, segundo contava, 
havia aprendido de um ex-escravo chamado de “Preto Nilho” [sic]. Ela teve contato com ele durante sua 
adolescência na localidade de “Morro Agudo”, no município de Paulo Lopes/SC, durante o período em que ambos 
trabalharam no engenho de açúcar e de farinha que pertencia ao pai do homem com quem ela veio a se casar mais 
tarde.  
81 Sobre a utilização do tecido na benzedura Brignol (2003, p.16) refere-se a uma “benzedeira afro-descendente de 97 
anos” que identificava-se como católica e que utilizava um crucifixo e um pedaço de fazenda (tecido) em suas 
benzeduras. 
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final perguntava para pessoa contundida: Que cozo? E o benzido respondia: Carne quebrada, 

nervo torto, osso rendido. E a ela continuava a benzedura dizendo: isso mesmo eu cozo.  

Esses homens e mulheres que benziam, ou detinham conhecimentos de remédios 

caseiros eram respeitados pela comunidade. Tinham o carinho de todos que a eles ou a elas 

atribuíam dons de cura e de certa elevação espiritual que os capacitava a praticar benzeduras, 

ministrar mezinhas, chás, ervas e garrafadas.  

Eles eram muitas vezes a primeira pessoa a quem se recorre quando se está com algum 

problema. Além de exercerem esses poderes curativos eram os benzedores/benzedeiras, e 

também espécie de mentores espirituais. Sabiam como lidar com as forças escatológicas, capazes 

de enfrentar as forças maléficas, que acreditavam ser as causadoras das enfermidades e mortes, 

como as bruxas, demônios, feitiços, inveja. 

Tendo em conta a maioria dos casos de doenças e mortes relatados por Cascaes (2002 e 

2003), como o que aconteceu com Zeferino, por exemplo, pode-se inferir, que os personagens das 

histórias atribuíam como causas as forças “maléficas, fadóricas, bruxólica, mágicas, cachinante e 

esconjunturante” das malinas das bruxas, servas do Lúcifer.  

 

 

[...] quando depararam com o Zeferino esticado no chão, que nem um gambá surrado, 
com os pés, as mãos e a cara crivados de manchas roxas como amora madura. Tal coisa 
havia sido praticada pelas bruxas [...] (CASCAES, 2003, p. 36)  

 

 

Noutra história intitulada “Baile de Bruxas dentro de uma tarrafa de pescaria”, Cascaes 

(2003, p. 49/53) é narrada a triste sina de um senhor que preocupado com a doença de seus filhos 

gêmeos tenta de tudo para trazer saúde às crianças, chegando a procurar até mesmo um boticário. 

Mas, ao final, a cura é atribuída a uma benzedeira de nome Maria Gamboa.  

 

 

“As vossas crianças tão atacada pelo terrive máli do bruxedo e acho memo que elas táo 
munto chuchada. Pro poco memo é que vances já náo perdero elas. Magi agora não vai 
te magi p’rigo, proqu’eu já corte o sortilejo dessa frasante discarada mula-sem-cabeça, 
que tão ai assentada no canto do quarto da vossa casas incuiidinhas que nem cachorro 
moiado”. (CASCAES, 2003. p. 52) 
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Infere-se que essa visão de mundo a qual as doenças seriam provocadas por forças 

maléficas como demônios e bruxas, tal como se nota nos relatos colhidos e escritos por Franklin 

Cascaes, possa ser fruto de um investimento da Igreja Católica, que desde a Idade Média 

alimentava tais temores junto aos fiéis82.  

Esses temores atravessaram os séculos, encontrando reforços no uso e costumes de ervas 

e plantas invocando as forças da própria natureza para a cura de males, e mesmo nas orações 

escritas analisadas no capítulo anterior as quais faziam menção sempre a perigos, doenças, e 

sortilégios advindos de feitiços ou invejas. 

Segundo Capra (2006), até o ano de 1500 na Europa, era uma visão de mundo pautada 

principalmente em duas autoridades: Aristóteles e a Igreja Católica, muito embora se saiba que o 

povo não conhecia “Aristóteles” e suas teorias e tão pouco participava ativamente dos cultos da 

Igreja. O sistema de organização social era orgânico que guardadas as devidas proporções se 

assemelha com algumas comunidades do interior da Ilha. Nesse sistema orgânico do medievo, as 

pessoas viviam em comunidades pequenas e coesas, os fenômenos espirituais e materiais tinham 

uma interdependência. Havia uma maior consciência e unicidade de dois tipos de consciência ou 

dois tipos de conhecimentos, ambas propriedades características da mente humana. “São 

usualmente denominados de método intuitivo e método racional, e têm sido tradicionalmente 

associados à religião ou ao misticismo e à ciência”(CAPRA, 2006, p. 35/46). 

Tomas de Aquino, no século XIII, aproximadamente, numa combinação dos 

conhecimentos aristotélicos sobre a natureza e a teologia e a ética cristãs inaugurou uma estrutura 

conceitual que permaneceu até o advento do cartesianismo, a partir dos séculos XVI e XVII 

(CAPRA, 2006, p. 49).  

É aventada a possibilidade de essa visão de mundo orgânica, aristotélica e cristã, que  

pautava as ações dos homens e mulheres até 1500, aproximadamente, ter sido mantida e 

permanecida com fortes reverberações na ilha-capital de meados do século XVIII até os dias 

atuais, com maior evidência, óbvio nas décadas finais do XIX e iniciais do XX. Tal cogitação não 

parece de todo descabida se levar em conta que em 1750 o litoral catarinense recebeu cerca de 

                                                 
82 (cf. DELUMEAU, 1989, p. 249,250) 
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4.000 imigrantes oriundos do arquipélago dos Açores83, composto por pequenas ilhas vulcânicas 

localizadas no meio do oceano Atlântico, praticamente isoladas do restante do mundo. 

Ali, voltados para si mesmos, os açorianos, quando colonizados pelos portugueses, por 

volta de 1400, já mantinham sua relação com o mundo, com a cura. O arquipélago dos Açores era 

um campo fértil para o surgimento de explicações supersticiosas sobre os vários fenômenos da 

natureza a que estava sujeita, tais como tempestades, terremotos, doenças.  

Cascaes, referindo-se ao arquipélago dos Açores e suas superstições, acrescenta:  

 

Ali [Açores] deu-se a grande superstição, plantada e trazida pelos colonos de vários 
grupos étnicos, entre eles espanhóis e franceses, principalmente. Colonos de vários 
lugares, náufragos, tudo que aparecia lá, encostava. Parecido também com o que 
aconteceu aqui [Ilha de Santa Catarina]. Açores estavam no caminho de tudo. Ali 
surgiram também muitos piratas e, por qualquer avaria no barco ficavam por lá mesmo, 
desertavam. Achavam uma mulher, um agasalho, e ficavam por lá trabalhando, como 
aconteceu aqui também.  

  

A visão orgânica de mundo deveria também estar presente nas pessoas daquelas ilhas 

que a trouxeram guardada na memória, que, conforme Arendt (2005. p. 31) “é apenas um dos 

modos do pensamento humano, que embora seja um dos mais importantes, é impotente fora de 

um quadro de referência”. Os migrantes açorianos trouxeram consigo memórias e lembranças 

guardadas num local onde dificilmente perderiam.  

A Ilha de Santa Catarina possui uma geografia semelhante a de Açores o que propiciou, 

de alguma forma, a formação de um “quadro de referencias”, físicas, com tempestades, mar 

agitado que permitiu aos imigrantes acessar facilmente suas memória e com elas seus usos e 

costumes. Também suas crenças em bruxas, superstições, a fé, além de uma bagagem repleta de 

práticas de cura religiosas. 

Ainda como argumento sobre a possibilidade da permanência dessa visão de mundo na 

ilha-capital no período Moderno, concorda-se com Certeau (1994, p.151/166) quando ele afirma 

que é na memória que se pode encontrar a relação tempo e espaço. A justaposição de dimensões 

heterônomas diz respeito ao tempo e ao espaço ou estado de ação de um determinado grupo ou 

indivíduo, tal como pode ter ocorrido com os açorianos quando se instalaram na Ilha de Santa 

                                                 
83 (cf. VARZEA, 1985. p. 11) 
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Catarina e aqui encontram fortes referências com o seu lugar de origem, acionando as memórias, 

umas pelas outras a começar do lugar de origem. Para Certeau, o mundo da memória intervém no 

momento oportuno e produz modificações no espaço. O que justificaria a diferença de tempos, 

por exemplo, Idade Média x Idade Moderna. A seqüência da composição do lugar, inicial, mundo 

da memória e suas modificações do espaço, produzem uma seqüência que tem por começo e fim 

uma organização espacial. O tempo fica como intermediário entre o lugar inicial, mundo da 

memória e modificações do espaço final, podendo ser acionada a qualquer tempo. 

 

“A memória vem de alhures, ela não está em si mesma e sim noutro lugar, e ela desloca. 
As táticas de sua arte [a arte de curar, por exemplo] remetem ao que ela é, e à sua 
inquietante familiaridade”. (CERTEAU, 1994 p. 166) 

 

 

O espaço de origem (Açores) ora abandonado e o novo espaço, conquistado (Ilha de 

Santa Catarina) guardam semelhança geográficas o que contribuiu ainda mais para a manutenção 

dos usos e costumes trazidos na memória de lá para cá e reunidos num só conjunto e com 

pluralidade de tempos: o do arraial, o da Igreja, da mudança, da viagem, das festas, dos rituais 

profanos e sagrados.  

Tempo e espaço das práticas religiosas de cura são caracterizadas, principalmente, pelo 

campo como o centro da vida é um tempo marcado pelo seu ritmo particular, diferente da 

metrópole caracterizada como espaço anônimo, o corpo medicamentado, a cura vem se tornando 

cara vez mais uma ação humana sobre o corpo, há uma sobreposição do discurso da Ciência 

sobre o da Religião e talvez esse fato, na Ilha de Santa Catarina, tenha se consolidado na segunda 

metade do século XX.  

Os seres humanos, aparentemente, exercem um poder capaz de construir a idéia de 

tempo a partir da consciência de certos traços que caracterizam a experiência. O tempo não é, 

neste caso, uma duração contínua, reta, é mais uma obliqüidade composta por aglomerados de 

instantes. Para Certeau o poder de fazer renascer o passado e torná-lo presente subjaz, pois, na 

escuridão insondável da reminiscência.  
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Contudo, é evidente que essa relação entre cura e religiosidade na Ilha é ainda mediada, 

por outras memórias, outras reminiscências, provenientes de outras visões de mundo de outros 

personagens, grupos que aqui estavam, ou que para cá foram trazidos, personagens como o Tio 

Adão, por exemplo, citado rapidamente por Cascaes (1981, p. 23): “Por exemplo: no Ribeirão 

tinha um preto que era feiticeiro, todo mundo chamava ele de Tio Adão. Ele fazia feitiço, curava, 

benzia, dava remédios. Era um curandeiro”. 

Somando-se a informação de Cascaes com algumas proibições constantes do Código de 

Postura de Desterro de fins do século XVIII, pode-se inferir que, na Ilha de Santa Catarina, as 

artes de curar com ervas, eram também exercícios dos afro-descendentes, e embora possam 

compartilhar de um catolicismo popular84 dado a ler como hegemônico; guardavam valores e 

uma visão de mundo, da cura e das doenças específica das religiosidades africanas.   

Para os africanos a doença poderia ser vista como uma dádiva, ou uma vingança ou 

castigo, dependendo, do grupo étnico a que pertencia. Na maioria das vezes a doença, como a 

varíola, por exemplo, podia ser vista como uma vingança.  

Na visão de mundo de alguns africanos e descendentes existem orixás85 exclusivos para 

as pestes/doenças humanas. Este mesmo Orixá provocador das pestes e doenças do mundo era 

também o portador da cura. O orixá da terra conhecido como Obaluaiê86  ou Omolu ou também 

chamado de Xapanã. Temido e respeitado pelos africanos e seus descendentes Yorubás, este 

orixá também era o responsável pela cura daqueles que haviam sido por ele acometidos por 

pestes ou doenças, como a varíola   
 

 

Sendo a etiologia da varíola de ordem sobrenatural, a cura teria de acontecer 
prioritariamente por meio de práticas rituais; por conseguinte, e seguindo a lógica do 
culto a Omolu, cabia a seus sacerdotes (curandeiros) mediante procedimentos 
apropriados – e que provavelmente incluíam a variolização e outros rituais de 
purificação – aplacar a vingança de Omolu e obter dele proteção contra a peste reinante. 
Sabemos talvez agora a fonte do “horror” que os médicos e suas vacinas inspiravam aos 
populares, ao menos àqueles dentre eles que adoravam Omulu e temiam provocar a sua 
ira: obstaculizar a ação dessa divindade era provocar mais devastação e morte, uma 

                                                 
84 A esse respeito ver BRANDÃO (1986) e BONFATTI (2000). 
85 Para Cacciatore (1998) os Orixás seriam divindades intermediárias iorubanas, exceto Olórum, o Deus Supremo. 
Na África era cerca de 600, contudo, para o Brasil vieram cerca de 50 Orixás que estão reduzidos a 16 no Candomblé 
e 10 na Umbanda.  Os Orixás representam as vibrações das forças elementares da Natureza, bem como as grandes 
forças que ceifam a vida, tais como as doenças, as pestes, as epidemias ou desastres naturais.  
86 Obaluaiê ou Abaluaiê é considerado o orixá da varíola das doenças, forma jovem de Xapanã, cuja forma velha é 
Omulu. (cf. CACCIATORE, 1998). 
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noção já presente na versão do culto entre os daomeanos, e que através de saltos e 
saltinhos, teóricos e empíricos, que são um método mui rigoroso de escrever a história 
[chega-se aos tempos atuais]. (CHALHOUB, 1996 p.151). 

  

 

Chalhoub (1996) ao se debruçar sobre as possíveis razões da incidência do movimento 

que ficou conhecido como “Revolta da Vacina”, ocorrido no Rio de Janeiro no ano de 1904, 

levanta como uma das possibilidades a relação com a visão religiosa de mundo que os africanos 

emprestavam às coisas da vida e da morte, assim como à doença e a cura. E como a população do 

Rio daquele período era composta por uma grande parcela de africanos e afros-descendentes essa 

visão religiosa de mundo deveria ter sido levada em conta pelas autoridades médico-sanitaristas 

do período quando saíram vacinado a população e prometendo, assim imunizar a todos contra a 

varíola.  

Dessa forma o autor traz à tona importantes discussões acerca da maneira como os 

africanos e descendentes lidavam com a cura e com a doença, maneira esta que entra em 

divergência com a visão cientificista de combater e erradicar a doença. Disseminada e 

implementada pelos órgãos públicos, a vacinação compulsiva da população, pode ter contribuído 

para a ocorrência da revolta contra a vacinação encabeçada, de um modo geral, por africanos e 

afros-descendentes, que temendo uma represália maior do Orixá Xapanã caso eles se tornassem 

imunes a um de seus castigos, se recusavam ser vacinados. Pois que, na visão dos africanos e 

afros-brasileiros87 cariocas de início do século XX, qualquer tentativa de eliminar o mal seria 

uma afronta ao Orixá, e sua ira poderia ser ainda maior. 

Alguns desses exemplos são trazidos à baila para dar uma idéia da importância de se 

perceber essas diferentes visões de mundo, esses diferentes tempos, vividos num único espaço 

geográfico e temporal. Como já dito no início deste trabalho, é preciso saber “misturar” esses 

diferentes tempos para não incorrer em erros e evitar maiores catástrofes.  

Assim o é com as práticas de cura religiosas ou mito-mágicas mantidas por moradores 

da ilha-capital, que de uma visão orgânica do corpo aliada ao apelo cristão-católico em que corpo 

e espírito são inseparáveis na vida; tal como parece ser a visão emergente no período 

correspondente ao ano de 1950, ao menos no interior da Ilha, essa nova forma de lidar com o 

corpo e a cura trazida pelos médicos representantes de um conhecimento científico ocidental 

desenvolvido, sobretudo, na Europa a partir dos estudos de Renné Descartes, separava o espírito 
                                                 
87 Descendentes de africanos nascidos no Brasil. 
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do corpo. Dessa forma, o espírito ou a “alma”, continuaria sendo “tratada” pela Igreja, que, 

também como já visto, pretendia-se hegemônica nestas terras da ilha-capital. Já a cura do corpo 

ficaria a cargo deste “novo” conhecimento proporcionado pela Ciência Médica, herdeira legítima 

do método cientifico cartesiano88. 

Em princípio, não foi tarefa fácil fazer valer este método, que era incapaz de ser 

compreendido/apreendido pelo pensamento dos moradores do “sítio” principalmente, tendo em 

vista que o referencial a que estavam acostumados era que todo processo de cura deveria ser 

intermediada por uma pessoa que dominasse, também, o sobrenatural, o espírito. Logo, foi 

necessário que a classe médica, organizada em Conselhos89, se apropriasse de linguagens e 

identificações que mostrassem e permitissem que essa nova realidade social, ou visão de mundo, 

fosse “construída, pensada, lida e dada a ler” (CHARTIER, 2002a p. 13-28).  

Esse processo é por vezes difícil e complexo, demandando tempo e esforço:   

 

 

A passagem de um sistema de representações a outro pode, desde logo, ser entendida 
simultaneamente como uma ruptura radical (nos saberes, mas também nas próprias 
estruturas do pensamento) é como um processo feito de hesitaçoes, de retrocessos, de 
bloqueios” (BACHELARD, apud CHARTIER, 2002, p. 52)  

 

 

Tudo leva a crer que tanto a Igreja Católica, com a publicação de livros com receitas 

caseiras para a cura de doenças utilizando-se de ervas medicinais, quanto a imprensa escrita 

tenham contribuído enormemente para, inicialmente, fazer com que se acreditasse no “poder” de 

cura exercido por essas novas práticas de cura difundidas pela medicina biomédica. Ao menos, é 

o que se infere do “excessivo” número de anúncios de médicos e de propagandas incentivando a 

utilização dos medicamentos industrializados. 

 

                                                 
88 Segundo Capra (2006 49/69), esta medicina européia tem fundamento, sobretudo no modelo científico cartesiano, 
que, em síntese, via o corpo humano como uma máquina, como um relógio: “Considero o corpo humano uma 
máquina. [...] compara um homem doente a um relógio mal fabricado com a idéia de um homem saudável e um 
relógio bem feito”. Op. Cit. p. 57.  
89 O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, o CREMESC, foi fundado oficialmente em 1958.  
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Os próprios médicos organizam-se e anunciam seus serviços, cada vez mais 

especializados.  

