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Prefácio

O presente livro didático é fruto de uma auto-pesquisa 

coletiva, realizada entre o povo Potiguara em parceria com 

pesquisadores e professores não-indígenas, com o apoio do 

GEPeeeS/UFPB, do LEPoliTC/UFCG e incentivada pelo Coletivo 

de Pesquisa pela Valorização dos Saberes Potiguara. O con-

teúdo da cartilha foi construído coletivamente durante três 

anos, de 2015 a 2018, com a participação de lideranças, pajés, 

rezadeiras, parteiras, e acadêmicos Potiguara das diversas al-

deias do território Potiguara no litoral norte paraibano.

Caberá aos professores e jovens Potiguara aprofunda-

rem os seus conhecimentos sobre a sua cultura além dos con-

teúdos aqui apresentados e os registrarem, partindo das suas 

próprias pesquisas, práticas e experiências espirituais. Espera-

mos que o trabalho apresentado nesse volume seja somente o 

ponto de partida de um processo muito mais amplo de auto-

conhecimento dos jovens Potiguara.
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o PrOCESSO HISTÓRIcO

O povo Potiguara tem uma das histórias mais longas de contato com os 

invasores Europeus. Os portugueses chegaram na Baia da Traição entre 1501 e 

1505, quando na ocasião do primeiro contato alguns deles foram mortos, as-

sados e comidos ritualmente pelos Potiguara, acontecimento que mais tarde 

deu o nome da cidade Baia da Traição. Seguiu-se um longo período de guer-

ra contra os portugueses e seus aliados. A arrogância dos portugueses, que 

se achavam de raça superior, os povos que ocupavam o território que hoje 

constitui o Brasil como bárbaros, selvagens, sem lei, sem rei, sem Deus, serviu 

como justificativa para que cometessem massacres com os povos indígenas. 

Entre a chegada dos portugueses e a conclusão da ocupação em 1599, 

os Potiguara realizaram contatos amistosos com os franceses, com quem man-

tinham relações comerciais. A diferença de tratamento entre os franceses e os 

portugueses se explica pelo fato de que enquanto os primeiros se interessa-

vam apenas por escambos, os lusitanos se empenharam em invadir a terra, ini-

ciando a monocultura de cana-de-açúcar (problema que se arrasta até hoje) 

em grandes parcelas dos territórios tradicionais. Guerra, chacinas, e, sobre-

tudo, as doenças contagiosas do velho mundo, levaram ao genocídio quase 

completo do povo Potiguara.

Estima-se que antes da chegada dos europeus habitavam cerca de 

100.000 potiguara no litoral nordestino; 400 anos depois, no início do século 

XX, tinham sobrevivido menos de mil descendentes; ou seja, 99% do povo 

Potiguara tinha sido exterminado durante os processos de colonização e na-

cionalização do Brasil. Além da violência, os Potiguara ainda sofreram um pro-

cesso de opressão social, cultural, espiritual e econômico: Sendo proibidos de 

realizarem os seus ritos, de falarem a sua língua, de se declararem indígenas, 

desprovidos das suas terras; obrigados a assumir a religião católica, a mudar a 

sua estrutura familiar e a falar português. 

É obvio que tal processo de violência e opressão levou a profundas mu-

danças, em todos os aspectos da cultura Potiguara, tanto sociais, econômicos 

e cosmológicos. Portanto, seria equivocado achar que os Potiguara e demais 

povos indígenas tenham ou deveriam ter permanecido iguais aos seus ante-

passados de 500 anos atrás. 

8     MEDICINA TRADICIONAL POTIGUARA
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Aliás, todos os povos do mundo, inclusive os povos europeus, sofreram 
enormes transformações e perdas culturais devido ao avanço do colonialismo, da 
modernidade e do capitalismo global. No entanto, os povos originários resistiram, 
e continuam a resistir, durante todos esses anos de devastação e massificação 
cultural em nível global, lutando pela sua continuidade cultural e contra a lógica 
normatizadora do capitalismo global. 

