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Resumo: As práticas ancestrais de cura através das rezadeiras e rezadores identificados 

na Vila Mororó como Patrimônio Imaterial são passíveis da aplicação dos parâmetros 

epistemológicos da ASI. Reflexões frutos da segunda fase da pesquisa a partir da 

observação participativa e da aplicação dos parâmetros supra citados. Uma abordagem 

multidisciplinar, desenvolvendo diálogos com sujeitos distintos, descobrindo 

vinculações no âmbito do patrimônio estudado. A maioria dos mestres é descendente 

dos Kariris, marcados pelos preconceitos imantados ao inconsciente coletivo, e ainda 

contam com a indiferença dos poderes públicos. Por meio dos parâmetros 

epistemológicos da ASI em transversalidade com o sistêmico arcabouço arqueológico, 

podemos afirmar que esses mestres são conscientes de serem recriadores e 

retransmissores das heranças pré-coloniais de suas práticas como processo da própria 

cidadania. Resultamos, assim, com a contribuição para desenvolver estratégias 

vinculadas à preservação e manutenção destes saberes ancestrais, apresentando um 

lugar de memória ao contexto local e global. 

 

Palavras-chave: Rezas; patrimônio imaterial; Arqueologia Social Inclusiva. 

 

Ancient cure practices: archaeological immaterial patrimony under the 

epistemology of Inclusive Social Archeology (ASI) in Vila Mororó, Santana 

do Cariri – CE, BR 

 

Abstract: Ancestral healing practices through healers and prayers identified in Vila 

Mororó as Intangible Heritage are liable of the application of the epistemological 

parameters of ASI. Reflections fruits of the second phase of the research from 

participatory observation and the application of the parameters mentioned above. 

Multidisciplinary approach developing dialogues with different subjects, figuring out 
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bindings in scope of the patrimony studied. Most of the masters are descendants of the 

Kariris, marked by prejudices in the collective unconscious, still rely on indifference of 

public authorities. Grounding us in the concrete experience of the másters, it is possible 

to work on a new scientific paradigma of analysis as a counterpoint to the hegemony of 

Cartesian materialism. Through the epistemological parameters of ASI in transversality 

with the systemic archaeological framework we can say that these másters are aware of 

being re-recorders and retransmitters the pre-colonial inheritance of their practices as a 

process of citizenship itself. Therefore, with the contribution to develop strategies 

linked to the preservation and maintenance of these ancestral knowledge presenting a 

place of memory to the local and global context. 

 

Keywords: Rezas; intangible heritage; Inclusive Social Archeology. 

 

 

Abordagem contextual e aportes teórico-metodológicos 

 

Não dá para ser pesquisador moita. É preciso buscar a 
alegria do Spinoza, ou seja, buscar a passagem para um 
estado mais potente do próprio ser. 

Barros Filho 
 

ste trabalho é fruto da segunda fase da pesquisa sobre as práticas ancestrais de 

cura na Vila Mororó – doravante Sítio Mororó (SM), denominação dos 

moradores do lugar. Tudo começou com um artigo para a especialização em 

Arqueologia Social Inclusiva (ASI), mas diante de riqueza tão vasta, o mergulho 

aprofundou-se passando a um trabalho colaborativo com os mestres1 para a preservação, 

conservação e promoção das práticas ancestrais de cura. O SM fica a 4,4 km da sede do 

município que faz parte da mesorregião, conhecida como Cariri Cearense. Município 

com cerca de 810 m² é mundialmente conhecido pelas pesquisas arqueopaleontológicas 

na Formação Santana.2 Localizado na Chapada do Araripe, cujo ponto mais alto fica a 

750 m acima do nível do mar, guarda uma das mais importantes fontes de água dentre as 

344 existentes na Chapada do Araripe, cujas 13 maiores estão no Ceará, sendo a 6ª 

                                                 
1 A palavra maestria deriva da raiz sânscrita mah, que significa “más grande” (SENGE, 2006, p. 204). 
2 Uma das mais importantes formações geológicas do mundo, a constituição desta iniciou-se há 133 
milhões de anos, fazendo parte da Bacia Sedimentar do Araripe, com aproximadamente 11 mil km², e 
dividiu-se em três unidades – Crato, Ipubi e Romualdo (KELLNER, 2018). 
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maior, com vazão superior a 181,46m³/h (SABIÁ; FRISCHKORN, 2004), no município 

campo da pesquisa.3 

Dessa forma, compreende-se o quanto os elementos da natureza presente nesta 

paisagem favoreceram as concentrações dos povos pré-coloniais, principalmente, o 

povo Kariri4 nesse lugar posto “(...) estava intrinsecamente ligada ao seu sistema de 

mundo e de conhecimentos em relação à vida, como um todo” (LIMAVERDE; 