A partir da década de 1950, por exemplo, os médicos precisavam anunciar seus serviços 

e para tanto recorreram ao jornal, publicando anúncios e divulgando os seus serviços. Cada qual 

possuía uma especialidade: Clinico Geral, Moléstias de Senhoras, Parto, Doenças Nervosas. Há a 

constante repetição da formação dos médicos, como que a atestar a capacidade e o aval da 

ciência, como se pode observar nos anúncios dos médicos abaixo:  

 

 
 

Figura 23: Anúncios de Médicos  
Fonte: Jornal O Estado 29 jan 1950 
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Da década de 1950, também é grande o número de propagandas e anúncios no Jornal “O 

Estado” de remédios, “preparados” industrialmente, indicados para combater moléstias como a 

sífilis, doença que entre outras coisas afastava o trabalhador da indústria. 

 

 
Figura 24: Anúncio do Elixir 914 
Fonte: Jornal O Estado 10 jan 1950 

 

 

Essas moléstias eram vistas como um grande prejuízo econômico para o povo brasileiro 

que se constituía como nação, pois diminuíam drasticamente, o número de trabalhadores ativos, 

tão necessário no espaço urbano que passa por um processo de intenso crescimento.  

É também tempo de um processo de mitificação do trabalho com os discursos 

paternalistas e nacionalistas do Presidente Getúlio Vargas que enobrecia o trabalho, exaltava a 

nação.  

No anúncio acima é possível observar a gravura de dois homens num ambiente que 

sugere um local de trabalho. Enquanto um homem fala e gesticula o outro parece acabrunhado, 

ancorando a cabeça com a mão numa posição de desânimo. Lê-se ainda as inscrições “não faça 

isso não desanime! Trate-se!”. O que sugere que o homem deve se tratar da doença que contraiu, 

provavelmente quando da visita a algum prostíbulo na cidade, visto que a sífilis é uma doença 

sexualmente transmissível.  
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Note-se que o Elixir que promete combater a sífilis recebe, segundo o anúncio, a 

aprovação do “D.N.S.P.” Departamento Nacional de Saúde Pública, o que sinaliza para uma 

mudança na visão da saúde, que de uma condição individual e privada passa a ser tutelada pelo 

Estado, que analisa e avalia o que deve ser mais indicado para o tratamento dessa ou daquela 

doença. 

No outro anúncio escolhido para compor este texto, pode-se tecer também, extensas 

análises sobre relações de gênero e da família. Mas uma vez é percebido um processo de controle 

e de medicamentação do corpo feminino.  

No anúncio pode-se ler uma série de problemas relacionados ao ciclo reprodutivo da 

mulher: “hemorragias [...] Dores, vertigens, insônia, nervosismo, fastio, etc”. Há um empenho em 

chamar a mulher novamente ao lar na tentativa de implantar o modelo familiar burguês em que o 

homem é o provedor e a mulher a responsável pelos filhos e pelo lar. Assim esta mulher precisa 

ter sob forte controle e constantemente “regulado” as suas “regras” bem como manter uma 

“suficiente ovulação” para garantir novos braços à nação.  
 
 

 
Figura 25: Anúncio Regulador Xavier 
Fonte: Jornal O Estado 14 jan 1950 

 
 

 

E para aqueles homens ou mulheres analisados, avaliados e considerados inaptos para o 

trabalho ou para a reprodução por um discurso científico encampado pelo Estado, havia a 

possibilidade de se tornar um provedor ou dona de casa e mãe exemplar, para tanto basta tomar 
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regularmente o fortificante abaixo indicado, que também é licenciado pela Saúde Pública e 

conhecido de “grandes médicos”.  

 

 
Figura 26: Anúncio Vanadiol 
Fonte: Jornal O Estado 13 jan 1957 

  

 

A leitura de um simples anúncio quer sejam veiculados em jornais ou em almanaques, 

como os trazidos para analise nesta dissertação a seguir, podem provocar muitas discussões, tais 

como economia, relações de gênero, linguagens e identificações.  

Além dos anúncios nos jornais é possível encontrar também, a publicação e distribuição 

gratuita de almanaques de farmácia que trazem como principal assunto a propaganda de 

medicamentos industrializados.  

A grande circulação desses almanaques, principalmente nas classes populares do Brasil, 

confirmada por Brandini (1999), pode ser apontada como um dos motivos do aumento do 

consumo de remédios, fortificantes e xaropes e tantos outros produtos industrializados voltados 

para o processo de medicamentação do corpo. 

O laboratório Catarinense foi responsável pela publicação regular de uma parcela 

considerável desses livretos desde 1945 até fins da década de 1990. Trata-se do Almanaque 

Renascim/Sadol que serviu de veículo para anúncios e informações acerca das “novas” maneiras 

de tratar e curar as doenças do corpo mantendo-o saudável e viçoso, tais como as modelos da 

capa do Almanaque Renascim do ano de 1980, cenas que se repetem nos anos seguintes da 

mesma década.  
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Figura 27: Capa “Almanaque Renascim Sadol”, 1980. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

 

Com publicações anuais, os almanaques levavam informações e “receitavam” remédios, 

xaropes, laxantes, depurativos, em fim, uma infinidade de remédios industrializados para o 

consumo da sociedade. Tal como indica a lista encontrada nos almanaques Renascim em que são 

listados remédios do laboratório e as doenças para os quais são indicados. 
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Figura 28: “Almanaque Renascim Sadol”, 1974, p 32. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

 

No caso do Almanaque Renascim, embora seja de um laboratório com sede na cidade de 

Joinville, em Santa Catarina ao que tudo indica alcançava uma grande circulação nacional. A 

inscrição localizada na parte inferior da capa informa que o referido Almanaque foi ofertado ou 

vendido numa farmácia de nome “Farmácia do Povo” situada na cidade de Piracicaba, no Estado 

de São Paulo. Também outros exemplares do mesmo almanaque constam endereços de outros 
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estados como Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, de onde se pode concluir a ampla 

circulação desses impressos pelo país.  

Constituintes de uma rica fonte para trabalhos e pesquisas voltados para as diversas 

áreas como medicamentação da sociedade, civilidades, gênero, e outras; os almanaques são 

trazidos para esta pesquisa para contribuir para a argumentação de duas hipóteses.  

A primeira é a da apropriação por parte dos laboratórios de um conhecimento já 

disseminado na população sobre o poder das ervas para vender os fortificantes, xaropes e demais 

produtos industrializados.  

A Segunda diz respeito à utilização da leitura e da palavra escrita para disseminar  saber 

médico científico para a população e assim se permitir a conhecer e convencer a população de 

sua eficácia, num primeiro momento.  

Mesmo nas décadas de 70 e 80 do século XX é presente a preocupação em manter o 

corpo são e apto ao trabalho e para a “procriação”. Para tanto os laboratórios apelam para as 

propriedades curativas e estimulantes de substancias naturais como mel, ou mesmo para o 

chamado “princípio ativo” das ervas.  

Como se pode perceber do anúncio de um xarope cujo próprio nome remete ao mel e ao 

agrião e no próprio apelo ao consumidor se refere à pureza do mel e a “prodigiosa seiva do 

agrião”.  
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Figura 29: Anúncio do Melagrião. 
Fonte: Almanaque Renascim-Sadol 1970 p. 7 
 

Neste outro anúncio, para além da já conhecida vulgarmente propriedade afrodisíaca da 

catuaba, como um estimulante natural, ela é apresentada no anuncio do almanaque como um 

“extrato fluido” capaz de garantir “potência para todo o organismo”. A propaganda do produto 

menciona ainda a capacidade do remédio de combater “os males provocados pelo cansaço físico, 

mental e sexual” promovendo um “efeito positivo dando força e disposição para todas as 

atividades”.  
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Figura 30: Anúncio do Extrato Composto de Catuaba Composto 
Fonte: Almanaque Renascim-Sadol, 1980 p. 17 
 

Talvez essa apropriação do poder curativo atribuído às ervas pelos laboratórios 

farmacêuticos, conforme foi possível verificar nos anúncios dos almanaques, seja uma maneira 

encontrada pelos próprios Laboratórios Industriais que passam a fabricar esses produtos, de 

aproximá-los de seus futuros consumidores já que a população de um modo geral, já estava  

acostumada a utilizar ervas e produtos naturais para aliviar suas dores e curar suas doenças. 
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Havia na população da Ilha de Santa Catarina, como foi possível verificar através dos estudos 

realizados por Franklin Cascaes, o hábito de usar dessa “fitoterapia caseira” receitada, em grande 

medida, pelos benzedores/as, curandeiros/as, feiticeiros, por essas pessoas que, num primeiro 

momento, se encarregavam das artes de curar. Também outro recurso utilizado, é a apresentação 

de depoimentos de pessoas, muitas vezes famosas, onde estas se apresentam como uma 

“consumidora” de determinado produto e através daquele depoimento atesta a eficácia do mesmo, 

este recurso é bastante utilizado pelos médicos no inicio de suas carreiras na cidade no início do 

século XX. 

Quanto à utilização da palavra e da leitura estimulados pela publicação e distribuição 

dos almanaques, cogita-se ser, mais um artifício dos médicos e, principalmente das indústrias de 

remédios, para convencer essa população, tanto a burguesa já mais familiarizada com o saber 

médico, quanto aos populares que, nas décadas de 70 e 80 estão a morar nos morros e periferias 

de Florianópolis.  

 

 
Figura 31: Anúncio do “Expectorante Sian” 
Fonte: Almanaque Renascim-Sadol 1973 p. 30 
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A figura parece deixar evidente esse caráter didático-pedagógico assumido pela técnica 

médica científica, que passa a adquirir uma visão mais científica do mundo e ganha destaque nas 

duas últimas décadas do século XX.  

Ao menos é essa a visão de mundo que se percebe ao analisar os anúncios dos remédios 

industrializados, constantes dos almanaques de farmácia. Ao apresentar um homem, cuja 

identificação aparente (roupas brancas e óculos) remete a um médico ou cientista, mostrando o 

desenho esquemático do que se assemelha ao sistema respiratório humano indicando o que 

provoca a tosse e explicando o funcionamento do remédio que atuava na eliminação do problema.  

A relativa repetição de figuras como a mostrada na Figura 27 que apareceram nos 

almanaques analisados faz pensar sobre a possibilidade de uma “pedagogia” do funcionamento 

dos novos medicamentos industrializados e sua atuação no corpo por meio da Ciência Médica. 

Uma tentativa de dessacralização do corpo humano, ou seja, o esvaziamento dos 

significados religiosos ou mito-mágicos que envolvia o corpo, sobretudo no tocante às práticas de 

cura.   

A arte de curar são cada vez menos atividades ao cargo de parteiras, curadores, 

benzedores, ervateiros, feiticeiros. A cura do corpo passa a ser um “fenômeno” perfeitamente 

explicado e estudado pela Ciência, assim como as tempestades, a chuva, os ventos.  

A cura é um processo que pode ser traduzido em leis e estudado ela não é mais somente 

uma manifestação da vontade divina. Há uma sobreposição do conhecimento científico ao saber 

popular, que, ao que tudo indica, ganha fôlego na segunda metade do século XX, no Brasil.  

A eficácia desse novo método de cura proporcionado pelos remédios industrializados e 

pela ação do médico é mostrada e dada a ler aos moradores da ilha-capital através desses 

anúncios que ensinavam o “funcionamento” do corpo humano e a atuação desses remédios e 

“cirurgias” num processo de medicamentação do corpo.   
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3.3 AGULHAS, BISTURIS E TESOURAS: URBANIZAÇÃO E DESSACRALIZAÇÃO DO 
CORPO NA CAPITAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

 

 

Acredita-se que o processo que colimou na dessacralização e medicamentação das artes 

de curar o corpo na ilha-capital, embora tenha se acentuado e conquistado espaços importantes a 

partir da década de 1950, tenha suas raízes muito mais profundas, atingindo, principalmente, a 

virada do século XIX para o XX.  

Não é intenção escrever uma História Geral das práticas de cura, contudo, não se deve 

negligenciar o emaranhado de acontecimentos ocorridos naquele período (fins do XIX início do 

XX) que contribuíram radicalmente para a mudança nas maneiras de tratar e curar o corpo, no 

fim do século XX, na ilha. 

Assim essa última seção do segundo capítulo objetiva discorrer sobre alguns desses fatos 

e acontecimentos focados numa produção escrita que, negligenciando as práticas populares, torna 

a cura das doenças um assunto única e exclusivamente do médico, enquanto detentor desse saber.    

Já nas primeiras décadas do século XX a região central da capital catarinense será palco 

de uma forte transformação em seu cenário urbano, fruto de uma “emergência [...] de práticas e 

discursos sobre questões relacionadas a algumas reformas sanitárias e urbanas”90 que, segundo 

uma parcela dos moradores, deveriam ocorrer na paisagem da cidade. 
 

 

Data dessa época a implantação na região central das primeiras redes de água encanada 
(1909), iluminação pública através de energia elétrica (1910) e a construção de rede de 
esgotos (1913-1917). Algumas áreas da cidade foram aterradas e drenadas, ruas foram 
calçadas, ajardinaram-se praças, foram construídos e reformados edifícios públicos e, em 
1919, um ano depois que a Inspetoria de Higiene passou por uma reestruturação que lhe 
conferiu a denominação de Diretoria de Higiene do Estado, proporcionando também 
uma ampliação no seu campo de atuação, fundou-se a Sociedade de Medicina de 
Florianópolis e o Governo do Estado contratou os serviço da Fundação Rockfeller para o 
saneamento do litoral catarinense e da ilha onde situa-se a capital. [...] Ainda em 1919 
tiveram inicio as obras da primeira avenida da capital, a Avenida Hercílio Luz – cuja 
denominação inicialmente prevista era a de ‘Avenida do Saneamento’ – que, quando 
concluída, impôs uma significativa mudança na paisagem urbana de Florianópolis e 
representou também um momento de inflexão no já corrente processo de demolição dos 
ajuntamentos das pequenas ‘casa de porta e janela’ – os ‘cortiços’ – existentes na região 

                                                 
90 (cf. ARAÚJO, 1986. 16/65) 
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central, herança ainda intacta da arquitetura colonial açoriana, na época predominante no 
casario miúdo da cidade.  (ARAÚJO, 1986. 16/65) 

 

 

Esses “melhoramentos” na região central da ilha-capital visavam a atender aos interesses 

e anseios de uma elite “desterrense” 91 que se aburguesara e que reivindicara que o centro da 

cidade fosse civilizado/modernizado a exemplo do que estava ocorrendo, também, com outras 

cidades brasileiras como Rio de Janeiro (então Capital Federal) e a cidade de São Paulo.  

Defende-se que essa parcela “aburguesada” da região central da ilha-capital tencionava 

que esta “civilidade”, que havia sido, primeiramente, aplicada aos aspectos físicos da ilha-capital, 

prédios, ruas, saneamento, deveria se estender, também, aos usos e costumes de seus habitantes. 

Civilizar os modos dos “compadres” e das “comadres”, como se chamavam as pessoas do sítio92, 

sobretudo os costumes relacionados às práticas religiosas de cura.  

Além do que, tal como o pensamento de uma elite moradora da região central da ilha-

capital, pouco adiantaria uma cidade limpa, moderna e “civilizada” se seus habitantes 

continuassem com práticas e atitudes consideradas antiquadas, bárbaras, atrasadas e incivilizadas.  

Havia, portanto a necessidade de civilizar determinadas condutas, arraigadas, sobremaneira, na 

parcela mais pobre da população, como as curas mito-mágicas ligadas a um catolicismo de cunho 

popular.  

Torna-se uma questão central para médicos e sanitaristas de todo o país erradicar 

práticas de cura relacionadas a religiosidades ou crenças, que na ilha-capital do Estado de Santa 

Catarina, eram mantidas, principalmente por habitantes de regiões mais afastadas do centro. 

Essas práticas continuam a ser difundidas não obstante todo um esforço em se banir essas práticas 

consideradas por um discurso médico-cientificista como condutas “bárbaras e atrasadas” típicas 

de uma parcela da população que ainda possuía uma forte ligação com uma “antiga” visão da 

cura do corpo fortemente ligada a aspectos religiosos, principalmente se levados em consideração 

a colonização da Ilha de Santa Catarina.  

Sobre a colonização açoriana na Ilha de Santa Catarina Flores (1998) assim se refere: 
  

 

                                                 
91 Leva-se em consideração que se trata de uma parcela da população burguesa da Capital Catarinense já em 
formação desde quando a cidade ainda se denominava Desterro.  
92 (cf. CABRAL, 1979. p.260) 

 



129 
 

Não sei se é possível falar em história verdadeira, mas a historiografia mais corrente 
aponta para a seguinte história dos açorianos, no litoral catarinense: Em meados do 
século XVIII, o Sul do Brasil não era suficientemente povoado para fortalecer a 
soberania portuguesa contra futuras reclamações da Espanha nas questões de limites por 
causa disto, a Coroa Portuguesa empenhou-se em povoá-lo. Também o governador de 
Santa Catarina, na época, o Brigadeiro José da Silva Paes, sugerira ao rei, em 1742, que 
aumentasse a povoação “...de que não bastam fortificações sem haver gente que as 
guarneça...” O Arquipélago dos Açores sofreia constantes abalos sísmicos terrestres e 
submarinos, precário desenvolvimento econômico, excesso populacional e escassez de 
alimentos, surgindo a necessidade de emigração, o que coincidiu com os interesses da 
Coroa Portuguesa. (1998, p. 122) 

 

 

Uma ilha encantada, povoada por bruxas, hoje em pleno século XXI menos maléficas do 

que foram no início do século passado como foi possível verificar nos contos e histórias de 

Franklin Cascaes. De fato, parece que a ilha-capital possui uma relação com o sobrenatural muito 

próxima, tenha este legado sido deixado pelos açorianos ou tenha sido uma tradição em constante 

processo de “invenção” que propiciou tal fenômeno (HOBSBAWN,1984). 

Contudo, durante um século aproximadamente, essa aura de “magia”, de bruxas, de 

benzedores/as, feiticeiros/feiticeiras, curandeiros/eiras, foi negligenciada, desqualificada por um 

discurso médico-higienista, promovido por um determinado grupo, aliado do governo 

republicano centralizador cuja última leva desembarca na Ilha de Santa Catarina nas primeiras 

décadas do século XX.   

Essas idéias civilizatórias são “dadas a ler” por e para uma elite que se aburguesara e 

adquirira modos “modernos”. Esses novos padrões de vida abarcavam desde a moradia até 

manifestações religiosas como a procissão do Divino Espírito Santo que ocorria, principalmente 

em localidade mais afastadas da área central. Nas palavras de Cabral (1979).  