Ser potiguara hoje não significa ser igual aos seus antepassados, senão per-
ceber-se como herdeiro da cultura e da luta dos seus antepassados, compartilhar 
um modo e uma visão de vida própria entre os seus parentes Potiguara (identida-
de = o que nos une), e diferente do modo e da visão de vida da sociedade domi-
nante (alteridade = o que nos diferencia).
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Tradicionalmente, todas as comunidades humanas curavam-se em base de 
plantas e rituais mágico-religiosos. Mas a imposição da cosmovisão

materialista e mecanicista das ciências modernas fez com que muitos povos 
deixassem as suas antigas práticas, perdendo esses conhecimentos orais.

Apesar da popularização do uso de drogas farmacêuticas entre os Poti-
guara existe, até hoje, o hábito de se curar com plantas e rituais. O conheci-
mento tradicional do povo Potiguara sobre as doenças e as curas é um conhe-
cimento muito amplo, plenamente oral e prático. O presente trabalho é uma 
tentativa de apresentar esses conhecimentos de forma sistemática e resumida 
(sem entrar em detalhes sobre a vasta gama de fitoterápicos, que merece um 
trabalho específico a parte). 

Não temos muitos relatos sobre as práticas de cura dos Potiguara da 
época da chegada dos Portugueses, somente alguns trechos nos escritos dos 
antigos cronistas que versam sobre práticas de “feitiçaria” e rituais “diabólicos” 
realizados pelos pajés. Mesmo se tivéssemos mais conhecimentos sobre as prá-
ticas da época, é obvio que durante os longos 500 anos de colonização tenham 
ocorrido mudanças significativas.

Durante muito tempo, os pajés haviam deixado de existir entre os Poti-
guara, sendo substituídos pelos rezadores e as rezadeiras que, de certa forma, 
deram continuidade ao trabalho dos pajés, porém, com símbolos e versos de 
cunho cristão. Somente com o surgimento dos grandes movimentos indígenas 
a partir dos anos 1960 foi que alguns herdeiros da antiga ciência das rezadeiras 
retomaram a simbologia indígena, revivenciando o antigo ofício dos pajés.

Apesar de todos os processos de transformação que ocorreram em con-
sequência da invasão dos Europeus, manteve-se uma caraterística fundamental 
do modo Potiguara de enxergar a questão da saúde que parece perpassar os 
séculos e que continua até hoje: a profunda interligação da sanidade física com 
conceitos cosmológicos da dimensão espiritual, do invisível, do imaterial, sobre-
tudo da força de Deus Tupã, da natureza e dos ancestrais.

Infelizmente, são cada vez menos as pessoas portadoras e praticantes 
desses conhecimentos orais, sendo que os troncos velhos vão-se partindo com 
o avanço da sua idade e as gerações mais novas têm cada vez menos incentivo 
para se apropriarem desse riquíssimo tesouro milenar. Sendo de natureza oral, a 
morte dos últimos portadores desses saberes será também a morte dos saberes 
tradicionais. Conhecimentos orais são essencialmente embasados em experiên-
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cias práticas e místicas, e não podem ser adquiridos somente a partir da leitura; 
É preciso passar por experiências que envolvem o corpo e a alma para obter a 
compreensão da sua verdadeira dimensão.

Portanto, será decisivo que as novas gerações, os “ramos novos”, se dedi-
quem à aprendizagem com os troncos velhos e às práticas tradicionais para dar 
continuidade à sua herança ancestral.

O presente livro pretende registrar e explicar a medicina tradicional 1de 
forma simples e sistematizada, com o objetivo de incentivar aos alunos e profes-
sores do segundo grau nas escolas no território potiguara a se re-apropriarem 
dessa herança de valor imprescindível, tanto para a sua saúde individual, quan-
to para a saúde do povo.