PEIXOTO, 2013. In: LIMAVERDE, 2015, p.94). O SM é oficialmente mapeado como 

área urbana, mas a observação da paisagem e, principalmente, o ritmo dos moradores 

remete-nos mais ao imaginário e sentimento da Zona Rural. Segundo relatos das 

rezadeiras e dos rezadores mais experientes, até o começo do século XX, o SM era 

conhecido como Sítio Panelas, devido ao grande número de “panelas” – igaçabas, 

panelas, quartinhas – encontradas nas roças, nos terreiros das casas e dentro da mata. Os 

artefatos cerâmicos5 e líticos6 são abundantes no Cariri Cearense. 

No SM, um sítio litocerâmico permite a utilização dos resultados das pesquisas 

abalizadas pelo arcabouço sistemático arqueológico oculacentrista (HAMILAKIS, 

2012. In: PELLINI, 2015, p. 10) para abrir espaços a uma leitura da Arqueologia 

Sensorial (AS) (SANTOS-GRANERO, 2006; PELINNI, 2010; 2015; BEZERRA, 2013) 

e da Antropologia das Emoções (FAVRET-SAADA, 1990), utilizando as ferramentas 

metodológicas destas e os parâmetros epistemológicos da ASI (LIMAVERDE, 2015). 

Esta fase da pesquisa permitiu mapear oito protagonistas. Cinco mulheres e três 

homens, dentre os habitantes mais antigos do município, portadores das memórias do 

povo Kariri, que atuam no SM. No contexto saltam aos olhos a presença e a transmissão 

dos saberes ancestrais no lugar através da atuação das rezadeiras e rezadores 

descendentes do Povo Kariri, com suas ciências provenientes das tradições milenares, 

em um trabalho de resistência e manutenção. Protagonistas que legitimam a herança do 

patrimônio imaterial arqueológico. Protagonismo este que, dentro de um dos parâmetros 

epistemológicos da ASI, pode ser base para a gestão patrimonial da cultura imaterial, 

que representa um processo contínuo. Nessa direção, contemplam outros parâmetros 

                                                 
3 Os primeiros parágrafos são para vós, caros leitores, para vislumbrar a região fora do cenário midiático 
de seca e tristeza. 
4 (...) “o Homem Kariri” significa, de uma forma mais abrangente, o estudo da memória do homem que 
habitou e habita o vale da Chapada do Araripe, da pré-história até os dias atuais (LIMAVERDE, 2015, p. 
7). 
5 Panelas, jarros, quartinhas, cachimbos, urnas funerárias. “Cerâmica do Cariri” (LIMAVERDE, 2015, p. 
151). 
6 Esferas, machadinhas, mãos, pilão de pedra polida, machadinhas, tacapes, representações da flora 
(pequi). 
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epistemológicos da ASI, como ser considerados reconhecidos e legitimados pela 

comunidade do SM como guardiões dos saberes ancestrais – e de parte da memória do 

nosso país,7 como, também, serem retransmissores, para as gerações seguintes da 

comunidade local e global. Esses dados e potencial permitem afirmar ser a memória oral 

desses protagonistas elemento para uma cartografia das emoções, um apanhado 

sensorial arqueológico, e também uma abordagem transcultural e trans-histórica 

(ELIADE, 2002a, 2002b). 

Nessas memórias, em narrativas cotidianas durante o manuseio das ervas ali 

presentes, o desejo da AS se presentifica. Os mestres têm seu próprio ritmo e “calados”8 

ditam o desenrolar do processo da pesquisa. As narrativas não acontecem em qualquer 

lugar. Hora é na clareira, hora é dentro da mata fechada, às vezes na varanda durante um 

café. 

As histórias têm partituras, tons de vozes diferentes para cada momento da 

“magia oral” – denominação dada pelos mestres. A mata que nos cerca tem seus sons 

que parecem compor a cena, as ervas manuseadas dão o aroma adequado e, aceitando a 

afetação, podemos nos transportar para um tempo e espaço distantes (FAVRET-

SAADA, 1990). 

A experiência sensorial com a materialidade dos instrumentos e das ervas usados 

pelos herdeiros das práticas de cura ancestrais conta uma história, reconstrói a memória 

e sedimenta a cultura imaterial. As práticas de cura ancestrais são transculturais, os 

registros são conhecidos pela herança escrita – Vedas, Hieróglifos, Torá; e pela herança 

oral Ñangas, Xamanismo,9 Dervixes, esquimós, povos ancestrais na Oceania e na 

América do Norte (BASTOS, 2009b), para citar somente estes. 