 

 
Acompanhavam a Bandeira do Divino a coroa, o cetro, às vezes a espada, e outros 
atributos do Imperador, tudo em prata, sobre uma bandeja do mesmo metal. No século 
XIX, até mesmo nos primeiros anos do presente, costumava sair, acompanhando os 
Irmãos, a Folia – que ainda hoje apresenta o mesmo aspecto e a mesma composição em 
certos distritos da Ilha e no interior do Estado, na zona de povoamento lusitano. A Folia 
era uma pequena companhia de músicos e cantores, sempre pronta a entoar, de casa em 
casa, ou grupo delas, melodia desafinadíssima, com vozes ainda piores, acompanhadas 
pela detestável música arrancada de uma rabeca, uma viola e um tambor. (CABRAL, 
1979. p. 269) (grifos do nossos)   
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Embora não se deva tomar a parte pelo todo, desqualificando ou desmerecendo o 

importante trabalho de pesquisa histórica desenvolvido por Cabral, contudo, causa estranhamento 

tais adjetivos direcionados a uma manifestação cultural, que ocorria e ocorre, mais raramente, nos 

dias atuais, e que, no mínimo deve merecer o respeito por parte de um pesquisador. Entretanto, a 

conduta do médico e historiador pode estar embevecida da aura civilizadora tão propalada em 

duas de suas outras obras datadas de meados do século XX.  

Cabral (1958) tenta conceituar e distinguir benzedores, curandeiros e charlatães, os quais 

não poderiam em hipótese alguma ser confundido. Segundo sua classificação o primeiro, os 

benzedores, teriam se originado com a prática da “medicina teológica”. Suas rezas e gestos, se 

bem não faziam, mal não poderiam trazer, afora os casos em que, retardando a intervenção do 

médico, acabavam por vitimar os doentes. Os outros dois seriam mais perigosos e perniciosos e 

causavam perigo à saúde publica aplicando sua “medicina” não raro “imunda”.  

As benzeduras e simpatias promovidas pelas benzedeiras e benzedores pertencem ao 

“populário” enquanto os “medicamentos” ministrados pelos curandeiros e charlatães, de modo 

geral, pertencem ao grupo das “cousas proibidas pela moral e pela higiene, constituindo casos de 

polícia” (CABRAL, 1958, p. 10-11). O trecho é extraído do texto que apresenta a obra e tem 

como título “Palavras inúteis”, mas de inúteis elas nada tem. São úteis e servem a um propósito, 

não é um discurso neutro.  

Percebe-se, que já na apresentação da obra, há um discurso de modo a desqualificar as 

atividades desenvolvidas pelo curandeiro, a quem o autor considera como um criminoso cujo 

único intuito é prejudicar a saúde das pessoas.  

Curandeiros e charlatães são, em última instância, tratados da mesma forma, pelo autor, 

mas são eles diferentes. A própria Lei Penal assim, posteriormente, os considerou. O charlatão é 

aquele que anuncia a cura por meio secreto e infalível, já os curandeiros ou os praticantes do 

curandeirismo são aqueles que curam com gestos ou ministrando substâncias. Pessoas que 

durante um bom tempo socorreram o povo da vila de Desterro, conforme escreve o próprio autor: 

 

 
Para os males maiores havia apelo para o curandeiro, branco entendido ou algum negro 
velho, cujos sucessos eram contados e proclamados, mas de quem se calavam, para 
evitar melindres e agravos, os casos maus. (CABRAL, 1958, p. 13)  
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No entanto o autor atribui o sucesso obtido pelos “curandeiros” ao fato das pessoas não 

comentarem sobre os fracassos com medo dos “melindres e agravos” que o próprio curandeiro 

poderia lançar sobre os fofoqueiros. Assim só eram comentados os casos em que o curandeiro 

lograva êxito, segundo o autor.  

Já o “branco entendido” a que se refere o autor, pode ser aquele, e geralmente era,  que 

recebia, após um teste, uma licença para  
 

 

...sangrar, sarjar, aplicar bichas e ventosas, curar feridas e contusões, tratar de luxações e 
fraturas. Mas, era vedado aos mesmos administrar medicação e tratar de males internos, 
privilégio exclusivo dos doutores e licenciados coimbrões. Exceto onde não houvesse 
destes... (CABRAL, 1942, p.12).  
 

 

 

As licenças para atuar como cirurgiões, segundo Oswaldo Cabral (1942), não eram nada 

difíceis de conseguir, bastava o candidato a tal submeter-se a um simples exame e apresentar 

documentos que comprovassem ter ele freqüentado um Hospital pelo período de quatro anos. 

Por certo, haveria alguns que não agissem de boa fé, e que merecessem o título de 

Charlatão, conforme classifica Oswaldo Rodrigues Cabral, mas nem todos.  

Também vale lembrar que o referido autor, médico, era um “colaborador destacado” de 

uma Revista da Associação de Médicos de Santa Catarina, a ACAMED, com publicações nas 

décadas finas da segunda metade do século XX, sendo que a primeira publicação da revista foi a 

edição, na íntegra da obra Medicina, Médicos e Charlatães do passado de sua autoria, portanto 

comprometido com o processo de medicamentação  das práticas de cura na cidade.   

 E, comprometido também, possivelmente, com um sentido salvador e civilizador 

prometido pela República e que seria implementado pela ciência.  

Dessa forma práticas de cura que remetiam ao período de Império, ou que nada ou 

pouco tivessem de científico, deveriam ser desqualificadas, e assim fazia Cabral. É o próprio 

autor que aponta que no século XVIII o tratamento dos doentes, em Desterro, fossem eles pobres 

ou ricos, era feito predominantemente em suas próprias casas, mesmo se fosse uma cirurgia. Ia, 

na casa do doente, o médico, ou melhor, o cirurgião (aquele licenciado pelo Rei) para aplicar os 

procedimentos de sangrias, vomitórios e os necessários ao doente. 
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Tudo indica que um dos fatores que contribuiu para essa mudança seja todo um aparato 

literário, por meio de textos publicados e dados a ler à população por intermédio dos jornais, 

almanaques, livros. Essas leituras foram paulatinamente “sepultando” os benzedores e suas 

práticas religiosas e mito-mágicas de cura, e fazendo com que até o próprio praticante dessas 

curas tenha se apropriado dessa linguagem que o identifica enquanto um “desviante” do modelo 

atual de cura ligado à Ciência. 

Na contramão dessa idéia do governo estariam esses praticantes de curas alternativas 

mito-mágicas e religiosas como os curandeiros, por exemplo, e suas práticas caseiras de cura. 

Assim é que o governo republicano e seus colaboradores irão tratar essas práticas de forma 

negativa. De modo a torná-las invisíveis ou desacreditadas. Classificando-as como atrasadas, 

relacionando-as ao Período Colonial, ou mesmo antes.   

Lembrando que nada pode ser tratado de forma isolada. Os acontecimentos e fatos são 

no mínimo frutos da conjunção de muitos outros fatores sociais, culturais, econômicos. Enfim 

uma verdadeira teia de relações e poderes que propicia o início, o meio ou o fim disso ou daquilo. 

O período compreendido entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do XX, 

no Brasil, está inserido num contexto social bastante conturbado. Em última análise, é um tempo 

de transformações para a sociedade brasileira até então estabelecida. Há que se reforçar, também, 

que o período de transição do século XIX para o XX são tempos profundamente 

 

 
(...)marcados pelas impregnações das teorias evolucionistas e deterministas – que 
aportaram por aqui – nos trabalhos dos intelectuais que construíam a idéia da Nação e 
justificavam o novo regime republicano. Essas contribuições se traduziram na política e 
nas teorias do branqueamento da população como recurso de viabilidade dos projetos 
para o progresso do país, ao mesmo tempo em que justificavam a hierarquia social 
excludente. (OLIVA, 2003, p. 87).  

 

 

O ano de 1888, por exemplo, foi marcado pela oficialização, no Brasil, da abolição da 

escravidão. É significativo para dar uma amostra do contexto da época, assim como o ano de 

1889 que marca a Proclamação da República no Brasil, sobretudo levando-se em consideração 

que com a abolição são. 
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Rompidas as estruturas institucionais e ideológicas que sustentavam a prerrogativa 
senhorial de, em última análise, acorrentar o trabalhador ao processo de produção, havia 
a tensão da necessidade de construção de uma outra teia de sujeição do produtor direto. 
É neste contexto que se inventa, por exemplo, a idéia de suspeição generalizada, um 
dispositivo de atuação do poder público visando amputar as possibilidades de os 
produtores diretos não se encontrarem rotineiramente atrelados ao processo de produção. 
Os pobres são construídos como o recheio da expressão “classes perigosas”, e a 
impossibilidade de delimitar com precisão as fontes das ameaças à ordem social é o 
próprio centro da definição de um novo projeto de ordenamento social. (CHALHOUB, 
1996, p. 20-8).  

 

 

Fatos que marcaram os anos de 1896 e 1912, como levantes populares de peso, são 

importantes exemplos de líderes religiosos ligados às práticas de cura. Quanto aos anos, aquele 

corresponde ao início da Revolta de Canudos, na Bahia, esse é o início da Guerra do Contestado 

na Província de Santa Catarina. Ambos os movimentos têm em comum o fato de apresentarem 

como líderes homens voltados ao misticismo, curandeiros, conselheiros, espécies de guerreiros 

místicos. Eram eles: Antônio Conselheiro e José Maria, respectivamente.  

Atentar ao segundo movimento: a Guerra do Contestado. Entre 1912 e 1916, caboclos 

catarinenses pegam em armas e se insurgem contra as tropas federais da república brasileira. O 

conflito, ocorrido quase concomitante à Primeira Guerra Mundial (1914-1918), foi praticamente 

esquecido pela imprensa da época e minimizado pelos livros de História. 

Contudo, importa-nos, por ora, o fato de ter sido a crença num curandeiro, que manteve 

os revoltosos unidos, conforme sugere a historiadora Ivone Gallo93, da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP.  

Para controlar quaisquer insurgências que porventura possam ocorrer contra a República 

Federativa do Brasil, um enorme aparato repressivo foi criado, com investimentos em 

policiamento e em órgãos ligados a segurança pública além de estabelecimentos de penas aos 

infratores das regras estabelecidas.  

Essas classes consideradas como perigosas e sempre propensas à transgressão ao 

ordenamento (Leis), ora vigente, serão mantidas sob constante vigilância e em estado de 

suspeição generalizada a todo tempo. Logo, as manifestações culturais, crenças, práticas de 

                                                 
93 Remeto a GALLO, 1981. 
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“magia” e curas, personalizadas na figura dos curandeiros deverão ser também perseguidas e 

combatidas. 

Machado de Assis, no trecho abaixo, dá testemunho da importância política a qual 

dispunham os curandeiros, sobretudo quando cita a grande valia que lhes é, ao menos por 

enquanto, ter o governo da multidão. Desnecessário comentar o quão tal condição colocava os 

curandeiros, ainda mais, na mira das elites governantes. 
 

 

Curandeiros, por exemplo. Há agora uma verdadeira perseguição deles. Imprensa, 
política, particulares, todos parecem haver jurado a exterminação dessa classe 
interessante. O que lhes vale ainda um pouco é não terem perdido o governo da 
multidão. Escondem-se; vão por noite negra e vias escuras levar a droga ao enfermo, e, 
com ela, a consolação. São pegados, é certo; mas por um curandeiro aniquilado, escapam 
quatro e cinco. (MACHADO DE ASSIS, apud CHALHOUB, 1996, p. 164-6) 

 

 

Somada à capacidade de liderar e agregar multidões em seu entorno, os curandeiros 

seriam ainda alvos de críticas ferrenhas por parte de todo um discurso médico-científico que 

tentará de toda sorte desqualificar suas drogas e poções em detrimento do conhecimento da 

Ciência. Discurso esse recém importado quer seja das grandes indústrias farmacêuticas do velho 

mundo ou do forte vizinho do norte. 

Os ventos esclarecedores do saber científico colocarão as práticas caseiras de cura e a 

medicina popular num patamar de crendice. E, por conseguinte, a classe dos curandeiros será 

acusada de charlatanismo e curandeirismo, sendo perseguida e esvaziada do lugar de destaque 

que ocupava desde então, num processo quase que de exclusão nesta nova hierarquia social que 

se inicia com a República.   

Novos “padrões culturais” urbanos,  ou “sistemas” ou “complexos de símbolos”94, que 

irão compor o caldo das relações de poder e subjetividades que permeiam as 

individualidades/coletividades desta nova sociedade brasileira que se pretende implantar, serão 

fortemente marcados pelas idéias positivistas que surgem nas décadas derradeiras do século XIX, 

sobretudo a de 1870, que é, segundo Schwarcz (1993. p. 14), 
 

                                                 
94 (cf. GEERTZ, 1989). 
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[...] entendida como um marco para a história das idéias no Brasil, uma vez que 
representa o momento de entrada de todo um novo ideário positivo-evolucionista em que 
os modelos raciais de análise cumprem um papel fundamental. 
Por fim, o mesmo período compreende um momento de fortalecimento e 
amadurecimento de alguns centros de ensino nacionais – como os museus etnográficos, 
as faculdades de direito e medicina, e os institutos históricos e geográficos – que só a 
partir de então conformarão perfis próprios, estabelecendo modelos alternativos de 
análise. (SCHWARCZ, 1993. p. 14).  
 

 

Desta forma, o saber médico-científico estrangeiro que começa agora a chegar em solo 

brasileiro entra em choque com a medicina popular praticada pelos curandeiros. É este discurso 

médico-científico, vindo sobretudo da Europa, que será privilegiado em detrimento das práticas 

tidas como “primitivas” de cura arraigadas do seio da população, junto aos mais pobres. 

 

 

Enquanto a medicina oficial européia se baseava em procedimentos extremamente 
severos de sangramentos e purgação, com o uso de vomitivos e laxantes, práticas de 
origem indígina e africana se mesclaram no Brasil numa espécie de medicina cabocla, 
chamada por Sérgio Buarque de Holanda de “botica da natureza” e por Alceu Maynard 
de “medicina rústica” Ela era praticada por raizeiros, benzedeiras, garrafeiros e 
curandeiros em geral. (CARNEIRO, 2005, p. 22). 

 

 

Não bastasse ser considerado uma ameaça à ordem pública, um empecilho ao 

desenvolvimento da medicina-científica oficial, o “curandeiro”, em última análise, seria ainda 

perseguido por ser a lembrança viva do atraso representado pelas origens africanas e ate mesmo 

como forma de negar os costumes e práticas dos próprios colonizadores portugueses. 

Também houve uma forte negação das origens africanas pois diante de toda a forte 

herança de suas atitudes e todo os desdobramentos em que tal fato implicaria para a realização, ao 

menos no campo das idéias dos intelectuais e produtores do conhecimento da época, de uma nova 

e civilizada nação brasileira. Havia a necessidade de se branquear não somente a pele do povo 

brasileiro, mas também seus usos e costumes, segundo o apregoado no período. 

Em contrapartida, e na tentativa de se achar um representante digno que fosse autóctone, 

existirá uma forte tendência, sobretudo dos “Homens da Ciência” em valorizar os nativos do 
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Brasil, os índios, que viviam aqui antes da chegada dos colonizadores e dos africanos. Os índios 

eram sadios e bonitos e seriam eles eleitos os verdadeiros representantes da “raça” brasileira. 95

Durante um período relativamente grande, o que na ilha-capital, corresponde a fins do 

século XIX até meados do XX, período onde são mais raros os anúncios dos médicos e remédios, 

os médicos precisaram comprovar e atestar a eficácia de seus novos métodos de curar o corpo.  

Óbvio que o próprio tempo se encarregou de comprovar a eficácia do ponto de vista 

biomédico dos métodos e remédios da medicina científica. Contudo, este mesmo tempo, hoje, no 

limiar do século XXI, parece nos apontar para uma dúvida nessa total eficácia e verdade absoluta 

dos métodos científicos ocidentais de sanar a doença. Este tema será o assunto do próximo 

capítulo.   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 (cf. CUKIERMAN, 2007).  
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4 TERCEIRO CAPÍTULO 
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RELIGIOSIDADES E PRÁTICA DE CURA NA “ILHA DA MAGIA” 
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4.1 INTRODUÇÃO: NOS CORREDORES DA VIDA 

 

 

 

 
Ninguém consente facilmente em ser enterrado vivo, e 
a magnificência do túmulo não torna a estada mais 
saudável.  

Charles Nisard96.  
 

 

 

O ato de mapear práticas de cura religiosas e mito-mágicas na Ilha de Santa Catarina na 

atualidade se mostrou uma tarefa bastante difícil. Principalmente em razão do silêncio, ou tabu, 

que cercam essas práticas.  

Conseqüência, talvez, do pouco interesse em estudá-las, ou, ainda, por serem 

consideradas, atualmente, mais um assunto relacionado à fé e as crenças religiosas do que um 

problema de saúde pública, tal como elas eram vistas há cerca de cinco décadas atrás97, por 

exemplo.  

A própria banalização do uso de remédios industrializados e a dessacralização do corpo 

podem ser considerados importantes fatores que contribuíram para o que se tornou um dos 

maiores problemas para saúde pública brasileira na atualidade: a auto-medicação.  

A ameaça atribuída aos benzedores, curadores, promessas, rezas e ervas; tomados como 

meios para a busca de cura de males do corpo, ao que tudo indica, pertencem a um passado 

distante.  

Esses perigos para a saúde pública da década de 1950, como eram considerados, foram 

“enterrados vivos” por um discurso acadêmico que as qualificou como manifestações de uma 

cultura popular. No epitáfio de seus túmulos pode-se ler a inscrição a frase aqui jaz uma tradição 

“açoriana” e folclore local, quando os mortos eram as práticas de cura por benzeduras, promessas 

ou uso de ervas orações ou bênçãos. Ou classificadas como, ignorância, superstição, magia ou 

feitiçaria, no caso das práticas mito-mágicas de cura afetas as religiosidades de matriz africana98. 

                                                 
96 Apud (CERTEAU e JULIA, 1989 p. 49) 
97 Ver Cabral (1942). 
98 Sobre esse assunto ver Cabral 1942 e 1958.  
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Em contrapartida, ao crescente cientificismo e medicamentação das práticas de curar o 

corpo, parecem ressurgir na Ilha de Santa Catarina do tempo atual uma busca pela cura por meio 

de práticas ligadas à espiritualidade99.  

É uma busca pela “cura” dos males que afligem a alma. Aflições e angústias do tempo 

moderno. Práticas de cura que utilizam meios míticos e imaginários não avalizados pela medicina 

ocidental tradicional; como consulta aos astros, consulta a pais e mães de santo, jogo de 

búzios100, cartas de tarô, cromoterapias, reflexologia, em fim, uma lista de “tratamentos 

alternativos” aos métodos científicos.  

Tal fato pode ser um indício de um retorno daquele sentimento de religiosidade 

analisado no primeiro capítulo desta dissertação. Um sentimento que decorre da demanda para 

curar os sofrimentos e as dores da “alma”. Como pode apontar o crescente número de anúncios101 

e apelos esotéricos encontrados nos classificados do jornal “Diário Catarinense” 102, do jornal 

“Notícias do Dia”103 e em panfletos distribuídos pelas ruas do centro da Capital do Estado de 

Santa Catarina. Documentos que consubstanciam o corpus deste capítulo, pesquisados durante o 

período de 2000 a 2008. 