1 No seguinte, a expressão “tradicional“ será utilizada para determinar práticas, conhecimentos e visões que re-
presentam o modo de vida e de ver o mundo vivenciado pelos troncos velhos, ou seja, pelos guardiões culturais 
e especialistas espirituais da geração que nasceu nas primeiras décadas do século XX.
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Somente podemos compreender as práticas e os conceitos medi-

cinais tradicionais dos Potiguara se compreendermos os principais con-

ceitos da sua cosmologia tradicional. Seria demasiado explanar todo o 

sistema da cosmologia tradicional Potiguara aqui (o que já fizemos em 

outro livro didático), porém, será necessário lembrar alguns conceitos 

chaves para possibilitar a compreensão das ideias e das práticas subja-

centes na sua medicina tradicional. 

O mundo tradicional Potiguara é um mundo encantado, habita-

do por diversos seres imateriais e mitológicos, inteiramente permeado 

pela força divina de Deus Tupã, sempre presente na força vital dos seres 

vivos, na abundância e no mistério da natureza de modo geral. É um 

mundo constituído por entes que exigem que as pessoas os respeitem, 

comuniquem-se e se relacionem com eles. Além de Deus Tupã e da mãe 

natureza ainda existem os seres encantados, sobretudo, representados 

pela Comadre Florzinha, a Mãe D´Água, o Pai do Mangue e os espíritos 

dos Ancestrais, todos eles habitando nos ambientes naturais e permean-

do o território tradicional dos Potiguara. Mas não são somente os seres 

encantados que são relacionados às forças imateriais; plantas, animais, 

seres humanos, os rios, a terra, o sol, a lua, e até o vento contém a dimen-

são do imaterial, ou seja, possui um aspecto espiritual. 

Para o contexto da saúde os entes que tem mais relevância são as 

plantas, o corpo e o espírito humano, com suas energias ou forças invisí-

veis que se manifestam na forma de doenças ou de curas.
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As plantas são seres vivos igualmente dotados com espírito, que merecem
o nosso respeito e há pessoas que gostam de conversar com elas. Como todos 

os seres vivos, elas dependem diretamente da força da mãe terra, da energia do 
sol e do ritmo da lua. Elas também são os elementos que formam os ambientes 

naturais das matas e do mangue, e assim, representam a força da Mãe Natureza 
e dos ancestrais que habitam o território.

Algumas plantas têm um valor sagrado, sobretudo a Jurema Sagrada 
(preta e branca), que é venerada em inúmeros cânticos do toré, além do mes-
tre junçu, o macaçá, o catucá de caboco, o jucá, do fumo (tabaco), do alecrim 
de tabuleiro, a mescla, o pião roxo e a mangerioba, entre outros, que são uti-
lizados em defumadores e para benzer as pessoas doentes, ou como dadivas 
para os encantados.

As plantas têm um papel central na cura de doenças (tanto de doenças 
do corpo quanto doenças da alma). É importante apontar que não são somen-
te as propriedades materiais das plantas, ou seja, os seus componentes quí-
micos que curam, senão a sua energia imaterial inspirada pela força da Mãe 
Natureza e dos ancestrais que permeiam o território. Portanto é necessário 
manter certos cuidados para que as plantas possam curar. 

Todo trato para com as plantas exige o respeito da pessoa, principal-
mente quando se pede licença para retirar cascas, folhas ou raízes para a con-
fecção de remédios. Algumas pessoas pedem licença para o Caboclo do Mato 
antes de buscarem plantas medicinais, além de manterem um resguardo de 
três dias, evitando relação sexual e mantendo um estado de espírito centra-
do em pensamentos positivos. Do mesmo modo, o paciente que toma certas 
plantas fortes têm que manter o resguardo para não se sentir mal com a me-
dicação. As plantas também não devem ser retiradas de lugares onde passam 
muitas pessoas, como nas beiradas dos caminhos, por que nesses locais se 
junta o “carrego”, ou seja, as energias pesadas das pessoas que lá transitam. 