O inventário das práticas ancestrais de cura no SM, em comparação com as 

realizadas nessas outras culturas, demonstra terem elas, naturalmente, sido mescladas e 

harmonizadas à paisagem, contribuindo para a construção do espaço sagrado. Todavia, 

estão presentes significantes e significados do mesmo conteúdo proveniente das 

relações com o mundo intangível. 

Mesmo sendo assunto recorrente na literatura, principalmente depois do fracasso 

das promessas do materialismo realístico e a retomada do estudo dessas práticas fora do 

                                                 
7 Assumo, dessa forma posto, o discurso dominante na historiografia brasileira que remete às margens do 
“limite local” grande parte da História nordestina, desconectando-a de um contexto nacional. 
8 Calado é uma das traduções para o verbete Kariri. 
9 “A palavra xamã vem do tungue saman, aparentado com o sânscrito sramana e com o pâli samana, que 
significa ‘homem inspirado pelos espíritos’” (MONTAL, 1986, p. 15). 
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eixo eurocêntrico e catolicocêntrico (BASTOS, 2009a), pouco valorizadas, praticamente 

nenhuma pesquisa voltou-se para a preservação desses saberes nas comunidades. 

As pesquisas em geral tomam as práticas ancestrais de cura como objeto dando 

um caráter exótico ou segregando à denominação genérica e rasa de “catolicismo 

popular”, alimentando e reproduzindo o já fadado paradigma científico newton-

cartesiano. 

É preciso compreender, por meio de outro paradigma, quando qualquer 

presença-manifestação arqueológica é tomada pelos protagonistas como um sentimento 

de pertença no espaço do SM (THUAN, 1983). Este que já é por si mesmo o lugar dos 

mestres de lá. 

O Monismo idealista é um paradigma alternativo à medida que teoriza sobre a 

relação existente entre eventos não-locais, a interação entre os sujeitos envolvidos, a 

preparação para as práticas e toda a significação atribuída aos resultados. 

  

Além das esferas material e mental (que juntas, formam a realidade 

imanente, o mundo da manifestação), o idealismo postula um reino 

transcendente, arquetípico, de ideias, como origem dos fenômenos 

materiais e mentais (...) quaisquer subdivisões, como o imanente e o 

transcendente, situam-se na consciência (GOSWAMI apud BASTOS, 

2009b, p. 121). 

 

Portanto, as presenças-manifestações são ligadas aos protagonistas atuais e não 

se limitam a elementos para análises descritivas e sínteses de culturas anteriores 

oculacentristas. Logo, o SM é território, espaço e lugar, de acordo com os conceitos de 

Yi-Fu Thuan (1983), com os quais compartilho grande empatia. O inventário da cultura 

imaterial em foco compreende os lugares sagrados, as roupas e os acessórios usados em 

momentos específicos. Elementos que poderão ser apropriados por novas gerações 

através das emoções impregnadas, motivadoras da resistência, manutenção e 

conservação, pois a ASI “(...) é, antes de qualquer outra coisa, uma arqueologia da 

afetividade, pois nos levará a considerar o sentimento do lugar” (LIMAVERDE, 2015, 

p. 56). 

Assim, alinhavarei esta expressão de vivência através do Boiadeiro10
 e da 

                                                 
10 Espírito Mestre no ritual da Jurema e alcunha aqui utilizada para preservar a identidade do informante. 
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Acácia.11 O primeiro, um rapaz de 35 anos, bacharel, mas que abandonou a profissão, se 

tornou líder comunitário e passou a “assumir sua missão” de rezador-médium e 

trabalhar no Ritual da Jurema; a segunda é uma senhora de 71 anos, descendente dos 

Kariris, rezadeira, profunda conhecedora das ervas para chás e banhos. 

 

Nas trilhas do Mororó: onde a ancestralidade das práticas de curas 

ancestrais se presentificam 

 

Aquilo que não é real, não pode vir a ser. Aquilo que é 
real, não pode deixar de ser. Mas, a linha divisória de 
ambos é vista por aqueles que veem a verdade. 

Bhagavad Gita12 

 

 Antes vieram utilizando alguns sentidos para observar, olharam, prospectaram, 

escavaram e escreveram tornando exótico, depois compararam com suas próprias 

referências e modelos eurocêntricos, depois desconstruíram. Agora, como tudo é 

processual, há a possibilidade de utilizar os sentidos e o sentimento procurando deixar-

se ir pela afetação e perceber a experiência sensorial para uma interpretação em 

primeira mão que a priori só “um ‘nativo’ faz” (GEERTZ, 1989, p. 11). 