                                                 
99 Entende-se por espiritualidade as atitudes voltadas ao bem estar da mente, do espírito, do pensamento, a parte 
considerada imaterial do ser humano, a alma. 
100 Jogam-se os búzios, é feito o diagnóstico e os resultados são tratados com o ebô (oferendas com frutas, flores, 
velas, pipocas ou sacrifício de animais), num ritual sagrado. Os males que se encontram dentro do cliente são 
espantados e desviados em objetos e animais que são levados para lugares determinados como cemitérios, matas, 
cachoeiras, encruzilhadas, segundo a indicação da consulta. O ebô tem um caráter terapêutico e libertador. A magia é 
sempre eficaz em si mesma sem recorrer a particulares referências ao transcendente. 
101 Verifica-se um relativo aumento no número de anúncios de pais e mães de santo que prometem solucionar 
problemas amorosos, desmanchar “trabalhos” de feitiçaria através de jogo de búzios e cartas. Durante o ano de 2000 
encontrou-se páginas de classificados do jornal Diário Catarinense contendo no máximo 3 (três) desses anúncios (ver 
figura 41, p. 150). Ao passo que no ano de 2008, no mesmo jornal, existem páginas de classificados com até 12 
(doze) desses anúncios (ver figura 40, p. 148).  
102 O Diário Catarinense (DC) é um periódico local produzido no formato tablóide com publicação no Estado de 
Santa Catarina. Fundado em 1986, é um dos jornais com maior tiragem e com ampla circulação na cidade de 
Florianópolis. A grande maioria dos órgãos públicos estaduais e municipais de Florianópolis possui assinatura do 
Diário Catarinense, o que por si só já garante um grande número de leitores, levando-se em consideração o elevado 
número de repartições públicas presentes na capital do Estado. O DC, como é conhecido, é editado pela Rede Brasil 
Sul de Comunicações (RBS) que também publica outros jornais em Santa Catarina como o Jornal A Noticia, além do 
Jornal Zero Hora em Porto Alegre/RS. A RBS, é também, a emissora de televisão afiliada à Rede Globo nos Estado 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  
103 Mais modesto que o DC (possui menos páginas) o Jornal Noticias do Dia possui características mais populares. 
Vendido ao preço único de R$ 1,00 (um real), o jovem jornal circula nas ruas de Florianópolis há cerca de quatro 
anos. É mantido pela Rede Independência de Comunicação, afiliada da empresa Record de Comunicação. A 
RIC/Record é uma empresa com programação voltada para à Igreja Universal do Reino de Deus – IURD. A Igreja 
Universal do Reino de Deus mantém, também, o Jornal “Folha Universal” impresso no Estado de Minas Gerais e 
distribuído gratuitamente desde 1992, com uma tiragem semanal de mais de dois milhões e quinhentos mil 
exemplares. Nesse jornal é grande o número de reportagens sobre curas milagrosas. 
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Essas práticas encontradas na seção dos classificados intituladas de “esotéricas ou 

místicas” dos jornais serão referidas neste capítulo como “práticas de cura da alma” uma vez que 

a pesquisa mostrou que o que se está oferecendo nos anúncios não é exclusivamente a cura para 

doenças físicas (do corpo), mas, alívio para as aflições da psique humana. Prometem, os 

anúncios, alento ou mesmo solução para desilusões amorosas, depressão, stress, solidão, 

ansiedade, insônia, pânico e tantas outras “enfermidades” que acometem, principalmente, os 

moradores dos grandes centros urbanos: novos tempos, novas doenças, velhos métodos de “cura”.  

Bauman (1999) afirma que dos anseios modernos por uma autonomia geral, uma auto-

suficiência em que cada homem ou mulher é representado como independente como completo, 

desse culto ao individualismo exacerbado; acarreta um imenso vazio de valores, de segurança e 

estabilidade.  

O autor citado constata que relacionamentos afetivos, conhecimento, trabalho passam a 

ser desregulados, voláteis, em constante estado de “liquefação”. A incerteza, a insegurança e o 

medo são características de uma era em que não se consegue planejar um futuro, em que o mundo 

está em vertiginosa modificação. Não é mais só o medo da doença ou da morte. Mas, também, o 

medo do incerto, do futuro desconhecido. A vida secularizada esfacelou as certezas fornecidas, 

até então, pelas Religiões, sobretudo as garantias de uma vida após a morte.  

Existem ainda outros temores, como o medo do desemprego, o medo da violência, o 

medo da solidão, sintomas de uma sociedade cada vez mais pautada pelo individualismo e 

consumismo desenfreados.  

É neste cenário de incertezas e angústias e medos, diferente de uma vida mais pautada 

pela religião, como na década de 1950; que se segue a mapear práticas de cura religiosas e mito-

mágicas na “Ilha da Magia”104.  

                                                 
104 A Capital Catarinense das décadas finais do século XX contabiliza o resultado de “investimentos” por parte do 
Governo Estadual e entidades privadas na criação de uma “identidade” para o catarinense, ou ao menos, aquele que 
seria “digno” de ser o representante do Estado. Se em algumas cidades do interior de Santa Catarina, de um modo 
geral, busca-se uma identificação valorizando-se aspectos culturas tidos como de origem ítalo-germânica (Sobre 
italianos ver Falcão 2007, p.189-208), no litoral é eleita e “inventada” uma “açorianidade” como característica a 
identificar, principalmente, o povo nativo da ilha-capital. Essa identificação açoriana é ligada a  valorização de 
representações de uma ilha-mágica, de uma “Ilha da Magia”. Uma terra povoada por bruxas e mitos que, em tese, 
teriam sido trazidos pelo colonizador açoriano quando de sua saga para a colonização deste pedaço de terra perdido 
no mar do Atlântico-Sul. Data desse período, também, a construção da figura do “manezinho da ilha”, cuja maneira 
de falar e identificações são atribuídas também como herança do colonizador açoriano, como, por exemplo, o forte 
caráter religioso e supersticioso. A exemplo dos esforços para aprovar o projeto que torna a Procissão do Senhor 
Jesus dos Passos em patrimônio imaterial da “cultura açoriana na Ilha de Santa Catarina”, junto ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Parte desses projetos políticos-culturais que visam transformar a 
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Importante lembrar que a ação de mapear o passado e o presente em busca de práticas de 

curas religiosas, não é uma ação total. Muitas práticas ficarão, ainda, esquecidas, a aguardar 

outros olhares, outras pesquisas. Mesmo porque, conforme Nietzche (2005), a totalidade, com a 

qual todos os hegelianos105 pretenderam dar conta da história, é apenas um pressuposto. É uma 

idéia fundada na crença problemática de que o real é racional e o racional é real além da 

admissão, não menos problemática, de que a verdade pode se apresentar cada vez mais nítida 

durante o curso da história.     

De se lembrar, também, que ao trabalhar memórias, seja a apresentada na forma de 

entrevistas em reportagens de jornais ou lembranças pessoais de um tempo idealizado, corre-se o 

risco de se reduzir a realidade, pois a memória é uma faculdade seletiva.  

A memória trabalha, portanto, com a lembrança, mas também com o esquecimento. 

Segundo Nietzche (2005) não se pode lembrar sem esquecer, seja aquilo que o pesquisador não 

considerou relevante ou mesmo o que ficou perdido para sempre nos escombros da história, 

soterrado pelo silêncio. Ainda segundo o autor, o olhar retrospectivo, e acrescenta-se o 
                                                                                                                                                              
cultura popular em algo refinado e culto e prioriza as matrizes “açorianas” tem como finalidade proporcionar, entre 
outras coisas, o chamamento de turistas para a cidade. Nasce assim a Fundação Franklin Cascaes, órgão cultural 
municipal criado em 1987 que entre outras atividades desenvolve projetos de valorização das “tradições” ditas 
açorianas em Florianópolis. Projeto que remete a uma pretensão antiga para a construção de uma identificação 
açoriana para os habitantes da ilha-capital, quando em 1965 foi criado o Museu Universitário “Professor Oswaldo 
Rodrigues Cabral, no Campus da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, que além de outros acervos 
guarda a coleção “Professora Elizabeth Pavan Cascaes” que consiste em cerca de 2700 peças, entre desenhos, 
manuscritos e esculturas de Franklin Cascaes. Assim Florianópolis ganha identificações míticas e esotéricas sendo-
lhe atribuído mais um pseudônimo o de “Ilha da Magia”, como passa a ser comumente anunciada nos meios 
midiáticos como a imprensa escrita e televisa, além da internet e de revistas e periódicos em geral os voltados ao 
turismo. Diante do exposto que a denominação “Ilha da Magia” é utilizada neste capítulo como uma crítica contra 
uma cidade que, a partir da década de 1960, principalmente, têm negligenciado práticas mágicas de cura, o que se 
pode constatar com o silêncio ou ausência de matérias ou leituras sobre práticas mito-mágicas e religiosas de curas 
nos jornais, tanto do período correspondente a segunda metade do século XX, como nos primeiros anos do XXI. 
Contudo o termo magia, que antes era tomado para designar, pejorativamente, algumas práticas de cura realizadas 
por adeptos de religiosidades de origem africana, por exemplo, é, atualmente utilizado pela imprensa e órgãos de 
turismo, para identificar a Ilha de Santa Catarina, capital do Estado. A palavra magia é associado, atualmente, ao 
esoterismo, às bruxas, mitos e identificações atribuídas, ironicamente, a origem açoriana. Na mesma linha de uma 
história crítica que é utilizado a denominação de “Ilha de Santa Catarina” no primeiro capítulo para demonstrar o 
caráter religioso da cidade “lido” no Jornal o Estado na década de 1950 e o de “Ilha-Capital” para denotar o caráter 
“moderno” da cidade de Florianópolis na década de 1970, no segundo capítulo. 

105 Seguidores das teorias de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filósofo da teoria da totalidade, do saber 
que se pretende absoluto e da possibilidade do fim da história. Essas são algumas das recepções da filosofia de Hegel 
na contemporaneidade. Difícil dizer até que ponto essas qualificações são justas para com a filosofia hegeliana. 
Entre os hegelianos destaca-se Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, David Friedrich Strauss, Max Stirener e o mais 
famoso deles Karl Marx. No século XX as teorias filosóficas de Hegel ressurgem, principalmente nas interpretações 
de Georg Lukács, Herbert Marcuse e Theodor Adorno.    
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introspectivo, não pode lembrar sem esquecer. Se existe uma totalidade ela é o elo perdido da 

humanidade. 
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4.2 IMPRESSOS, ANÚNCIOS E BÊNÇÃOS: PRÁTICAS LEMBRADAS  

 

 

A Ilha de Santa Catarina, atualmente, parece respirar menos aquele sentimento religioso 

da década de 1950, ao menos é o que se pode depreender da leitura dos jornais Diário 

Catarinense (DC) e Notícias do Dia (ND) do período de 2000 a 2008.  

Ao contrário das notícias sobre festas religiosas recorrentes Jornal O Estado, da década 

de 1950, no limiar do terceiro milênio, as notícias mais freqüentes em dois jornais da cidade são 

matérias relacionadas a novas descobertas científicas, ao aumento da violência, ao carnaval, ou as 

festas “típicas”, como a Fenaostra, por exemplo.  

Mesmo a procissão do Senhor dos Passos, tão presente no jornal mais lido na cidade na 

segunda metade do século XX, é, agora, pouco comentada, recebendo apenas pequenas notas. 

Matérias sobre religiosidades restringem-se a algumas notas sobre o estado de saúde do papa e 

outros assuntos ligados ao pontífice, ou às encenações da morte e ressurreição de Cristo na sexta-

feira santa.  

A vida na capital catarinense é apresentada, por esses jornais, intermediada por crises, 

assaltos, mortes, numa aparente “aura” caótica. Mas ainda podem ser encontrados “vestígios” de 

um passado próximo, palpável, aquele passado religioso, percebido, captado por meio da análise 

das reportagens do jornal “O Estado”. 

Algumas reverberações daquele ethos religioso da década de 1950 podem ser percebidas 

por meio de pequenos anúncios de agradecimentos de graças alcançadas, de correntes de orações 

veiculadas, principalmente nos classificados dos jornais.   

Ao que tudo indica um ethos religioso mais voltado ao indivíduo. O que se deduz com a 

impressão de orações, agradecimentos de graças alcançadas, ou mesmo correntes remetidas via 

meio eletrônico ou em impressos de santinhos distribuídos e espalhados pelos mais diferentes 

locais a exemplo da oração e imagem de Santo Expedito encontrada para distribuição junto à 

Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina. (cf. Figura 32). 
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Figura 32: Frente e verso contendo imagem e oração ao Santo Expedito  
Fonte: Acervo do autor nov 2008 
 

 

Não se sabe se o pedido feito ao Santo estava relacionado à cura ou não, no entanto 

parece que o solicitante foi “atendido”, fato que o levou a imprimir a oração e a imagem do 

“Santo das causas urgentes”.  

Essa prática de imprimir e distribuir “santinhos” é bastante comum nos dias atuais. Se 

nas três primeiras décadas da segunda metade do século XX, pessoas tinham o hábito de carregar 

orações escritas para se protegerem e se curarem dos mais diversos males, hoje, embora possam 

continuar a carregar orações manuscritas, algumas também possuem uma relação com a palavra 

escrita e a fé bastante forte. Capaz de, além de imprimir orações, placas, deixar “recados” escritos 

num livro como forma de agradecer graças alcançadas ou fazer pedidos, como foi apontado no 

primeiro capitulo desta dissertação.  

Talvez sejam ainda reminiscências do investimento da Igreja no poder da palavra 

(escrita ou pronunciada), como símbolo do poder divino. A escrita ainda mais parece estar 

carregada de uma aura de poder, que foi mais evidente na segunda metade do século XX e que se 

esconde na atualidade.  
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É possível perceber vestígios de uma religiosidade, eminentemente católica, e de uma 

crença na força atribuída à palavra escrita sob a forma de orações em pequenos recortes 

encontrados nos classificados, seção de Avisos Religiosos do Diário Catarinense e nos 

classificados, seção Religiosos do jornal Notícias do Dia, conforme abaixo transcrito  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 33: “Oração dos aflitos”  
Fonte: Jornal Notícias do Dia 14 e 15 de jun de 2008 

 

 

Oração dos aflitos 
Aflita se viu a virgem ao pé da cruz 
Aflita me vejo valei-me mãe de Jesus Peço [sic] a Deus que me ilumine o 
Meu caminho concedendo-me a graça que tanto desejo “fazer o pedido” 
Fazer esta oração durante 3 dias e mandar publicar no 3º dias  
e verá o acontecerá [sic]  no 4º dia.  
M.I.R. (NOTÍCIAS DO DIA, 14 e 15 de jun de 2008) 
 

 

Neste recorte, assim como no impresso contendo a imagem e a oração do Santo 

Expedito, é impossível saber se a graça solicitada pelo/a pessoa que publicou a oração nos 

classificados do jornal tem relação com a cura de alguma doença. Porem a publicação serve para 

exemplificar e constatar que a crença num “poder” das orações persiste e atravessa o século XX, 

reverberando no XXI, a prenunciar a permanência de uma religiosidade popular latente, mesmo 

que “escondida” numa seção de classificados de um jornal.  
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Também é possível fazer algumas inserções sobre esta religiosidade estar ligada à fé 

católica, levando-se em consideração o apelo da oração à virgem mãe de Jesus, um artifício mais 

ligado ao catolicismo popular.  

Outro fato curioso é o anonimato da pessoa que pagou pela publicação da oração no 

jornal, ela não se identifica, apenas faz constar as iniciais M.I.R., talvez letras que correspondam 

às iniciais de seu nome.  De se cogitar que a autora da publicação da oração não ouse publicar o 

nome com receio, ou mesmo vergonha, em ser reconhecida por outras pessoas de suas relações e 

apontada como alguém que “ainda” tem fé e acredita em orações para a resolução de problemas. 

Outra oração intitulada “Conversa com Jesus” (cf. Figura 34) publicada igualmente na 

seção “Religiosos” dos Classificados do jornal “Notícias do Dia”, também apócrifa, aconselha ao 

leitor conversar “com Jesus todos os dias durante 9 (nove) dias orando:” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: “Conversa com Jesus”  
Fonte: Jornal Notícias do Dia, 19 e 20 de jul de 2008 

 
 
 
CONVERSA COM JESUS. Converse com Jesus todos os dias durante 9(nove) dias, 
orando: Meu Jesus eu vos depositei toda a minha confiança. Vós que sabeis de tudo, Pai 
e Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vos que fizeste o paralítico andar, morto 
voltar a viver e leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes minhas 
angústias e lágrimas, bem sabeis de tudo. Divino amigo. Como preciso alcançar de vós 
esta graça (pedir com fé). Minha conversa com nosso Mestre me dá ânimo e alegrai de 
viver. Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei divino Jesus que antes 
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de terminar esta conversa, durante 9 (nove) dias, eu alcance a graça que faço com fé. 
Com gratidão publicarei esta oração para que todos os que precisam aprendam a ter 
confiança em vossa misericórdia. Iluminai meus passos, assim como o sol ilumina todos 
os dias o amanhecer, e, testemunha o nosso diálogo. Jesus eu tenho confiança em vós. 
Cadê vez mais aumente a minha fé. Agradece pela graça alcançada. N.V. (NOTÍCIAS 
DO DIA, 19 e 20 de jul de 2008) 

 

 

Diferentemente da oração anterior mais identificada com símbolos católicos, o texto 

desta oração indica que foi escrita por alguém adepto de uma das Igrejas ligadas ao 

Protestantismo no Brasil, como as Pentecostais ou as Neo-Pentecostais. Chega-se a esta 

conclusão em razão da utilização do verbo “orar” ao invés de “rezar”, como é mais comum aos 

católicos.  O ato de orar é conhecido popularmente como uma linguagem que identifica os 

chamados “crentes”, como são conhecidos vulgarmente os adeptos do Protestantismo em 

Florianópolis. Uma das características destas Religiões é o tratamento de forma direta com Jesus, 

como se ele fosse um “amigo” um confidente, como o texto sugere.  

Quanto a motivação da publicação da oração, ao que tudo indica, trata-se de uma cura 

alcançada a julgar pela continuidade e pela “direção” tomada pela oração: principalmente pouco 

antes da inserção do pedido com as frases que evocam os poderes curativos de Jesus: “Vós que 

fizeste o paralítico andar, morto voltar a viver e leproso sarar, fazei com que (pedir a graça)”. De 

arriscar ser ato de um membro de uma das Igrejas Neo-pentecostais do Brasil, levando-se em 

conta, também, que esta religião possui como um dos elementos constitutivos de seus cultos o 

forte apelo emocional “Vós que vistes minhas angústias e lágrimas”, a glossolalia e visam sempre 

resultados como curas de doenças diversas.  

