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CURSO DE CAPACITAÇÃO  DE COLABORADORES

MEDICINA DA TERRA

Uma	visão	da	cura	através		das	tradições		
i

Medicina Popular

Medicina doméstica realizada através 
de conceitos e conhecimentos 
adquiridos e transmitidos pela 

experiência e tradição das populações.
(Dicionário de Termos Médicos)
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A medicina popular no Brasil 
tem basicamente origem 
européia, principalmente 

portuguesa, porém 
encontramos também  

elementos celtas, grego-
romanos, árabes, juntamente 

com partes da cabala, da 
alquimia, da medicina dos 
mosteiros e dos cirurgiões 
práticos. Acrescentam-se a 
isso rituais e remédios que 

vem da medicina indígena e 
da medicina africana, isto é, 

elementos banto e nagô. 

Quando nos defrontamos com as 
coisas curiosas da medicina popular, 
temos vontade de rir e de considerá-
las inúteis, porque não tem sentido 

para nós e não combinam com 
nossas teorias. Para compreendê-
las, é preciso  pensar a partir do 

outro que é diferente. Precisamos 
tentar conhecer sua história e 

realidade. Os remédios, as simpatias, 
as rezas fazem parte do agir coerente 

do povo do Brasil. 
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Para os 
interagentes da 

Medicina 
Popular 

(curadores, 
rezadeiras, 
raizeiros,  

pajés,  mães-
de-santo), 

corpo e espírito 
são 

inseparáveis.

Na medicina popular, o 
tratamento geralmente supõe um 
ritual. O curador(a) é um 
intermediário entre o mundo dos 
homens e o mundo espiritual. 

O curador e o paciente
fazem o tratamento de
acordo com as causas.
Para eles, os remédios,
as rezas, as simpatias
não se contradizem, são
complementares.

E o  sofrimento humano pode ter 
muitas causas:  quebranto, a 
lua, a espinhela caída, um osso 
rendido, os vermes, micróbios, o 
ar brabo, o alimento quente, 
uma praga rogada, o castigo de 
Deus/ do santo/ ou do orixá, o 
encosto, feitiço, embruxamento, 
e outros.
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É conhecido como raizeiro aquele que procura e 
vende as raízes medicinais, muitas já conhecidas pelo 
povo. 

Existem os raizeiros 
que só preparam os 

remédios (rapé, 
banhos, banha, 

garrafada e explicam 
como fazer um chá), e 

há também aqueles  
que são curadores e 

dão olhada ou revista.

“ No próprio mundo que Deus criou, tem remédio para tudo que o diabo tocou.”

“Neste mundo de Deus tem tudo o que é remédio para as malartes do capeta.”

A ação das Benzedeiras 
está   fundamentada 

em três aspectos: 

• a fórmula da bênção 
(ritual), 

• a fé na cura que é 
dom de Deus

• a confiança da 
comunidade no 
curador. 

A cura se dá pela graça 
de Deus. Pela bênção do 
rezador, o doente sara. 
Às vezes, o benzedor 

sugere o uso de algum 
remédio. Mas ele “não 
cobra, senão estaria 
fazendo negócio e é 

Deus que cura”. 
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• chá de raízes, folhas, flores, 
cascas, sementes;  caldos; 

• banhos com plantas 
medicinais ou com bosta de 
boi que é bom para a pele; 

• fricção com cachaça ou 
álcool  com raízes;

• inalação da fumaça de certa 
resina sobre brasa contra 
dor de cabeça; 

• uso de banha ( jibóia, 
carneiro, galinha;

A terapêutica  é muito variada, aqui elencamos  alguns 
exemplos, mostrando sua riqueza:

• pôr um galhinho de arruda 
atrás da orelha; 

• pôr uma garrafa com água na 
cabeça para tirar-lhe o sol;

• benzer com três raminhos;
• beber um copo de água que 

foi bento; 
• Há os que benzem, antes do 

nascer do sol; 
• Outros conversam com a lua. 
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“... tive a nítida impressão que, para o médico, eu 
era um corpo doente. Recebia soro, havia o controle 
do coração, mangueiras aqui acolá. Não sentia que 
tratavam de uma pessoa doente. E é esta a grande 
diferença do tratamento dado pela benzedeira que 

trata o doente com remédios, simpatias e rezas. Ela 
transmite uma grande paz e peleja com a pessoa.”

(Frei Francisco van der Poel)