Para novos modelos de pesquisa são necessárias novas e especiais ferramentas 

metodológicas de coleta. Para inventariar, registrar e desenvolver políticas de 

salvaguarda, principalmente para a cultural imaterial, do bem intangível, é preciso um 

novo paradigma. Dessa forma, poder-se-á fugir do pressuposto, que os textos 

antropológicos são meras interpretações secundárias ou terciárias, ou seja, textos “não-

fatuais” ou “experimentos de pensamento” (GEERTZ, 1989, p. 11). Essa “fuga” de um 

texto apenas interpretativo refere-se ao novo modelo concebido e proposto sob o quadro 

epistemológico da ASI, do movimento cinestésico da AS e aceitação do processo de 

afetação. Esse conjunto faculta uma experiência vivida no espaço sagrado que antecede, 

convive e sucede aos textos “não-fatuais” , por mais densa que seja expressa a pesquisa. 

 

 

 

                                                 
11 Acácia tenuiflora Willd, nome científico da Jurema Preta e alcunha utilizada preservando a identidade 
da informante. 
12 “No mundo oriental, os objetos jamais foram vistos como os principais depositários da tradição 
cultural. (...) Nesses países, em suma, mais relevante do que conservar um objeto como testemunho de um 
processo histórico e cultural passado é preservar e transmitir o saber que o produz”. 
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O mergulho profundo com os pés na superfície 

 
O Lugar, na voz dos protagonistas, divide-se em “Mororó de baixo” e “Mororó de 

cima”, onde moram quatro mestres de cura. No primeiro dia no campo, o Boiadeiro 

levou-me13 para conhecer a comunidade em “tour”. Recapitulemos um pouco. Por volta 

das seis horas, acordei. O Boiadeiro já estava acordado. Desceu até a Aldeia Mata da 

Jurema,14 onde o grupo coordenado por este se reúne. Ele vai todos os dias fazer sua 

“magia oral”15 (BOIADEIRO, 2018) – orações – para iniciar o dia. Quando voltou, foi 

ajudar a mãe puxando água das cisternas para abastecimento da casa. Após tomarmos 

café da manhã, fomos sentar na varanda. Ali, observamos a paisagem, conversamos 

sobre arqueologia, religiosidade, sobre a herança dos Kariris e a vivência conduzida por 

mim na tarde anterior.16 Essas informações sobre mim, deixando-me observar por ele 

durante a condução da vivência, foi importante para ele saber que encontrava espaço no 

meu universo, pois ele disse “É bom conversar com você porque a gente vê que você é 

menos materialista”. Tudo era calmo e sereno, sem pressa e sem atropelo. Naquele 

momento a arqueologia fazia sentido.  

O tempo passou e já era quase 8h30min. Ali se fez o encanto completo e decidi 

mergulhar na afetação (FAVRET-SAADA, 1990) necessária para me integrar à 

comunidade. Tomando a Associação de Moradores do SM como referência, seguimos 

pelo Mororó de baixo por uma estrada de terra, “de sol a pino”,17 passamos em frente a 

tapera “Aldeia Mata da Jurema”, local onde se reúnem mestres dos saberes ancestrais de 

várias comunidades do município. Em contínuo chegamos à “Ladeira de Luzanira”, 

lugar muito conhecido dos moradores por ser considerado um lugar “que aparecem 

assombrações”.18 Dali, seguindo à direita, já subindo a ladeira para o Alto Mororó, o 

Boiadeiro insinua o quanto seria interessante passarmos pela casa de uma das mais 

                                                 
13 Essa parte do texto aborda especificamente minha experiência única, pessoal e intransferível, e só 
encontro lugar para a pessoa do singular na narrativa de algumas situações. 
14 Um dos pontos cartografados nesta pesquisa onde rezadeiras e rezadores se reúnem. Local de 
resistência, manutenção e preservação do patrimônio imaterial das práticas ancestrais de cura destes 
descendentes do povo Kariri. 
15 O termo μαγεία – mageia, do qual deriva o vocábulo magia do português moderno, por sua vez, era 
usado para definir as práticas religiosas dos persas, que, no entanto, não eram consideradas de maneira 
negativa na literatura do Principado. Etimologicamente, a palavra “magia”, mageia no grego e magia no 
latim, parece ter originado da raiz sânscrita mah, grande, significando a atividade do mago (SILVA, 2014, 
p. 151). En el panteón romano existen un dios Maius y una diosa Maia, protectores del crecimiento, que 
han dado su nombre al mes de mayo. De la raiz sánscrita mah, crecer, engrandecer, y de mahiyas, más 
grande, más hontado (SANTIAGO, 1909, p. 203-204). 
16 Eu havia realizado uma vivência utilizando hipnoterapia e antropologia das emoções. 
17 Sob o sol de meio-dia. 
18 Espíritos de pessoas que viveram na região em tempos passados. 
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antigas rezadeiras do SM. Eu entendo e aceito. Lá chegando, fui recebida com um 