Outro recorte menor, este extraído do Jornal Diário Catarinense, cujo título faz 

referência ao poder da palavra, apresenta características de ter sido publicado também por um 

evangélico: “O poder da Oração Fazer um pedido. Orar por 3 dias, 3 vezes o Salmo 38. com fé o 

pedido será atendido” (DIÁRIO CATARINENSE, 24 de ago de 2008, p. 4.).(Figura 35). 
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Figura 35: “O poder da Oração”  
Fonte: Jornal Diário Catarinense 24 de ago de 2008 
 

 

Quanto ao Salmo 38, citado no recorte do jornal, é deveras extenso e desnecessário sua 

transcrição, no entanto, deve-se ressaltar que está no Livro dos Salmos na seção intitulada 

“Enfermo ou na dor” (NOVO TESTAMENTO, 1995, p. 547). E que se refere a cura de doenças 

pelo “poder” da fé. 

Sobre práticas de cura, propriamente ditas, já que até aqui o que se viu nesta seção foram 

indícios de uma religiosidade, foi possível mapear, mesmo que muito raramente, algumas 

reportagens e matérias veiculadas na imprensa escrita da Capital do Estado de Santa Catarina, 

mais especificamente, no Jornal Diário Catarinense do período correspondente aos primeiros 

anos do século XXI.  

Reportagens e matérias veiculadas no Jornal Diário Catarinense e Noticias do Dia  sobre 

práticas de cura ligadas à uma religiosidade católica e apresentadas como uma manifestação 

cultural pertencentes a um passado distante.  

A primeira dessas matérias foi encontrada no Jornal Diário Catarinense do dia 1º de 

fevereiro de 2001. Versa sobre uma benzedeira, chamada Maria Joana Alves, uma senhora de 97 

anos (cf. Figura 36) que, segundo a matéria do jornal cujo título é “Benzedeira: Poder Oculto”, 

apresentada como uma senhora solitária que cantava músicas do século passado e se dizia capaz 

de curar doenças com suas orações e bênçãos. 
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Figura 36: Fotografia de “Dona Morena, benzedeira em Florianópolis/SC 
Fonte: Jornal Diário Catarinense: 1 de fev de 2001 

 

 

Outra reportagem traz também uma benzedeira como personagem de práticas religiosas 

de cura no interior da ilha de Santa Catarina, na localidade de Pântano do Sul. Trata-se da 

senhora Ilda Martinha Vieira, de 85 anos, e que conforme a matéria veiculada no encarte do 

jornal Notícias do Dia, era uma das pessoas mais procuradas pela população local para curar e 

fazer os trabalhos de parto há mais de 50 anos atrás. 

A reportagem estampada com uma fotografia da Senhora Ilda, foi publicada no dia 23 de 

agosto de 2008, numa espécie de Caderno Especial do jornal “Notícias do Dia”, intitulado 

“Memórias do Dia” e é referente à saúde na capital do Estado de Santa Catarina.  

O suporte da matéria é composto de 20 (vinte) páginas, uma foi dedicada a práticas 

religiosas de cura. A matéria apresenta curas atribuídas às rezas e ervas ministradas pela dona 

Ilda como ações pertencentes ao passado, longínquo. Um tempo em que muitas pessoas morriam 

por não haver médicos em número suficiente, aduz, também a matéria. 
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Reforça a idéia de que hoje em dia é bem diferente, bem melhor, com médicos em 

número suficiente a atender as pessoas na cidade. Curiosa constatação ainda mais se for levado 

em consideração que um dos patrocinadores do encarte “Memórias do Dia” sobre a saúde na 

cidade de Florianópolis, seja uma importante Cooperativa Médica Particular que tem crescido 

muito, principalmente no sul do país.  

A matéria sobre do encarte do jornal Notícias do Dia, sem autor declarado, estabelece, já 

no inicio, uma identificação para a Dona Ilda, atribuindo a ela uma origem açoriana, é o que se 

pode inferir da leitura do seguinte trecho da matéria “o lenço colorido na cabeça denúncia a 

origem lusitana” (ver Figura 37). Como se o simples fato de usar um lenço, colorido ou não, 

denotasse uma “lusitana” da senhora Ilda. De certo ela possui antecedentes que vieram da região 

do arquipélago dos Açores, em Portugal, mas estabelecer essa conexão entre lenço colorido a 

“origem lusitana” e benzeduras, além de simplista pode induzir o leitor da matéria a pensar que 

todas as benzedeiras e suas práticas de cura com rezas e ervas como sendo, exclusivamente, 

“origem lusitana”. O que parece problemático. 

 

 
Figura 37: Fotografia da Senhora “Ilda Martinha Vieira, benzedeira em Florianópolis/SC 
Fonte: “Memórias do Dia”: Jornal Notícias do Dia: 23 ago 2008, p. 6  
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A reportagem sobre a benzedeira Ilda Martinha Vieira, pouco informa sobre as práticas 

de benzeduras, propriamente dito. Não traz as orações e rezas, ou os objetos usados pela senhora 

Ilda, por exemplo. Elementos que poderiam ser muito mais úteis para se entender as práticas de 

cura religiosas na atualidade. O texto da matéria coloca as práticas de cura religiosas num tempo 

passado, como se a benzedeira não pertencesse ao tempo presente. Estabelece uma 

descontinuidade entre o tempo vivido pela senhora Ilda, e o tempo daquele que lê o jornal. 

A essa descontinuidade do tempo-espaço, essa falta de relação/conexão entre a  geração 

da Dona Ilda, ou mesmo da Dona Morena, e a do leitor do jornal, por exemplo,  é explicado por 

Arendt (2005) como uma ruptura, uma tentativa de quebra entre o passado e o futuro. Um 

passado que se tenta negligenciar soterrando-o com um presente melhor. 

Segundo Arendt (2005) o fenômeno de descolamento de ruptura entre passado e 

presente ocorre quando a representação sobre uma prática do passado, a qual se pretende 

“encobrir”, se dá como mera apresentação. Ou seja, apresenta-se determinada prática, no caso as 

práticas religiosas de cura, como um fato isolado, sem suas devidas relações e conexões com o 

tempo e o lugar onde ocorriam, e tão pouco as possíveis razões sobre sua existência. Assim, 

utiliza-se de fatos do presente, para justificar práticas do passado.  

A matéria veiculada no encarte “Memórias do Dia” reforça a tese de que as práticas de 

cura religiosas e mito-mágicas, representadas pela senhora Ilda, só existiam em razão da 

inexistência de médicos na localidade onde ela morava, e que, por isso, (e somente por essa 

razão) as pessoas a procuravam para tentarem aliviar suas enfermidades.    

O fenômeno da apresentação recebe, ainda, uma enorme contribuição da velocidade com 

que as informações circulam no tempo presente. A julgar pelo próprio titulo do caderno em que 

foi publica a reportagem sobre a Dona Ilda: “Memórias do Dia”, uma memória que, em tese, teria 

a duração de um dia apenas.  

Esta “aceleração” do tempo e, por conseguinte da história é uma característica do tempo 

atual e está intimamente ligada com a velocidade com que as mudanças se processam na 

sociedade. Características marcantes desse período histórico o qual se convencionou chamar de 

modernidade. Era da Internet, dos supercomputadores, telefones celulares, chips, etc. A era das 

memórias diárias. 
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A representação de um grupo ou indivíduos, como as benzedeiras, realizadas por outros 

grupos, por vezes, pode ser construída por meio de uma linguagem e símbolos que provocam um 

rompimento com o passado. Isso ocorre, geralmente, quando o construtor dessa representação 

não pertence ao grupo representado. Como se um médico se pusesse a falar sobre práticas 

religiosas de cura, a exemplo das pesquisas sobre o assunto realizadas por Oswaldo Rodrigues 

Cabral. 

Essa espécie de ruptura do legado cultural de um grupo/individuo por outro, transforma 

os representantes da cultura “antiga” em meras “criaturas” que vivem a vagar pelo mundo, 

deslocadas, como que soltas num tempo que não as reconhecem mais. Assim suas culturas, suas 

práticas e costumes serão classificados como ultrapassados. Arendt (2005) assim se refere ao 

fenômeno de afastamento de uma cultura por outra:  

 

 
é a ausência de nome para o tesouro perdido que alude o poeta ao dizer que nossa 
herança foi deixada sem testamento algum. O testamento, dizendo ao herdeiro o que será 
seu de direito, lega posses do passado para um futuro. Sem testamento ou, resolvendo a 
metáfora, sem tradição – que selecione e nomeia [sic], que transmita e preserve, que 
indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor – parece não haver nenhuma 
continuidade consciente no tempo, e, portanto, humanamente falando, nem passado, nem 
futuro, mas tão-somente a sempiterna  mudança do mundo (op. cit. 2005, p 31) 

 

 

Até aqui foram mapeadas práticas de cura quase todas colocadas como usos e costumes 

de um passado distante e que eram realizadas por benzedeiras mulheres, idosas, brancas e que se 

declararam católicas.  

Porém uma reportagem retirada do Jornal Diário Catarinense, de 12 de julho de 2008, 

dava conta de um “representante do sexo masculino – Antônio Scarabelot, de 72 anos – [...] 

muito procurado para benzeduras, especialmente quando se trata de problemas ligados à saúde” 

(BEVILACQUA, 12 jul 2008, p 30). (cf. Figura 38) 
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Figura 38: “Uma questão de fé”  
Fonte: Jornal Diário Catarinense 12 jul de 2008  

 

Sob o título “Uma questão de fé”, o jornal Diário Catarinense, veiculou uma pequena 

matéria sobre um “benzedor”, homem, mas em conformidade com as outras poucas matérias 

pesquisadas sobre o tema; igualmente branco e declaradamente católico, como se pode inferir da 

leitura do trecho a seguir: 
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Os chás que ele receita aos pacientes ele não revela. É segredo que vem sendo passando 
[sic] de geração em geração na sua família. Ele nasceu em Urussanga, no Sul do Estado, 
filho de pais muito católicos (BEVILACQUA, 2008 p. 30) (grifo nosso) 

 

 

O senhor Antônio mora, segundo a matéria do jornal, em Palhoça, um município da 

“Grande Florianópolis” localizado a cerca de 20 (vinte) quilômetros de distância do centro da 

capital. Fato curioso é que as nas outras matérias sobre as benzedeiras, também, elas moravam 

em localidades mais afastadas do centro da capital. 

Diferente das outras reportagens sobre benzedores, encontradas todas localizadas no 

“corpo” do jornal ou em encartes sobre “memórias” do passado, a pequena matéria sobre o 

homem branco católico que benzia foi editada e veiculada na última página do periódico. Um 

espaço geralmente reservado para fotografias e pequenos textos sobre os mais diversos temas, 

quase sempre relacionados a fatos curiosos, destinados a uma leitura rápida, sem muita 

“reflexão”, quase uma leitura de saída.  

Além de apresentar um pequeno texto escrito é mostrada na reportagem do jornal Diário 

Catarinense (figura 38) uma fotografia do senhor Antônio. Ele tem os braços estendidos, mãos 

espalmadas para cima, num sinal de devoção, no rosto as marcas do tempo, no olhar, confiança. 

Ao fundo da sala, no que parece ser um altar, imagens e símbolos cristãos: um rosário, 

iconografias do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, outras da Virgem Maria, e mais ao centro 

um crucifixo. Os objetos demonstram ser um local de cerimônias, um lugar sagrado e, 

predominantemente, católico, a julgar pelos signos. O “local” onde o senhor Antônio se 

comunica com o Sagrado, é assim descrito pela reportagem:  

 

 
“Em uma pequena peça de madeira nos fundos de sua casa, o marceneiro aposentado 
recebe as pessoas que buscam a sua ajuda. Em um pequeno altar estão dezenas de 
imagens de santos católicos e pilhas de livros de rezas. Há uma bêncão especial par 
cada tipo de necessidade”. (BEVILACQUA, 2008 p. 30)(grifos nossos) 

 

 

Da descrição do local proporcionada pela reportagem, pode-se inferir que o senhor 

Antônio tem uma vida simples, comum. Pode-se inferir também, que o senhor Antônio possui a 

pratica da leitura pela descrição da presença de “livros de rezas”  
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No entanto, para o senhor Antônio, talvez não se trate somente de uma “peça de 

madeira” para ele – e o sinal com as mãos estendidas – podem demonstrar,  aquele é um local que 

lhe é sagrado, local onde ele “entra” em contato com o seu mundo religioso, onde com rezas  e 

ervas acredita curar as pessoas que o procuram. O cômodo funciona como um “centro” um 

“ponto fixo” tal como descreve Eliade (2001, p. 27): 

 

 
[...] a revelação de um espaço sagrado permite que se obtenha um ‘ponto fixo’, 
possibilitando, portanto, a orientação na homogeneidade caótica, a ‘fundação do 
mundo’, o viver real. A experiência profana, ao contrário, mantém a homogeneidade e 
portanto a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira orientação, 
porque o ‘ponto fixo já não goza de um estatuto ontológico único; aparece e desaparece 
segundo as necessidades diárias’. 

 

 

Para o autor, no tempo atual não existem nem sequer “mundos”, apenas fragmentos 

deles, com os quais se lida todos os dias: o mundo do trabalho, da casa, da família, dos amigos, 

do íntimo, da faculdade, do prazer e também pedaços de um mundo religioso com os quais nem 

se dá conta.  

Segundo Eliade (2001) são exemplo de pedaços de mundo religioso: a terra natal, a 

escola onde se estudou pela primeira vez, a rua onde se aprendeu a andar de bicicleta quando 

criança, o cinema onde aconteceu o beijo da pessoa amada. Todos seriam pedaços de um mundo 

“sagrado” e que dão provas de que mesmo o homem mais francamente não-religioso, ao 

preservar esses locais, denota possuir uma religiosidade. 

São pedaços de um sentimento religioso de uma crença, guardados secretamente que 

revelam resquícios de uma religiosidade, uma “outra realidade diferente daquela de que participa 

em sua existência cotidiana”106. Permanecem numa espécie de “memória sagrada” de um tempo 

marcado, não pelo relógio, mas por epifanias, tal como lembrado pelo senhor Antônio.  
 

 

Conta que aos 12 anos ficou doente, sentia algo estranho que não sabia definir – Meu 
espírito estava inquieto e comecei a ter visões de Nossa Senhora e de anjos, mas ainda 
não entendia que aquilo era um chamado divino – explica. (BEVILACQUA, 2008 p. 
30)(grifos nossos) 

 

                                                 
106 (cf. ELIADE, 2001 p. 28) 
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Essa religiosidade re-vivida, re-memorada, re-lembrada por um tecer e entretecer da 

memória sagrada habita um lugar privilegiado de nosso arquivo pessoal de lembranças 

compreendendo experiências vividas. Um ato simples e rotineiro como comer um bolo e tomar 

um chá, conforme (Proust, 1987), pode ser o suficiente para acionar o dispositivo que permite 

sentir essa essência mítica, escatológica, esse sentimento religioso.  

 

 
Esse prazer logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivos seus 
desastres, ilusória sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-me de uma preciosa 
essência: ou, antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Cessava de me 
sentir medíocre, contingente, mortal. De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? 
Senti que estava ligada ao gosto do chá e do bolo, mas que o ultrapassava infinitamente e 
não devia ser da mesma natureza. De onde vinha? Que significava? Onde apreendê-la? 
(PROUST, 1987. p.48-51) 

 

 

Momentos simples carregados de sentido e significados estão se tornando cada vez mais 

raros. O pensamento classificador, “normatizador”, tão característico do sistema racionalista de a 

tudo procurar uma razão científica, uma razão mecânica, torna momentos como o acima narrado, 

como apenas um ato necessário de comer para fornecer energia para o funcionamento do corpo. 

 Sobre este esvaziamento da esfera religiosa, dos sentidos sagrados de algumas atitudes 

humanas vale dizer que neste mundo profano, ainda mais neste mundo onde tudo se transforma 

em mercadoria inclusive as pessoas107, essas sensações sagradas, experimentadas com as práticas 

de cura, por exemplo, têm agora, também, ganhado o rótulo de mercadoria à venda. 

Ciarallo (2005) pesquisa a questão da transformação do sagrado num bem de consumo. 

Qual significado da religião no dia-a-dia do brasileiro? Até que ponto a fidelidade e o respeito ao 

sagrado existem de fato? Por que a Igreja tem perdido representatividade nas esferas de poder no 

Brasil? São algumas das perguntas que o autor tenta responder em sua tese.  

Mas o que importa, é o argumento defendido pelo autor de que cada vez mais pessoas 

têm procurado se sociabilizar com redes religiosas que, de alguma forma, lhes proporcione  essas 

sensações negadas pela modernidade. Sensações como bem-estar, auto-confiança, amor-próprio, 

força de vontade. Em fim, uma série de estímulos que atribuem um sentido para a vida, o que, 

                                                 
107 (cf. BAUMAN. 2008a). 
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muitas vezes, pode envolver uma cura, um conselho, uma previsão sobre o futuro ou mesmo uma 

identidade diante dessa “fluidez social”.  

A pesquisa de Ciarallo (2005) evidencia uma mistura de práticas religiosas que 

permitem que um mesmo indivíduo circule simultaneamente, entre Igrejas, terreiros de Umbanda 

e templos esotéricos. O que na opinião do autor, é em função de uma super-oferta do produto 

religioso. Uma prova desse fato é a constante necessidade de se adequar os formulários do censo 

do IBGE no tocante ao campo onde se pede a identificação da religião. Principalmente a partir da 

segunda metade do século XX onde há um relativo aumento de entrevistados que se declaram 

adeptos de outras religiões.  

Quanto ao senhor Antônio Scarabelot, o benzedor homem da reportagem do Jornal 

Diário Catarinense, (Figura 38), ao que tudo indica, ele parece ser um representante de outro 

tempo, um tempo passado.  

Parece não pertencer a esse mundo moderno, urbano, confuso, dessacralisado, onde 

religiosidades são trocadas vendidas. É estranho a ele, parece que não há um lugar para ele na 

sociedade. Seu espaço restringe-se aquela “sala de madeira” naquele altar, onde atende as pessoas 

que os procuram, práticas suas curas com rezas e ervas, onde ele estabelece seu contato com o 

Sagrado. É ele um homem religioso.  

Eliade (2001, p. 19) apresenta alguns argumentos que auxiliam o entendimento de dois 

modos de ser no mundo: o profano e o sagrado, esse representado pelo homem religioso, aquele, 

pelo homem não-religioso.   

Admite-se que será em razão do modo de ser profano que o homem moderno e não-

religioso encontrará dificuldades para compreender as dimensões existenciais do homem 

religioso, aquele homem crente ou que pratica curas religiosas ou mito- mágicas.  