pouco de desconfiança apesar do Boiadeiro já ser conhecido há muito tempo pela 

senhora. Ela estava meio “adoentada”, mas nos recebeu no quarto. Conversa vai, 

conversa vem, ela calada, mas aos poucos foi relaxando e explicando como descobriu, 

quem a iniciou, como foi o desenvolvimento do dom dela. Falou da diferença da relação 

entre a comunidade com as práticas de cura ancestrais no passado e hoje. Enfatizou o 

quanto as “coisas do mundo estão afastando os mais novos”. A “Tia”19 referia-se aos 

cultos evangélicos neopentecostais, internet e festas como fatores dificultantes para, na 

nova geração, revelar-se os portadores dos dons, como também, para aqueles revelados 

assumirem o desenvolvimento e o “compromisso”. Quando eu agradeci e pedi ao 

Boiadeiro para irmos, assumindo uma dor na coluna, este me disse: “Tia reza! Se tu 

quiser, ela reza!” Achei interessante, fiquei curiosa, mas a ternura e a simplicidade dela 

eram envolventes de forma a ser impossível negar-se a experiência. Eu, então, respondi: 

“Quero sim.” Já estava indo em direção à “Tia” quando ela se levantou dizendo: “Se é 

pra rezar vamos lá pra sala.” Lá chegando, ela me sentou em uma cadeira em frente ao 

oratório,20 pediu ao Boiadeiro para ir buscar uma erva – “vassorinha” – e pôs-se a rezar 

sobre minha cabeça e coluna. Foi uma experiência interessante, após cinco minutos e 56 

segundos “de reza”, a dor passou e um relaxamento e leveza se instalaram. Perguntei 

então à “Tia” o porquê de ser a vassorinha, e ela, com uma destreza francesa, 

respondeu: “Não tem porque não [risos]. Qualquer planta você pode rezar. Só não pode 

ter espinho.” E, curiosa como uma criança, levantei as sobrancelhas e de súbito indaguei 

– Por que não as com espinhos? A resposta foi marcadamente sertaneja – “Porque fura a 

mão da gente, né? E pode machucar os neném!” 

Dessa forma, posso expressar essa vivência como um arcabouço através da 

chave percepção, concepção, sensação, formando as experiências-emoções que 

estruturam um sistema de pensamento (BOHM, 2007), trazendo vivências íntimas, 

intransferíveis e quase inexprimíveis. Após este momento de afetação, segundo Favret-

Saada (2005), a “Tia” nos abraçou, desejou-nos sorte e partimos. Seguimos conversando 

sobre a questão das dificuldades que afastam as novas gerações das práticas ancestrais 

de cura, quando o Boiadeiro disse “vamo ali”, e apontou para uma casa quase em frente 

à dele, mas do lado do Mororó de Cima. Chegamos à casa da mais jovem rezadeira do 

                                                 
19 Tratamento carinhoso recebido pela rezadeira por todos no SM. 
20 A sala tem imagens de santos católicos, ela porta um rosário como grande parte dos mestres no SM. 
Esses elementos não me fugiram à observação. Porém, estou desenvolvendo a terceira parte da pesquisa 
que contemplará este fator. 
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SM. Ali a encontramos deitada em uma rede com um bebê nos braços e mais duas 

crianças brincando pela sala. Havia uma senhora na cozinha, que fica no final do 

corredor e, assim, podíamos vê-la. Foi flagrante o constrangimento da senhora com a 

nossa chegada. Imediatamente eu percebi que ficar “calada” como os Kariris era a 

melhor política. O Boiadeiro começou a conversar com a jovem e fazer perguntas: como 

e quando ela descobriu o dom; quem a desenvolveu no ofício; se ela rezava em adulto e 

criança. A jovem sentou-se na rede e respondeu sem irritação, mas de forma breve. “Eu 

descobri pequena, véia. Tinha uns nove ano. Eu senti vontade de seguir meu pai porque 

ele rezava e perguntou se eu queria mesmo e passou a me ensinar.” Percebi o clima 

ainda mais tenso, barulhos recorrentes nos pratos e panelas na cozinha e na mesa de 

jantar. Agradeci e chamei o Boiadeiro para irmos. Todavia, ele ainda fez uma última 

pergunta: “Você vai continuar rezando ou vai parar?” A moça olhou para ele surpresa. 

Olhou ao redor e respondeu: “Nahm! Eu vou continuar rezando. Se vierem aqui atrás de 

mim, eu rezo.” Ele respondeu: “Massa! Pois, precisando de qualquer coisa a gente tá 

lá.” Eu agradeci e, para dar alívio à jovem, peguei o braço do Boiadeiro e seguimos de 

volta a casa deste para mais café, cigarro e prosa. Nesse momento, o Boiadeiro me 

explicou que agiu daquela forma na casa da rezadeira porque a família da jovem 

convertera-se ao neopentecostalismo, prega pelas cercanias contra as práticas ancestrais 

e a pressiona a parar com o ofício. Eu perguntei se há outras formas de preconceito 

religioso e ele disse que os mais incisivos são essas pessoas. Todavia, mesmo ele 

afirmando ser devoto da “Santa Benigna”,21 reconhece que o turismo religioso 

promovido pelo poder público é sempre voltado para os rituais católicos e silenciam 

diante dos saberes ancestrais. 

A noite caiu e chegou à casa do Boiadeiro a rezadeira Acácia. Uma senhora de 

71 anos de idade com tanta energia, vigor e sobriedade, porém calma, calada e serena. 

Conversamos bastante, sobre diferentes assuntos e ela falou rapidamente, entre causos e 

cafés, das ervas e plantas que ela usa para chás e banhos. Passaram-se, exatamente, sete 

meses desde este primeiro contato, contando-se nesse período 27 visitas ao local, para 

somente em janeiro deste ano a Acácia me permitir vê-la praticar a “magia oral” – rezar 

sobre uma pessoa. Durante uma caminhada de mais de dois minutos, Acácia chamou-

me e pediu para eu ficar ao lado dela na trilha. Ficamos ali paradas, ela sem nenhuma 

                                                 
21 Jovem que morreu martirizada em Santana do Cariri-CE no ano 1941. O processo de beatificação está 
em trâmite. Disponível em: <http://diocesedecrato.org/livro-com-a-biografia-da-serva-de-deus-benigna-
cardoso-da-silva-e-lancado-oficialmente-em-crato-ce/>. 
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demonstração de cansaço e eu “arquejando”. Esperamos um tempo até que ela disse 

“vamos”. Seguimos o ritmo dos retardatários. Eu observava. Enfim, uma senhora 

passou mal. Acácia se prontificou a ajudar imediatamente. Sentou a senhora, pegou 

algumas folhas22 e rezou sobre a cabeça e o corpo daquela senhora. Eu não consegui 

ouvir uma palavra. A senhora tomou o tempo dela, melhorou e continuamos a 

caminhada. Mais tarde eu perguntei a Acácia por que ela havia parado e me chamado. 

Ela respondeu: “É, eu tive um toque sim.” Nove meses depois decidi ser mais incisiva e, 

menos calada, falei para o Boiadeiro que gostaria de aprender as rezas. Ele riu e disse 

que eu poderia, sim, aprender a “magia oral”. Desconversou e disse que queria que eu 

conhecesse uma rezadeira23 em outra cidade. Lá, perguntei se ela queria me ensinar as 

rezas. Ela disse que “só um homem pode ensinar a uma mulher e só uma mulher pode 

ensinar a um homem, se for diferente a reza fica fraca”. O Boiadeiro confirmou esse 

ensinamento. Pareceu-me que ele queria que ouvisse de outra pessoa. Ela ainda disse 

“Você vai encontrar quem te ensine as rezas” e nos abraçou muito, muito forte. Saímos 

dali e o silêncio foi o assunto principal até a noite, quando encontrei novamente a 

Acácia, falei que estava com uma dor na barriga e ela começou a me aconselhar uns 

chás e disse: 

 

As ervas são boas pra muita coisa. Por exemplo, a folha da jurema 

serve pra banho. É pra sonhar bem e acalmar. Tem gente que sonha 

bem, só tem desejos bons. Eu me dou muito bem com essas pessoas. 

Olhe! Quando eu vejo a pessoa meu coração abraça. Você é uma 

pessoa que meu coração abraçou (ACÁCIA, 2018). 

 

Perguntei então se ela poderia falar mais sobre outras ervas. Ela sorriu e 

continuou: 

 

Eu aprendi com minha mãe. O chá da Marcela com a casca de laranja 

é pra limpar. O chá do manjericão bom pra cabeça. Faz o chá, não 

cozinha, pega as foinhas, bota água fervendo e cobre. Toma o chá e 

fica quieto que é pra o chá limpar a cabeça e o corpo. O chá da 

cidreira dá sono. O chá da alfavaca tira inflamação, a inflamação de 

todo o organismo. Mas aí, a gente fala pras pessoas e as pessoas não 

                                                 
22 Ela não disse qual planta era. 
23 Esta rezadeira já foi vereadora várias vezes na cidade em que ela mora. 
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acreditam. Têm delas que ficam é achando graça, zombando 

(ACÁCIA, 2018). 