Segundo Eliade (2001, p. 83), à experiência pessoal do homem religioso não falta nem 

autenticidade nem profundidade. O que ocorre é que por se exprimir numa “linguagem que não 

nos é familiar, ela parece inautêntica ou infantil aos olhos dos modernos”. Dessa forma, a 

linguagem que o senhor Antônio, um marceneiro aposentado que trata com ervas e rezas males 

físicos e espirituais de pessoas que o procuram, sem cobrar nada em troca, poderá ser  

“entendida” pelos homens não-religiosos, como se ele fosse um farsante, um charlatão.  

Incompreendido pelos leitores da matéria que não o identificam como aquela pessoa 

entendida por eles como o verdadeiro e legítimo representante capaz de curar males físicos, o 
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senhor Antônio ser visto pelos olhos dos modernos e aburguesados dos moradores do centro da 

capital de Santa Catarina, como uma pessoa do passado, descolada da realidade.  

Em última análise o senhor Antônio Scarabelot não é e nem possui uma “voz 

autorizada” para falar de cura e nem mesmo religiosidade.  

A respeito de tais observações convém comentar acerca da opinião contemporanea sobre 

a dicotomia entre os termos pensar e crer. Muitos opinam que “crer” é necessariamente o 

antônimo de “pensar”, num sentido ou noutro, associa-se que aquele que crê não pensa, ou quem 

pensa não crê.  

Talvez esses dois verbos (crer e pensar) possam ter não um sentido oposto, mas uma 

relação “simbiótica” onde crer e pensar se complementem, fazendo-se com tais palavras, uma 

leitura do milenar aforismo de Santo Agostinho: “Compreende para creres, crê para 

compreenderes”108. 

Dessa forma um pensamento não necessariamente nega o outro. Não quer dizer que pelo 

fato do Senhor Antônio, bem como as pessoas que o procuram, crerem na capacidade de cura 

com orações e ervas, necessariamente os coloca num campo de irracionalidade. Este próprio 

sistema de raciocínio baseado na lógica cartesiana já foi bastante questionado. Sentenças, como, 

por exemplo:  

1-Todo aquele que crê não pensa. 

2-Antônio crê. 

Logo, 

3-Antônio não pensa. 

Não cabem para as ciências humanas. 

Tal “lógica” cartesiana, enquanto método, não funciona de maneira tão simples para 

atitudes e ações humanas109. As atitudes e ações humanas não obedecem a uma regularidade, 

característica fundamental para a comprovação desse método. Portanto, impossível de ser 

utilizada para o estudo das ações humanas voltadas para as práticas de cura religiosas, por 

exemplo. Utilizar tal método de maneira tão simplista e direta é uma forma de negar sua própria 

fórmula inicial, que segundo Descartes era a dúvida, o “Cogito, ergo sum” (penso, logo existo). 

                                                 
108 Sobre essa discussão ver (AGOSTINHO, 1991). 
109 Na verdade o silogismo cartesiano já foi negado pela lógica aristotélica.  
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Talvez duvidar dessa crença cega seja na Religião, seja na Ciência, possa ser um bom começo 

para compreendê-la. 

René Descartes (1596-1650), cujos pensamentos foram basilares para duas correntes 

filosóficas opostas: a do materialismo de Tomas Huxley e a do idealismo de Berkeley110 não 

separou o corpo da alma. O que acabou sendo feito, posteriormente, com interpretações da teoria 

cartesiana.  

Para Descartes o ser humano é formado por um corpo mecânico onde se abriga uma 

alma que pensa. Tanto que chega a conclusões que o faz compreender e acreditar na existência de 

Deus. 

Dúvidas e certezas palavras que servem, de uma forma ou de outra, para entender, ou ao 

menos tentar compreender a maneira como o próprio senhor Antônio, o benzedor representado na  

matéria do jornal Diário Catarinense, se justifica. 

 

 
Eu sei que muita gente não acredita e que os médicos não gostam que se fale sobre 
isso, mas a verdade é que com a minha reza e medicamentos fitoterápicos consigo ajudar 
muitos doentes. É um dom de Deus – acrescenta. [...] Enquanto eu tiver saúde – e a 
minha é de aço, apesar da idade – vou continuar cumprindo a minha missão, mesmo que 
muita gente não acredite no que eu faço. (BEVILACQUA, 2008 p. 30)(grifos nossos) 

 

 

O próprio benzedor “sabe” que tem muita gente que não acredita nele, mas sabe que 

pode ajudar, tem fé e certeza que pode curar aqueles que o procuram. Diante da falta de 

credibilidade a ele atribuída e ao desgosto dos médicos sobre o assunto. 

Essas práticas religiosas de cura da qual o senhor Antônio é representante, podem nos 

dar pistas, podem apontar para uma permanência de práticas que remontam desde a Idade Média 

ou mesmo antes, práticas que se misturaram no tempo e com as diferentes culturas e agora 

ressurgem num mundo que, segundo (PESAVENTO, 2008 p 21), é dominado 

  

 
pelo progressivo avanço das ciências que, desde o racionalismo cartesiano do século 
XVII, passando pelo Iluminismo para chegar ao cientificismo novecentista e ao 
materialismo do século XX, consolidava uma outra ordem: a da pureza e da 

                                                 
110 (cf. DESCARTES, 2002. p 15). 
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racionalidade dos conceitos e da capacidade da ciência de produzir verdades sobre o 
mundo. Tal modo de conhecimento racional do mundo oferecia certezas, o que se 
colocava em contraste com uma certa indefinição ou fluidez de outras formas de 
apreensão do real, mais apoiadas nas sensibilidades e nos sentimentos. (PESAVENTO, 
2008 p 21) 

 

 

Essas práticas de cura tal como a representada pelo jornal Diário Catarinense, 

protagonizada pelo senhor Antônio Sacarabelot, passam despercebidas nesse tempo moderno de 

“certezas”, aos olhos das pessoas “desse” tempo onde o “real” é representado com uma 

aplicabilidade direta de conceitos, certa mecanicidade que dificilmente aciona a alma pensante 

cartesiana, e não consegue apreender outra forma de ver o mundo.  

Mesmo diante da descrença por parte de alguns o senhor Antonio alega que continuará a 

benzer e ministrar suas ervas na intenção de curar aqueles que o procuram, sente-se responsável 

por eles. Segundo Eliade (2001), é uma responsabilidade diferente daquelas a que se está 

acostumado, tais como trabalho, filhos, casa, estudos, essas responsabilidades são autênticas, 

compreensíveis para nós. A responsabilidade que leva o senhor Antônio a cumprir sua missão 

enquanto tiver saúde, pertencia a um plano cósmico, diferente das responsabilidades de ordem 

moral, social ou histórica, as únicas conhecidas pelas civilizações modernas.  

Na perspectiva da existência profana, o homem só reconhece responsabilidade para 

consigo mesmo. Para esse homem profano o Universo não constitui um Cosmos, ou seja, uma 

unidade viva e articulada; é simplesmente a soma das reservas materiais e de energias físicas do 

planeta. E a grande preocupação do homem moderno é a de não esgotar inabilmente os recursos 

econômicos do globo. 

Uma das possíveis razões para esses diferentes níveis de se pensar e entender o mundo 

ocorre, em tese, devido a maneira como cada um desses dois personagens, o homem religioso 

(benzedor) e o homem profano (médico) compreendem e entendem o tempo. Para aquele o tempo 

apresenta-se de forma heterogênea, fragmentado, divide-se em momentos em que ele faz suas 

atividades cotidianas e o tempo em que se comunica com Deus. Para o homem religioso existem 

e convivem dois tempos o da terra (cronológico e linear) e o tempo cósmico, escatológico 

(imensurável e oblíquo) Já o homem profano vive um tempo homogêneo, reto constante, 

cronologicamente marcado pela Ciência e pela tecnologia. 
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A despeito do tempo, Legrée (2002) trabalha dois tempos que aparentemente se 

contrapõem: um marcado pelas Religiões e outro marcado pela Técnica111 em dois períodos 1830 

a 1960, o povo a bem da verdade, continua a ser tão crédulo quanto o era antes, o que mudou foi 

esta credulidade. 
 

 

[...] o terreno perdido pela fé não fora ganho pela razão, mas sim pela superstição. ‘Esta 
fé na técnica não seria a simples transposição da antiga religião popular, que parecia 
cristã, mas tinha continuado a ser de inspiração pagã?’ A antiga devoção popular, 
particularmente entre os camponeses, pelos santos intercessores que protegiam a saúde, 
o gado, as colheitas, as casas, considerava de fato Deus como um meio de se obter certos 
bens. O clero tinha uma tradição de indulgência diante destas devoções que estavam 
ligadas à barganha, pois, ao menos tratava-se de oração. Captar, explorar uma força 
superior a serviço do bem estar terrestre preparava, para a religião da técnica. ‘Quando a 
tempestade destruiu o vinhedo, o vinhateiro não se volta mais contra Deus ou contra o 
pároco, ele se atém a identificar que regulou mal os pára-raios’ (LINHART, Apud 
LAGRÉE, 2002. p. 107)     

 

 

 

As práticas de cura religiosas aqui mapeadas no Jornal Diário Catarinense e Notícias do 

Dia podem apontar para um resquício de um tempo em que o mundo era explicado por uma 

“razão” religiosa, num tempo marcado e explicado pela lógica científica. Uma lógica que 

seleciona, exclui, classifica. 

Mesmo as poucas práticas de cura religiosas da atualidade, que se pode ter notícia, 

representadas pelas orações e santos impressos, pelas bênçãos e rezas das benzedeiras e dos 

benzedores são conseqüências de uma memória seletiva.  

As práticas de cura religiosas lembradas, seja pelos jornais ou pela historiografia sobre o 

tema, são aquelas atribuídas a uma determinada religião, uma etnia e a uma razão e visão de 

mundo pretensamente hegemônicas. 

 

 

 

 

 
                                                 
111 Segundo Lagrée (2002, p 19-107) “técnica” é entendida como sendo: “um epíteto que qualifica tudo o que é 
próprio de uma profissão, e subentende a idéia de especialização. Falar de ‘termos técnicos’ leva a evocar um 
vocábulo específico, acessível, em maior ou menor grau, ao profano”. 
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4.3 BÚZIOS, CARTAS E TARÔS: PRÁTICAS ANUNCIADAS   

 

 

 

Michel de Certeau (2006, p. 15-16) analisa o surgimento de “resistências”, 

“sobrevivências” ou “atrasos” que teimam em perturbar, mesmo que discretamente ou quase que 

imperceptivelmente, “a perfeita ordenação de um ‘progresso’ ou de um sistema de interpretação” 

que se pretende ou é representado como hegemônico.  
 

 

Logo, o corte é postulado da interpretação (que se constrói a partir de um presente) e seu 
objeto (as divisões organizam as representações a serem reinterpretadas). O trabalho 
determinado por este corte é voluntarista. No passado, do qual se distingue, ele faz uma 
triagem entre o que se pode ser “compreendido” e o que deve ser esquecido para obter a 
representação de uma inteligibilidade presente. Porém, aquilo que esta compreensão do 
passado considera como não pertinente, - dejeto criado pela seleção dos materiais, 
permanece negligenciado por uma explicação – apesar de tudo retorna nas franjas do 
discurso ou nas suas falhas...(CERTEAU, 2006, p. 15-16)   

 

 

O discurso médico-cientificista ocidental, fortemente embasado na visão mecanicista da 

vida que, em tese, deveria reger as atitudes dos médicos em relação à saúde e à doença é um dos 

resultados de interpretações do paradigma cartesiano que, em última análise, trata a doença como 

um mau funcionamento do corpo-máquina. Porém podem ocorrer “falhas”, como citado por 

Certeau (2006), nesse novo discurso. Falhas que retornam “nas franjas” dessa nova explicação 

construída, muitas vezes, negligenciando o conhecimento acumulado/adquirido no passado.  

É, principalmente, sobre essas “falhas” do discurso biomédico sobre a cura que trata essa 

última parte da dissertação. Discurso biomédico proveniente de uma medicina moderna ocidental 

que, segundo (CAPRA, 2006. p. 116)  

 

 
Ao concentrar em partes cada vez menores do corpo, a medicina moderna perde 
frequentemente de vista o paciente como ser humano, e, ao reduzir a saúde a um 
funcionamento mecânico, não pode mais ocupar-se com o fenômeno da cura. Essa é 
talvez a mais séria deficiência da abordagem biomédica. Embora todo médico 
praticamente sabe que a cura é um aspecto essencial de toda a medicina, o fenômeno é 
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considerado fora do âmbito científico; o termo “curar” é encarado com desconfiança, e 
os conceitos de saúde e cura não são geralmente discutidos nas escolas de medicina   

 

 

Dessa forma aventa-se a possibilidade de ser por esta “falha” do discurso da medicina 

moderna que emergem as práticas religiosas e mito-mágicas de cura. Dentro desta perspectiva a 

doença e a cura, são fenômenos analisados sob o ponto de vista orgânico e holístico, por vezes 

ligado a uma (ou mais) espiritualidade(s).  

Práticas de cura ditas orgânicas ou holísticas, tais como benzeduras, chazinhos de ervas 

ou mesmo por intermédio de “consultas aos búzios”112 são consideradas pelo discurso científico, 

a grosso modo, como superstições e crendices. E, dessa forma, negligenciadas pelo discurso 

moderno da Ciência Médica Ocidental e mesmo pelos estudiosos das ciências humanas. 

Porém práticas de cura relacionadas à espiritualidade podem ser observadas em anúncios 

dos jornais ou em panfletos que circulam pelas ruas das cidades brasileiras. Nesses anúncios pais 

e mães de santo e uma gama de outros curadores de almas oferecem seus serviços, prometendo a 

solução de problemas amorosos, depressão, e tantos outros males da psique humana. 

É certo que para tratar de doenças que acometem a mente humana, tais como 

esquizofrenia, fobias, pânicos, e tantos outros, a medicina moderna tem avançado e desenvolvido 

recursos como as psico-terapias, tratamentos psiquiátricos e psicólogos. Também, cientistas e 

pesquisadores têm desenvolvido remédios voltados para abrandar as dores da alma humana. No 

entanto são tratamentos por vezes caros e, ainda, pouco procurados pelas classes populares 

brasileiras.  

Tanto os anúncios nos classificados dos jornais como os panfletos em que os pais e 

mães-de-santo dividem espaço com um enorme número de anúncios de serviços de 

acompanhantes femininos ou masculinos, o que por si só merece outro estudo, por hora 

permanece com essa emergência de uma religiosidade de raiz africana demonstrada nos os 

anúncios e panfletos religiosos em que são anunciadas curas de problemas de a solução de 

problemas amorosos. Confira a Figura nº 39. 

 

                                                 
112 O ato de consultar os búzios consiste em um jogo onde são atirados sobre uma mesa búzios (espécie de concha 
bastante comum na Costa Africana) e dependendo da forma como eles caem (virados para cima ou para baixo, ou 
direção em que apontam), o pai ou mãe de santo traduz como uma resposta dos orixás à pergunta que foi feita. 
(SALES, 2007). 
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Figura 39: Panfleto “Revelamos seu futuro”  
Fonte: Acervo do autor out de 2008  

 

 

O panfleto em apreço demonstra que a pessoa que oferece seus serviços possui 

identificações com uma religiosidade que remete as raízes africanas, como se pode verificar com 

a frase:  
 

 

Babalorixá à 40 [sic] anos, Vidente, Vejo Tarô Oriental,  Cigano e Búzios, Diploma de 
Honra ao Mérito na Casa Afro-Brasileira de Brasília, Presidente da Federação 
Umbandista do Estado de Santa Catarina, Diploma de Honra ao Mérito Corte Suprema 
da UBRACH  

 

 

“Babalorixá” é o termo usado para designar pai-de-santo dentro das religiosidades 

africanas como a Umbanda, por exemplo. Ainda no panfleto é feita a alusão a uma série de 

diplomas que o pai-de-santo possui; talvez como forma de legitimar e atestar a “eficácia” de seus 

serviços solucionando os problemas daqueles que o procuram, como o próprio panfleto sugere.  

Dentre os serviços oferecidos destaca a prática de “Vidência” de “revelação do futuro”, 

atividade que, segundo Mello (1986), era freqüentemente realizada por africanos e descendentes 

durante o período colonial no Brasil.    
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Assim, consideradas atividades de “escravos” por uma elite branca “europeizada” e 

católica, essas práticas, intimamente relacionadas com a cura de algum mal ou sofrimento, serão 

alvo de críticas depreciativas por parte da classe senhorial e burguesa. Práticas de vidência, 

sortistas e curadores serão classificadas como atividades supersticiosas, ignorantes e bárbaras.  

Por conseguinte as manifestações religiosas mantidas por africanos e seus descendentes 

no Brasil, tanto mais no sul do Brasil, bem como as curas mágicas são duramente “combatidas” 

principalmente pela Igreja Católica, num primeiro momento e, recentemente pelas Igrejas 

Protestantes. 

Atualmente a maior parte das Igrejas Protestantes identifica os praticantes de 

religiosidades de raízes africanas Umbanda e Candomblé, como sendo adoradores do Diabo. Os 

protestantes, como os neo-pentecostais, por exemplo, realizam sessões de cura de seus crentes 

onde exorcizam pessoas a quem atribuem estarem “possuídos” pelo “Exu” ou pela “Pomba-

Gira”.113 O que denota um paradoxo, pois ao tempo em que eles negam os cultos africanos e seus 

deuses, ao praticarem essas sessões de exorcismo, afirmam a existência dos orixás africanos.     

Nos classificados de dois jornais de circulação na capital, são encontrados dezenas de 

anúncios de pais e mães de santo que oferecem seus serviços, muitos ligados à saúde (cf. Figura a 

seguir). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Exú e Pomba-Gira são entidades que, na Umbanda principalmente, correspondem aos espíritos de marginalizados 
como malandros, boêmios, prostitutas, ciganos. Elas são muito importantes pois são os responsáveis pela segurança 
espiritual do local de culto. Considerados espíritos em processo de evolução são invocados para realizarem os mais 
diversos tipos de trabalhos que vão de curas de doenças, feridas e a resolução de problemas afetivos, ou mesmo 
provocar esses problemas em outras pessoas. Não são bons nem maus apenas fazem o que lhes é pedido sem 
distinguir entre um ou outro. Suas cores são o preto e o vermelho e durante o período em que estão “incorporados” 
nos médiuns, consomem bebidas alcoólicas, fumam, riem.    
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Figura 40: 12 Anúncios de Pais e Mães-de-Santo  
Fonte: Jornal Diário Catarinense 13 abr 2008 p.4 
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Na seção dos classificados intitulada “Astrologia/Esoterismo” do Jornal Diário 

Catarinense do dia 13 de abril de 2008 é possível constatar a presença de 12 (doze) anúncios de 

pais e mães-de-santo oferecendo seus serviços. O primeiro deles onde se lê “Cleusa da Pomba-

Gira Maria Padilha”, um dos anúncios mais recorrentes encontrado por inúmeras vezes durante o 

ano de 2008, é oferecida a solução de problemas amorosos e de saúde: “através de búzios, tarô e 

vidência”. Noutro anúncio a promessa de resolver problema de amor em “24 horas”. Outro mais 

abaixo promete resolver os casos de “amor perdido” num prazo um pouco maior: 7 dias. Ainda o 

anúncio da “Mãe Jaíra de Yemanjá” que se oferece para realizar “trabalhos p/ amor, saúde e 

financeiro”.  Afora as promessas e preconceitos que possam haver com relação a essas “curas” 

por meio de vidências, búzios, o que vale registrar é que embora não sejam objeto de reportagens 

no corpo do jornal que, assim como no período de 1950-1960 se silencia sobre tais práticas ou 

quando muito as associa a praticas incivilizadas como se pode observar com a matéria transcrita 

abaixo:  

 

 
Governo Tcheco é contra as sortistas 
Praga, 26 (E) – O governo proibiu a atividade dos sortistas e de todos os especialistas em 
assuntos ocultos. O jornal oficial “Rude Pravo” informou que essa é uma crança 
medieval, completamente injustificada em nossos dias. 
Dna. Alzira 
Encontra-se em nossa Capital a ocultista e quiromante. DNA. ALZIRA que está 
atendendo diariamente seus clientes – consultas das 8 as 21 horas todos os dias á Rua 
Rui Barbosa 132 (em frente ao Abrigo de Menores). 
Consulta – Cr$ 20,00 (JORNAL O ESTADO, 27 de jan de 1950) 
 

 

Essas práticas, representantes de uma cultura e religiosidades de matrizes africanas 

resistem ao tempo, ao esquecimento, ao descaso e ressurgem, como práticas usuais no tempo 

presente, pois se anunciam é porque há uma demanda por esses serviços.  

Outro fato curioso é que parece haver um crescimento do número desses anúncios. No 

ano de 2000, por exemplo, já é possível observar a incidência do aparecimento desses anúncios, 

mas em número mais reduzido (cf. Figura 41)  
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Figura 41: 3 Anúncios de pais e mães-de-santo   
Fonte: Jornal Diário Catarinense 7 mar 2000 p.4 

 

Fato curioso, o que pode ainda denotar certo preconceito sobre essas práticas de cura da 

“alma” e também do corpo ligadas à religiosidade de matriz africana, na Ilha de Santa Catarina, é 

que elas, atualmente, não são classificadas como “religiosas”. Os anúncios dos  classificados do 

ano de 2000, (cf. Figura 41), ficavam numa sessão denominada de “Religiosos”, contudo nos 

anúncios do ano de 2008 são “classificados” como “Astrologia/Esoterismo” (cf. Figura 40).  No 

jornal Notícias do Dia, esses anúncios são publicados na sessão de Religiosos, assim como o 

anúncio abaixo (Figura 42) em que a “profissional” se apresenta como “especialista em 

relacionamentos complicados”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: Anúncio “Previsão para 2009”  
Fonte: Jornal Diário Catarinense 7 mar 2000 p.4 
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A frase utilizada no início do anúncio, aduz a impossibilidade de se mudar o passado e a 

possibilidade de se prever o futuro. Promete, ainda, solução de problemas dos mais diversos de 

vícios a amor. De fato o passado é algo por vezes nebuloso, que se mostra ao poucos. Tal como 

uma paisagem encoberta por neblina de onde se avista vultos e silhuetas.  

Ao historiador cabe tentar dissipar essa neblina ou montar a paisagem a partir dos 

pedaços que lhes são “visíveis”. Todavia, o presente torna-se árido, sem a brisa que sobra do 

passado.  

A partir de pequenos anúncios de jornais e panfletos distribuídos nas ruas da cidade de 

Florianópolis, é possível perceber a emergência de praticas de cura de caráter espiritual. Uma 

religiosidade que se mostra de matriz africana. Mesmo que as práticas de cura e a religiosidade 

dos afro-descendentes tenha sido, muitas vezes desqualificada por uma cultura hegemônica, que 

sempre se “mostrou” pintada de branco.  

O tempo é como a cor que se pinta o presente. Na clave da letra da música abaixo 

transcrita, é possível perceber a cor desse tempo:  
 

 

Cada minuto a mais é um minuto a menos  
que a gente deixa de viver,  
cada pegada na estrada dessa vida  
mostra a cor embranquecida da face do envelhecer. 
 
Cada fiapo de cabelo que se pinta  
mostra que o tempo tem tinta  
pra pintar qualquer cristão  
pode ser forte, ser valente ter dinheiro  
pode ser do estrangeiro ou de qualquer religião  
pode fugir que o tempo pega e lhe consome  
se ficar o tempo come pro tempo tem jeito não  
valha me Deus Virgem Maria ai se eu pudesse  
contra o tempo eu lutaria  
armava a rede na garupa do destino  
e num balanço matutino  
eu misturava a noite e o dia.114

 

 

                                                 
114 LEITE, Paulinho. A Cor do Tempo. Letra de música. Fonte: http://letras.kboing.com.br/paulinho-leite/a-cor-do-
tempo  , acessado em 20 nov de 2008. 

 

http://letras.kboing.com.br/paulinho-leite/a-cor-do-tempo  , acessado em 20 nov de 2008
http://letras.kboing.com.br/paulinho-leite/a-cor-do-tempo  , acessado em 20 nov de 2008
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Assim como a letra da música anuncia uma cor para o tempo (o biológico),  identidades 

também possuem cores diferentes em razão da própria interpretação feita do passado, ou melhor, 

de acordo com o ethos de uma determinada época.  

A cor que marca o tempo biológico o tempo da senilidade, ao menos na letra da música, 

é o branco: “mostra a cor embranquecida da face do amanhecer”. Por isso é disfarçada, pintada, 

evitada: “Cada fiapo de cabelo que se pinta mostra que o tempo tem tinta pra pintar qualquer 

cristão”, mas o tempo não perdoa, pinta de branco os cabelos de qualquer pessoa.  

Desconsiderando a rima acidental, o que importa destacar, e daí a escolha pela letra 

dessa música, é perceber que ao identificar o diferente, o indesejado, a cor rejeitada, que na 

música é o branco, desencadeia-se um processo de invisibilidade, de encobrimento. Na música, 

ao contrário da sociedade brasileira, por exemplo. A cor negligenciada é o branco.  

Na letra da música de Paulinho Leite, a cor indesejada é o branco, mas na sociedade 

brasileira a cor muitas vezes negada, escondida, negligenciada é a negra. Assim, muitas vezes o 

passado é pintado de branco pelo presente. 

A cor negra já denota azar, maldade no imaginário popular. A linguagem utilizada deixa 

escapar essa predileção pelo branco. Palavras como denegrir (manchar, macular), expressões 

como “situação preta” (como uma situação difícil, complicada) ou verbos como esclarecer (tirar 

as dúvidas), claro (como óbvio). São algumas palavras e expressões que são utilizadas na 

linguagem e escrita e que podem apontar para a cor do tempo.   

Há uma tendência a se pintar de branco a cultura, as crenças, a religiosidade. Costumes, 

tais como as práticas de cura religiosas ou mito-mágicas, representativas para uma enorme 

parcela da população brasileira, são estudadas, pesquisadas a partir de uma ótica européia, 

branca, machista e católica.   

Cita-se como exemplo o próprio jornal O Estado, do período de 1950 a 1960, analisado 

no primeiro capítulo desta dissertação, onde é mostrada uma cidade, “predominantemente” 

branca, européia e católica. Religiosidades afro-brasileiras como a Umbanda, não foram objeto de 

registro no jornal durante o período estudado.  

No jornal O Estado, na década de 1950, não se encontra uma só reportagem ou matéria 

que se relacione com práticas religiosas africanas, nem mesmo nos classificados do folhetim. O 

que pode contribuir, enganosamente, para a construção de uma conclusão de que práticas e cultos 
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religiosos de matrizes africanas de fato não faziam parte da vida da cidade de Florianópolis, 

naquele período.  

Muito embora, sabe-se que desde a década de 1940 instalam-se na cidade, ou melhor, 

nos bairros da periferia, à margem da região central da cidade, principalmente na parte 

continental da cidade, alguns poucos terreiros de Umbanda.  Segundo Tramonte (2001), esses 

terreiros se desenvolveram de maneira silenciosa, lenta e cuidadosa, ao contrário da explosão 

criativa das Escolas de Samba.  

Aos poucos os terreiros e templos de Umbanda foram ganhando corpo, principalmente 

ao longo da segunda metade do século XX. E de forma habilidosa, foram se enraizando formando 

uma “densa rede invisível” (TRAMONTE, 2001, P. 17). Tão invisível que nem mesmo os jornais 

do período os enxergaram. Ou não eram dignos de reportagens e anúncios?   

Mesmo os jornais atuais, como o Diário Catarinense, analisado durante o período de 

2000 a 2008, muito pouco noticiam sobre as religiosidades afro-brasileiras na Ilha, a exceção de 

uma ou outra notícia sobre a festa de Iemanjá que ocorre na virada dos anos nas praias da Ilha, 

promovidas por terreiros de Umbanda ou por adeptos da religião. 

Contudo, o que é mais importante, ou, ao menos deveria ser de interesse do historiador 

do tempo presente, não consiste em apenas apresentar essa ou aquela diferença. Até mesmo 

porque este fenômeno, por si só, já é um dado pronto e estabelecido, quer seja pela diversidade 

racial, ética, religiosa ou de organização social entre os homens. Deve, portanto, segundo 

Pesavento (2008, p. 89), ser a preocupação primeira do historiador a maneira como foi ou é 

construída essa ou aquela diferença durante o processo histórico, situando-o num tempo e espaço.   

Assim, cogita-se que as representações das práticas de cura religiosas ou mito-mágicas 

de características afro-brasileiras foram construídas, principalmente, a partir da década de 1950, 

de modo a desqualificá-las enquanto uma linguagem e patrimônio cultural imaterial115 da cidade 

em detrimento de uma origem luso-açoriana para a Ilha de Santa Catarina. 

 

                                                 
115 Conforme Fonseca (2003, p. 57) pesquisas históricas indicam que o Rio de Janeiro “foi uma cidade quase africana 
durante a primeira metade do século XIX [segundo notícia publicada no Jornal do Brasil, em 9 de agosto de 2001, p. 
19, cujo título é ‘Livres, mas sem direito à memória’] essa informação [a presença constante de africanos no paço 
imperial para apanhar água] não ficou registrada nos bens que ali são identificados como patrimônio cultural 
brasileiro, nem na leitura que deles fazem órgãos de preservação. Isso foi agravado pela falta de documentação sobre 
essa vertente da história do Brasil”. 
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A partir dessas representações depreciativas a respeito das praticas de curas religiosas ou 

mito-mágicas, por parte de uma elite européia, católica e branca pode-se perceber a maneira 

desigual com a qual os mais diversos grupos que atuaram no cenário nacional se articularam para 

a montagem das teias das relações sócio-culturais e políticas-econômicas aqui assentadas.  

Um desequilíbrio que afeta diretamente a “construção simbólica de sentido que organiza 

um sistema compreensivo a partir da idéia de pertencimento” (PESAVENTO, 2008. p. 89). Ou 

seja, a identificação de um determinado grupo ou indivíduo sobre o outro. Expondo a relação de 

poderes que se estabelece entre aquele que identifica e aquele que é identificado. 

Embora não tenham a devida representatividade de sua cultura garantida de forma 

igualitária, esses grupos marginalizados resistem. E suas práticas e costumes emergem 

incomodamente nas “franjas” do discurso hegemônico. Reinventando práticas e formas de auto-

afirmação, utilizando-se dos próprios meios e linguagens da(s) cultura(s) pretensamente 

predominante(s).  

Os panfletos e os anúncios dos jornais Diário Catarinense e Notícias do dia são tomados 

nesta pesquisa, como indícios de que práticas de cura religiosas ou mito-mágicas, constantemente 

negligenciadas, ora pela Cristandade, ora pela Ciência, persistem no tempo e na história, 

emergindo na sociedade atual.  

Assim, diante da constatação empírica do grande número de curas relacionadas á 

espiritualidade, sejam as anunciadas pelas orações protestantes, os santinhos impressos, ou os 

jogos de búzios de discípulos da Umbanda e do Candomblé, na atualidade, que um dos principais 

argumentos apontados por Cabral (1942) cai por terra.  

Segundo Cabral (1942) as práticas religiosas ou mito-mágicas de cura existiam na 

sociedade brasileira do século XIX, em razão de nesse período, existir um número muito 

reduzido de médicos.  

Mas o que dizer da sociedade atual, que conta com um número exorbitante de médicos 

nas mais diversas áreas e especialidades, e nem por isso as práticas mágicas e espirituais de cura 

deixaram de existir.  

É impossível negar as evidências de que essas práticas de cura representam um saber 

coletivo que é capaz de fornecer um conjunto de visão de mundo, dotadas de um dinamismo sem 

precedentes, e que estão, como toda manifestação cultural, em constante processo de re-

significação, renovação e atualização.  
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As práticas de cura religiosas da atualidade não possuem mais a mesma importância 

social que possuíam no século XIX. Mas continuam a existir e a ocupar um fundamental papel na 

constituição de visões de mundo de uma relativa parcela de pessoas e devem ser consideradas 

quando essas mesmas pessoas forem submetidas a um tratamento médico moderno, por exemplo.   

Por meio dessas práticas de cura indivíduos, descendentes de africanos, ou não, 

reafirmam uma identidade cultural da qual acreditam pertencer. Reacendem suas identificações 

com uma rede de sociabilidades que os reconhece os acolhe. Fornecem-lhes uma linguagem e 

uma identificação próprias.  

Não se pode negar a importância desse conhecimento da arte de curar o corpo e da “a 

alma” promovidos, de um modo geral, pelos afros-descendentes e suas religiosidades.  

Explicá-las, classificá-las é reduzir sua importância. Pois permanecem longe do domínio 

e da explicação puramente científica. São inteligíveis dentro dessa visão de mundo cartesiana, 

racional fragmentada e utilitária que prevalece na sociedade ocidental moderna.  

Mesmo Organizações Internacionais, representantes de uma cultura pretendida total e 

hegemônica, tem avaliado e considerado a contribuição desses conhecimentos empíricos 

advindos de práticas e manifestações locais relacionados com uma cultura dita periférica. 

Tal como o propôs a Conferência Mundial intitulada “Ciência para o século 21: um 

Novo Compromisso”, patrocinada pela UNESCO e que contou com a presença de vários 

cientistas reunidos na cidade de Budapeste em 1999. 

 

 
[...] os sistemas de conhecimento local e tradicional como expressões dinâmicas de 
percepção e de compreensão do mundo podem oferecer, e historicamente têm oferecido, 
uma contribuição à ciência e à tecnologia, e que há necessidade de preservar, proteger, 
perquisar e promover esta herança cultural e este conhecimento empírico [...] [para 
evitar] a tragédia que seria para a espécie humana alcançar uma e apenas uma tradição 
válida em ciência e tecnologia. (Apud CUKIERMAN. 2007, p. 18) 

 

 

Boaventura de Souza Santos (1998), entre outros estudiosos, analisa a questão 

argumentando que todo o conhecimento é local e total, e isso implica em dizer que são 

igualmente legítimas vias de conhecimento que percorrem as chamadas zonas periféricas.  
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Mais do que reconhecer e apontar essa ou aquela diferença é necessário entender, tecer 

uma rede das relações de poderes que durante um determinado período promoveu a emergência 

ou a imersão dessas diferentes visões de mundo que consubstanciam uso, costumes e práticas, tal 

como a arte de curar o corpo ou a alma por meio de métodos espirituais ou míticos.  

Não se trata de um discurso onde grupos “mais vulneráveis”, localizados à margem 

necessitem do aval e do reconhecimento de grupos considerados centrais e hegemônicos.  

Representantes de praticas religiosas de cura não precisam que grupos “hegemônicos” os 

reconheçam ou que legitimem suas atitudes. Ou ainda que avaliem e autorizem ou não a 

manutenção de suas maneiras particulares de se relacionar com a natureza e com a doença.  

São eles suficientemente capazes de criar mecanismos e por vezes utilizando-se dos 

meios de linguagens desses próprios grupos tidos como hegemônicos (como os jornais, por 

exemplo); e por meio deles fazem-se representar, atribuindo visibilidade e legitimando a sua 

cultura. 

Esses panfletos e anúncios podem ser considerados, segundo Certeau (2006), como 

“resistências”, “sobrevivências” ou “atrasos” que teimam existir, mesmo que discretamente ou 

quase que imperceptivelmente.  

Ressurgem e perturbam “a perfeita ordenação de um ‘progresso’ ou de um sistema de 

interpretação” que se pretende ou é representado como hegemônico.  

Assim práticas mito-mágicas e espirituais de matriz africana ressurgem numa 

Florianópolis moderna, emergindo das rachaduras provocadas pela sociedade contemporânea, 

oferecendo e anunciando o alívio para as dores e sofrimentos da alma.  
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5 CONCLUSÃO 

 
 
 
Antes de tudo, é conveniente registrar que a escrita desta dissertação se deu dentro de 

uma área circunscrita à História do Tempo Presente que apresenta como ponto forte e, ao mesmo 

tempo polêmico, o estabelecimento de uma nova relação entre o historiador e o seu respectivo 

campo de investigação.  

Há, segundo Cheveau e Tétard (1999, p. 31), a constatação de uma “relação física entre 

o historiador e o seu tema, o historiador e seu tempo”.  

Assim ocorreu com a pesquisa apresentada. Um sentimento de pertencimento do 

historiador/autor com o tema. O que pode ser percebido em diversas passagens da narração em 

que o historiador usa de suas próprias lembranças e memórias para narrar e preencher lacunas das 

fontes. O historiador, dentro da História do Tempo Presente, é também um guardião da memória, 

da história que ele constrói.  

Ao historiador que se aventura pela História do Tempo Presente é permitido uma 

aproximação, uma identificação com o tema estudado, tornando-o também em objeto do 

estudo/pesquisa. Diferente do apregoado distanciamento e imparcialidade tal como se pretendia 

na formas mais tradicionais de escrever história.  

Sob a perspectiva da História do Tempo Presente o observador/historiador é, ao mesmo 

tempo, observado/história. O próprio autor/pesquisador convive com suas lembranças. Ele 

vive/viveu a história que conta, por isso, muitas vezes, o presente é invadido pelo passado, ou o 

passado invadido pelo presente, tornando a narrativa um tanto quanto difícil, complexa, pois se 

torna num constante exercício de ir e vir de lugares e tempos.  