 

Eu estava envolvida pela força das palavras mais do que pelas informações. O 

tempo pareceu ter parado. No momento de volta ao raciocínio perguntei sobre os banhos 

e suas “serventias”, e ela respondeu: “Os banhos são de manjericão, de folha da jurema, 

da folha de cajueiro”. E, fora o banho da folha da jurema, ela não me deu maiores 

detalhes. O Boiadeiro explicou-me que muitas orações “que são a magia oral não podem 

ser ditas em voz alta ou transmitidas sem autorização”. Indaguei o que era preciso para 

ter autorização e eles foram uníssonos, “precisa conhecer os ensinamentos e ser 

conhecida pelos encantados”.24 Eu consegui, em algumas situações, ouvi algumas partes 

de rezas, e duas “magias orais” me foram ensinadas pelo Boiadeiro. Entretanto, não fui 

autorizada a transmiti-las ratificando aqui neste artigo meu compromisso ético com os 

protagonistas que acompanham minhas produções científicas e para quem eu sempre 

dou o feedback. Voltando para minha cidade, fui realizando o processo de desafetação 

colocando-me questões sobre como alguns pesquisadores conseguiram as rezas e 

autorização para publicá-las em outras comunidades. Mircea Eliade em Naissances 

mythiques (1959) faz alusão às práticas ancestrais de cura afirmando: 

 

Toda sociedade primitiva possui um conjunto coerente de tradições 

míticas (...) Não é unicamente uma instrução dentro do sentido 

moderno do termo. O neófito somente se torna digno do aprendizado 

sagrado ao término de uma preparação espiritual (ELIADE, 1959, 

11).25 

 

Eliade trata os rituais secretos, mitos e lendas desde a Idade da Pedra – Proto-

História dos indo-europeus; Índia e o sacrifício cósmico; religião grega e os mistérios de 

Elêusis; e os enigmas das religiões iraniana e israelense –, passando pelas origens do 

Judaísmo, a legitimização do Buda e o triunfo do Cristianismo26 (ELIADE, 1978). O 

espaço sagrado é o todo. A interação entre céu, terra, pedras, água, vegetação, tempo e 

mito (ELIADE, 1978; 1979), como também, o é para as rezadeiras(os) do SM. Tudo 

                                                 
24 Os encantados para os mestres no SM são adultos ou crianças que se perderam na mata e se 
encantaram, mas que ainda estão vivos. Narrativa diferente da coleta entre os Wakona-Kariri-Xucuru por 
Clóvis Antunes (1973, p. 39). 
25 Tradução livre da autora. 
26 O autor diferencia Cristianismo do catolicismo. 
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está interligado e manifesta-se nos sentimentos dando o pertencimento ao lugar – nada 

mais próximo da AS, da ASI e da antropologia das emoções. Outros autores, como Ray 

Moraux, em Mythes et rites de passage en Afrique Noire (2012), falam de práticas 

similares às das rezadeiras e rezadores ao explanar sobre os terapeutas de Abron na 

Costa do Marfim. Segundo Moraux, a teoria da doença de Abron apresenta uma 

variedade de causas de doenças:27 “Ces agents participent à la fois au monde naturel et 

au monde surnaturel” (MORAUX, 2012, p. 102).28 Forma esta descrita similarmente 

pelas rezadeiras e rezadores do SM, mas também não relatam nenhuma descrição de 

“fórmula ritualística”. Para os mestres do SM, a causa é o mais importante, e a “magia 

oral tem segredo”. Algumas pessoas têm o dom de vislumbrar a causa imediatamente: 

“Não tem uma reza ou um modo pré-definido. É a intuição do médium, do rezador que 

vai dizer qual magia usar. Aí podem ter outros elementos, como o banho ou o chá” 

(BOIADEIRO, 2018). Mas a maioria, como os terapeutas de Abron, perscrutam os 

sintomas posto que “les symptômes fournissent à l’occasion des indices qui permettent 

de conclure à la cause” (MORAUX, 2012, p. 103).29 Esses elementos transculturais e 

trans-históricos são encontrados nas relações cotidianas dos descendentes do povo 

Kariri no SM. 

 

Conclusão 

 

 Este conjunto de elementos demonstra serem as práticas ancestrais de cura no 

SM um patrimônio arqueológico cultural imaterial complexo a ser investigado. 