Contudo, acredita-se, ser uma forma de narrativa historiográfica que, apesar de difícil, e 

por vezes contestada, torna a história mais viva, mais próxima daquele que a lê.  

Essa inclusão do próprio autor na narrativa historiográfica trata-se de importante questão 

que foi possível através de uma reflexão metodológica e teórica acerca da funcionalidade da 

História do Tempo Presente. Fomentada por uma nova geração de historiadores que levou o 

desafio de fazer história pela investigação de acontecimentos e fazeres paralelos à sua própria 

contemporaneidade. Segundo Rioux (2002, p. 49) a escrita da História do Tempo Presente incita 
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a explorar “o imbricamento constante, cruel e alimentador ao mesmo tempo, do passado com o 

presente”. 

Assim, auxiliado e apoiado pelas novas possibilidades permitidas e proporcionadas pela 

História do Tempo Presente foi possível mapear práticas de cura religiosas e mito-mágicas na 

Ilha de Santa Catarina. Um exercício histórico atual que, ao mesmo tempo, buscava elementos 

importantes num passado distante, tentava vislumbrar aspectos de vivências cotidianas de alguns 

moradores da Ilha de Santa Catarina num recorte temporal que contempla boa parte do próprio 

tempo de experiência e de vida do autor/historiador. 

Este exercício e movimento de busca de elementos no passado e suas emergências no 

presente, proporcionam ao historiador perceber aspectos da construção de uma identidade para o 

morador da ilha-capital do Estado de Santa Catarina. Aspectos que vão além daquela figura 

engraçada de fala aligeirada como é, muitas vezes, dado a ver e a ler pela imprensa local por 

meio da caricatura do “manezinho da ilha”.   

Também foi possível perceber o convívio, até certo ponto, tolerante, entre pessoas das 

mais diversas religiosidades, principalmente, afro-brasileiros e católicos. Levando-se em 

consideração práticas de cura religiosas e mito-mágicas. Muitas dessas práticas de cura como as 

benzeduras, mezinhas e simpatias, que para Cabral (1958) eram práticas católicas em sua 

essência, e, trazidas pelos imigrantes açorianos.  

Contudo muitas dessas práticas de curas como benzeduras e simpatias foram ensinadas 

aos descendentes de açorianos por afro-descendentes.   

Nem só açorianos brancos e católicos habitaram a Ilha de Santa Catarina, como 

pareciam querer intelectuais e pesquisadores catarinenses, principalmente a partir de 1950. Já no 

início do século XIX, como demonstrado por Cardoso (2000, p. 123), a população de negros na 

Ilha de Santa Catarina supera, em percentagem, à de São Paulo. Nessa cidade a população de 

afro-descendentes é de 20,6%, naquela, 29,1%.  

Assim atribuir uma identidade hegemonicamente luso-açoriana para a Ilha de Santa 

Catarina, tal como propunham os intelectuais e pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico 

do Estado de Santa Catarina, é, no mínimo, um ato temerário.  

Assim como pode ser arriscado, também, a construção de um discurso onde imperava, 

por parte dos habitantes da ilha de uma intolerância, desprezo, desrespeito e até mesmo medo das 

práticas religiosas de raízes africanas na ilha. Discurso, em tese, construído pelos pesquisadores 
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da cultura dita popular. Esse discurso pode ser percebido, principalmente, nas obras de Oswaldo 

Rodrigues Cabral (1942, 1958 e 1979). 

O presente exercício de história do tempo presente possibilitou lançar um outro olhar 

sobre uma bibliografia do período. Uma bibliografia que contribuiu para a produção de discursos 

de intolerância entre manifestações religiosas distintas da católica.  

Esse discurso de intolerância ganha apoio de algumas instituições. Uma delas é a própria 

Igreja Católica, que neste período está preocupada com o surgimento de outras religiosidades, 

como as ligadas ao Protestantismo, por exemplo.  

Também merece nota a participação do Governo Republicano na construção, e 

divulgação desse discurso que desqualifica as práticas religiosas (e culturais) que se diferenciam 

das classificadas como católicas. Embora uma das principais bandeiras levantadas pela República 

tenha sido a sua separação com a Igreja. Todavia parece que a Republica nasce de mãos dadas à 

fé Católica Apostólica Romana. Ao menos é o que se pode inferir levando-se em conta que a 

publicação dos livros de Cabral (1942 e 1958), principalmente, livros que claramente manifestam 

certa intolerância para com as práticas de cura religiosas e ou mito-mágicas de raízes africanas, 

tenham sido publicados por órgãos públicos, como o Departamento de Cultura e pela Imprensa 

Oficial do Estado.  

Tal fato possibilita pensar que, ao eleger e editar tais obras há uma predileção por uma 

determinada “Cultura” para ser a eleita a representante do povo catarinense. E essa cultura, ao 

que se pode constatar, não é a de raízes africanas.  

Permite-se pensar também sobre a possibilidade de a intolerância ser construída, 

primeiramente, no âmbito das instituições, da esfera do público, entre as instituições, Igreja 

Católica, Estado, Instituto Histórico e Geográfico.  

Ao que tudo indica na vida privada, no cotidiano das pessoas comuns, diferentes 

matrizes culturais e religiosas, quer seja a africana ou a européia, mantiveram um convívio 

tolerante com fronteiras permeáveis entre si. O que, de certa forma, contribui para a constituição 

de religiosidades bastante ecléticas, como a Umbanda, por exemplo, que contém elementos de 

diversas matrizes religiosas, tanto européias como africanas e brasileiras.  

Muitos moradores da ilha, principalmente aquele cidadão comum que transita pelas ruas 

do centro da cidade não encontra problema algum, ao que parece, em recorrer a práticas de curas 

de diferentes matrizes religiosas e culturais para aplacar suas aflições. Muitos indícios, tais como 
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as matérias e os anúncios dos jornais pesquisados, apontam para a ocorrência de pessoas que 

procuram benzedeiras, curadores, pastores, pais-de-santo, ou mesmo recorre às ervas para buscar 

alívio (senão a cura) de algum mal que lhe aflige o corpo ou a alma. 

Isso pode ocorrer com aqueles que se declaram espíritas, católicos ou umbandistas, mas 

que transitam por diferentes religiosidades em busca daquela que lhe ofereça o alívio e a solução 

para seus problemas (de saúde, financeiro, ou mesmo emocional).  

De certo algumas exceções são encontradas, como os de religião protestante. Mas isso é 

um assunto para ser analisado em outra ocasião. O que se pretende é mostrar que em relação às 

práticas religiosas de cura, parece existir um certo grau de intolerância, já que o que se busca 

preservar é um bem tão desejado por todos: a saúde.  

E de fato não é difícil de encontrar um morador da ilha que acompanha a Procissão do 

Senhor dos Passos, religiosamente todos os anos, vai à missa na Catedral ou em uma das tantas 

Igrejas Católicas espalhadas pelo interior da Ilha e que, tendo medo de mau-olhado e de feitiço, 

carrega consigo orações escritas, escapulários, breves, rosários, figas de guiné. 

Ou, ainda, aquele ilhéu que sempre sabe de uma “receitinha” de um chá de ervas ou de 

uma “simpatia” para ajudar na cura deste ou daquele “probleminha” de saúde. Ou mesmo o 

nascido na ilha que procura um benzedor ou um pai-de-santo para “se benzer” e tentar “resolver” 

aquele “probleminha” seja amoroso, financeiro ou emocional.  

Durante a pesquisa e a escrita desta dissertação, foi possível vislumbrar cada um desses 

ilhéus transitando num cenário que assim como ele se transformava durante o tempo: o 

“religioso” a curar e ser curado com suas “rezas” na “católica” Ilha de Santa Catarina do período 

de 1950 a 1980, basicamente. O “médico” e suas “ervas” e mezinhas na “moderna” Ilha-Capital 

das duas décadas finais no século XX, aproximadamente. E ao final, o “místico” e seus “búzios” 

na chamada “Ilha da Magia”, sobretudo no limiar do século XXI, com a promoção de feiras em 

shoppings da cidade cujo tema é a magia.  

Convém observar que essas datas e períodos não são marcos ou pontos fixos, servem 

apenas como orientação para que o leitor se oriente no tempo, e que são estabelecidas em razão 

das fontes utilizadas. Também é importante que se registre que essas pessoas não se tratam de 

pessoas distintas, ou seja, que o ilhéu que reza não procura um pai de santo ou não toma chás de 

ervas medicinais e remédios industriais para se curar. Essas identificações são plurais e podem 

ser encontradas numa única pessoa.  
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Dessa forma num primeiro momento é possível vislumbrar aspectos de uma “Ilha 

Santa”. Perceber a emergência maior de um ethos, de uma religiosidade que se apresentava 

predominantemente católica. Ao menos é o que se pode inferir com a leitura dos títulos e 

reportagens sobre religião extraídos do Jornal O Estado da década de 1950. Durante esse período 

a maioria quase absoluta foi de reportagens e notícias relacionadas à fé cristã católica.  

Além do conteúdo do jornal O Estado, foram utilizadas, outras fontes do âmbito 

ordinário, comum, do cotidiano, como orações manuscritas, fotografias, cartas, impressos, e 

também a leitura de bibliografias sobre o tema, no período. E em sua maioria estavam 

relacionadas à fé católica, o que pode supor a emergência dessa Religião na ilha naquele período.  

De tudo isso é possível inferir, também, que é grande a possibilidade de, a partir da 

década de 1950, a Igreja Católica ter articulado, junto com a República, uma forma de 

proporcionar uma maior visibilidade das manifestações da fé católica no país, de um modo geral, 

e na ilha de Santa Catarina, mais pontualmente.  

Tal percepção poderia explicar, por exemplo, as constantes reportagens na imprensa 

escrita local sobre manifestações religiosas, num período em que ocorriam grandes 

transformações políticas, econômicas e sociais, tanto no Brasil como no mundo, como foi o da 

década de 1950 para o país e o mundo do pós-guerra. 

A Igreja Católica, ao que parece, investe numa “pedagogia” da palavra de Deus com a 

publicação de livros de rezas, orações, hagiografias, ao longo das décadas de 60 e 70 do século 

XX. Esses textos, ao que tudo indica, são apropriados por seus leitores de forma bem particular e 

privada.  A essa dedução atribui-se o mapeamento de práticas de cura religiosas na Ilha de Santa 

Catarina que consistiam em carregar orações escritas ou rezar e benzer para promover a cura de 

males. 

Outra importante observação é a constatação de uma mudança fundamental na maneira 

de se tratar o corpo e lidar com a doença. Com a análise de anúncios de remédios industrializados 

veiculados em almanaques de farmácia publicados, principalmente, nas décadas de 1970 e 1980; 

foi possível perceber uma intersecção entre uma visão de mundo mais marcada pela Religião e 

outra mais pautada pela Ciência no trato com a cura do corpo enfermo.   

Essa “nova” visão científica se apropria (ou é apropriada) da/por uma crença no poder 

curativo atribuída às ervas pela população, o que faz com que haja uma ampliação de “novos” 
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métodos de sanidade para o corpo. Métodos que levam em conta processos químicos e físicos 

provenientes da ingestão de remédios industrializados ou métodos cirúrgicos. 

A cura de uma doença, antes atribuída muito mais à benzedura e as rezas pela população 

de um modo geral, agora é creditada ao “princípio ativo” da planta ou da substância utilizada. 

Essa propriedade curativa da planta é verificada e devidamente comprovada após inúmeros testes 

e exames científicos que seguem um rigoroso processo normativo. Há um processo de 

dessacralização da cura.  

Na concepção científica a doença é considerada como “mau funcionamento” de alguma 

parte do corpo, que é analisado por ela como se fosse uma máquina. Assim a cura é o resultado 

de uma bem sucedida ação química, promovida pelo uso de remédios, ou física, proporcionada 

por intervenções cirúrgicas. Diferentemente da visão religiosa, onde a cura dependeria da vontade 

divina.  

 Já a população da ilha dos primeiros oito anos do século XXI, ao contrário daquela da 

década de 1950 e mesmo da sociedade dos fins do século XX, parece respirar menos o 

catolicismo ou o cientificismo e mais uma aura de magia e espiritualidade.  

Ao menos, essa é uma possível conclusão após uma análise do conteúdo de anúncios 

encontrados nos classificados de jornais e panfletos distribuídos pelas ruas da cidade. Nesses 

anúncios pais e mães-de-santo prometem “resolver” os mais diversos tipos de problemas, sejam 

problemas de saúde, amorosos, financeiros ou de depressão.  

Nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX, principalmente na Ilha de Santa Catarina, a 

Igreja Católica ao tempo em que aproximava as pessoas de um passado distante e impalpável 

como fora a vida de Jesus Cristo, por exemplo, mostrando e “ensinando” que se deveria agir 

como “Ele” e de acordo com os seus ensinamentos.  

Já nas duas últimas décadas século XX na ilha-capital registra-se o que se convencionou 

chamar de um processo de dessacralização da cura e do corpo, consubstanciados pelos avanços 

da medicina biomédica e da medicamentação do corpo. 

No século XXI emergem uma visão de mundo pautada no poder da natureza, do 

esoterismo e de curas mágicas. Uma visão que é percebida nos anúncios dos classificados de 

jornais e pelas ruas da cidade na forma de panfletos.  

Nesta visão de mundo mágica e esotérica há uma crença na possibilidade de se prever o 

futuro e, na possibilidade de mudá-lo. Ao contrário da ótica da Religião Católica da década de 
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1950 que pregava a impossibilidade de mudança do destino, pois este pertencia a Deus, tão 

somente.  

A cura, dentro dessa visão mágico-esotérica do século XXI, é considerada pelo 

imaginário social, também, como conseqüência de um re-arranjo das forças da natureza, das 

energias cósmicas ou ainda de uma “negociação” feita com os orixás por intermédio do jogo de 

búzios116.   

O mapeamento e a constatação de práticas de cura religiosas, esotéricas, mágicas, e 

espirituais na atualidade, onde, indiscutivelmente é grande o número de médicos; coloca sob 

suspeita a explicação apresentada por Cabral (1942 e 1958) de que práticas de cura religiosas ou 

mito-mágicas existiam somente por que não havia número de médicos suficientes para atender à 

população naquele período.  

  Seguindo o raciocínio proposto pelo autor acima, seria pouco provável encontrar 

práticas de cura religiosas na atualidade, já que é grande o número de médicos. No entanto a 

pesquisa mostrou que, no imaginário popular, há ainda uma grande procura e uma crença no 

poder curativo de práticas ligadas à religiosidade, sejam elas quais forem. Como se pode verificar 

nos classificados dos jornais pesquisados, panfletos, impressos de santinhos, fotografias e 

bibliografias atuais sobre o tema.   

Mesmo hoje, no limiar do século XXI, numa cidade que apresenta um número 

relativamente grande de médicos, maior até do recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde, há uma procura por métodos ditos “alternativos” de cura. 

Apesar da existência de um processo de medicamentação e dessacralização do corpo 

indiscutivelmente completo, pessoas recorrem ao sagrado, procurando benzedores, pais e mães-

de-santo, pastores, médiuns espíritas, ou mesmo técnicas ainda não cientificamente avalizadas 

como cromoterapia, aromoterapia, shiatsu, acupuntura, reflexoterapia e tantas outras, para 

aliviar, ou mesmo “curar” suas aflições.  

Ou recorrem a religiosidades que lhe proporcionam esse alento para suas angústias e 

sofrimentos. Também existe a possibilidade de se “conectar” individualmente com algo em que 

acredita, tais como meditação, pensamentos positivos, correntes de orações.  

 

                                                 
116 Cf. (SALES, 2007). 
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Todas, em ultima análise, constituem formas de buscar alívio e cura de sofrimentos, ou 

de buscar alento quando na iminência da morte. Momento em que, segundo se procurou mostrar 

com o respectivo trabalho, a maioria dos homens e mulheres se aproxima do mundo do religioso 

e aciona suas crenças latentes sobre o escatológico. 
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9 ANEXOS 
 

 
9.1 ANEXO A – FOTOGRAFIAS DE MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS NA ILHA DE 

SANTA CATARINA 
 
 
 
 
 

9.1.1 ANEXO A1 
 

 
 

 
Fotografia A1: Novena na Santa Cruz da localidade de Saquinho, Florianópolis/SC, 1990. 
Fotógrafo: Waldemar do Ribeirão. 
Fonte: Acervo do Autor 
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9.9.2 ANEXO A2    
 
 
 

 
 

Fotografia A2: Arremate de “massas” (pães em formato de partes do corpo) como pagamento de promessas e graças 
alcançadas. Festa da Santa Cruz - Localidade de Saquinho, Florianópolis/SC, 1990. 
Fotógrafo: Waldemar do Ribeirão. 
Fonte: Acervo do autor 
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9.1.3 ANEXO A3 
 
 
 

 
Fotografia A3: Procissão da Irmandade do Divino Espírito Santo pelas ruas do bairro Ribeirão da Ilha 
Florianópolis/SC, dezembro de 1998 
Fotógrafo: desconhecido 
Fonte: Acervo do Autor. 
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9.1.4 ANEXO A4 
 
 
 
 

 
 
Fotografia A4: Visitação da “Bandeira” do Divino Espírito Santo e “Cantoria” em residências. 
Localidade da Caieira da Barra do Sul, Florianópolis/SC, dezembro de 1998 
Fotógrafo: desconhecido. 
Fonte: Acervo do Autor. 
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9.2 ANEXO B – “COPIA DE UMA LETTRA E ORAÇÃO” 
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9.3 ANEXO C – “BREVE DE ROMA” 
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         9.4 ANEXO D – “ORAÇÃO DE STA CATARINA” 
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9.5 ANEXO E – “CARTA SELÉSTE” PARTE I 
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9.5 ANEXO E – “CARTA SELÉSTE” PARTE II 
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9.5 ANEXO E – “CARTA SELÉSTE” PARTE III 
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9.6 ANEXO F – MAPA DA ILHA DE SANTA CATARINA 
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9.7 ANEXO G - CARTA 1958 FRENTE 
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9.7 ANEXO G - CARTA 1958 VERSO 
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9.8 ANEXO H – CARTA 1968 FRENTE 
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9.8 ANEXO H – CARTA 1968 VERSO 
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9.9 ANEXO I - CARTA 1969 FRENTE 
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9.9 ANEXO I - CARTA 1969 VERSO 
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9.10 ANEXO J - CARTA 1970 FRENTE 
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9.10 ANEXO J - CARTA 1970 VERSO 
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9.11 ANEXO L – “ORAÇÃO DE JESUS CHRISTO DA CRUZ DE CARAVACA” 
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9.12 ANEXO M – FRENTE ORAÇÃO DE SÃO CUSTÓDIO 
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9.12 ANEXO M – VERSO ORAÇÃO DE SÃO CUSTÓDIO 
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9.13 ANEXO N – “ORAÇÃO DE S. JORGE” 
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