Primeiro, a penetração no ritual das práticas ancestrais de cura, por elas mesmas, como 

foi mencionado, exige longo tempo e aceitação não só do plano imanente, mas do 

transcendente. A pessoa precisa ser conhecida pelos encantados e/ou pelos espíritos, 

depois só um homem pode transmitir a magia oral a uma mulher e vice-versa. Partes 

dessas restrições e etapas são heranças das tradições ancestrais ligadas ao numinoso, e 

outra parte, indiretamente, ligada ao longo período de exílio às margens da sociedade; 

renegados e silenciados pelo discurso materialista-realístico dominante baseado no 

pensamento aristotélico e estruturado no cartesianismo. 

Segundo, as práticas ancestrais no SM requerem uma gestão do território de 

                                                 
27 Sentido de entender e curar. 
28 “Estas pessoas participam ao mesmo tempo do mundo natural e do sobrenatural.” Tradução livre da 
autora. 
29 “Os sintomas fornecidos na ocasião da consulta revelam a doença.” Tradução livre da autora. 
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forma colaborativa. Hoje, as políticas públicas estão ligadas aos interesses econômicos, 

pressionados por instituições religiosas. Neste sentido, não incluem a preservação e a 

salvaguarda desse patrimônio imaterial e, ao mesmo tempo, desenvolvem o turismo 

religioso católico e permitem ação de uma emergente prática neopentecostal agressiva 

(BARROS, 2013) na comunidade em questão. Políticas que se encontram distantes da 

participação popular, sem intenções de inclusão real e respeitosa dos habitantes locais e 

com desrespeito aos saberes e práticas de cura ancestrais. 

 Neste contexto, buscar os líderes e os mestres para trabalharem como cidadãos 

cientistas na transmissão do conhecimento das práticas ancestrais, fazendo uso, também, 

do arcabouço da Arqueologia Colaborativa, fortalecerá as políticas de preservação e 

conservação do patrimônio imaterial e, por conseguinte, do material lito-cerâmico30 já 

revelados na comunidade. 

 São esses mestres protagonistas essenciais a serem ouvidos para dinamicamente 

trabalharem nas ações de resistência, conservação, manutenção, como também, em todo 

o processo de gestão decisória visando sempre incluir toda a comunidade nas decisões 

sociopolíticas e culturais. 

 Essas respostas não deverão ficar circunscritas aos bancos da coletividade 

acadêmica e/ou política, pois os cidadãos cientistas têm um papel fundamental em todo 

o processo de construção, análise e partilha dos dados coletados para uma efetiva 

democratização da ciência. Isso posto, a meta passa a ser a inclusão dos protagonistas 

(mestres, membros da comunidade e acadêmicos) no processo de resistência, 

conservação e manutenção das práticas de cura ancestrais – patrimônio imaterial – 

diante dos desafios socioculturais e políticos identificados. 

 Neste exercício de superação, a geografia antológica e a antologia geográfica, 

presentes neste espaço e no lugar, poderão fazer compreender as estruturas 

sociopolíticas e os simbolismos, revelando a hierarquização do espaço. A ASI, a AS e a 

Antropologia das Emoções, a partir dos próprios cientistas-cidadãos, leia-se as 

rezadeiras e rezadores descendentes do povo Kariri, poderão, em movimento contínuo, 

dirigir as ações para uma rede de trabalho social e colaborativo. 

 É preciso demonstrar que a arqueologia deve olhar objetos como testemunhos de 

sociedades ou mundos culturais passados dotados da sensorialidade que os guiava nas 

escolhas. Nesta perspectiva, superando o ocularcentrismo nos seus padrões newton-

                                                 
30 Procedência Cerâmica do Cariri (LIMAVERDE, 2015). 
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cartesianos limitantes, cabe desenvolver um projeto de gestão para que o patrimônio 

imaterial no SM seja gerido com a forma cabível de transpor o abismo criado desde o 

século XVII. 

Assim, consideramos que o bem imaterial no SM sob os parâmetros 

epistemológicos da ASI pode ser inventariado para desenvolver estratégias aplicáveis e 

práticas diante do contexto desafiante apresentado acima, abrindo trilhas para superar os 

antagonismos concretos presentes na comunidade. Os mestres herdeiros dos 

conhecimentos ancestrais são legitimados como guardiões do patrimônio arqueológico 

imaterial, como já o são da memória local. As rezadeiras e rezadores no SM vivem e 

recriam as heranças ancestrais e podem transmitir a percepção-concepção-sensação, 

dando experiências-emoções estruturantes para um pensamento sistêmico focado no 

trabalho processual de gestão para afirmação da cidadania. 
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