O conhecimento sobre o uso das plantas muitas vezes vem das próprias 
plantas, pois, as plantas também são mestras que ensinam e revelam os seus 
poderes aos pajés e curandeiros durante sonhos e em estados de transe. Tam-
bém existe o hábito de conversar com as árvores para desfazer um aviso ne-
gativo obtido em sonho ou através de sinais. Além destes muitos detalhes, há 
muitos outros segredos na ciência dos caboclos velhos que não podem ser 
revelados ao público...

18     MEDICINA TRADICIONAL POTIGUARA
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Os seres humanos são caraterizados como animais, igualmente fazendo parte 

da natureza, porém animais diferenciados, dotados com alma (ou espírito),

juízo (razão lógica/consciência) e moralidade (ética). Diferentemente dos 

outros animais e dos seres encantados, seres humanos sabem a diferença entre 

o bem e o mal e tem consciência das suas ações. Porém, os humanos também 

têm energias, positivas e negativas, que eles podem passar para outras

pessoas, inclusive involuntariamente, ou seja, sem ter consciência disso, re-

sultando em certas doenças de alma (mal olhado, enguiço, botado). De certa 

forma, a mente humana não tem plena consciência das ações do seu espírito, 

que por sua vez age conforme o hábito dos animais e seres encantados, ou 

seja, fora dos padrões da moralidade. É somente com dom e ensinamento 

espiritual que uma pessoa pode aprender a controlar a sua força espiritual de 

forma consciente (como no caso dos pajés e rezadores). 

Segundo a cosmovisão Potiguara, a mediunidade é uma habilidade 

natural de todo ser humano, porém, com graus variados de desenvolvimen-

to dependendo de cada pessoa. Assim existem pessoas que nascem com 

um dom especial, geralmente, fazendo-se presente já na infância através de 

estados espontâneos de transe ou por doenças de alma que ameaçam a vida 

da criança, exigindo uma cura espiritual. Uma pessoa que nasce com este 

dom precisa ser encaminhada para um ensinamento direcionado para que 

aprenda a lidar com a sua mediunidade de forma proveitosa, caso contrário 

esse dom se tornará prejudicial para ela, podendo levá-la à morte. Logo, o 

dom espiritual não pode ser visto somente como benção, é também uma 

grande responsabilidade.

Após a morte de uma pessoa, o espírito sai do corpo, porém, perma-

nece na sua forma desencarnada no território e na proximidade dos seus 

parentes, tornando-se um ancestral, ou seja, um ser encantado2. Agora a 

pessoa falecida está em outro plano, no mundo imaterial do além onde não 

existe espaço, tempo ou moralidade, porém, continuando presente como 

guia espiritual dos seus parentes. Os espíritos dos ancestrais podem dar 

força a quem os invoca, porém, também admirar-se pela pessoa querida e 

2 Essa visão obviamente está em conflito com a visão cristã que supõe que após a morte a alma da pessoa irá 
para o céu. Mas para os Potiguara que defendem a visão tradicional, todos mortos permanecem na terra até o 
dia do apocalipse, quando todos serão julgados e condenados a passarem para o céu, ou então, para o inferno.
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causar males (encosto). Nesse último caso, o espírito do falecido não conse-

gue partir para o outro mundo por alguma questão não resolvida ou porque 
não consegue desapegar-se das pessoas queridas. O seu apego pela pessoa 
querida vai tirar energia vital dela causando fraqueza e cansaço, sem que o 
espírito do falecido tenha a intenção de prejudicar a pessoa querida. 

Mas os ancestrais também são de grande importância para os rituais de 
cura. É com o apoio e a ciência deles que o pajé ou o rezador consegue invocar o 
poder de Deus Tupã para curar as pessoas.
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Na cosmovisão tradicional Potiguara, o mundo material é movido por forças 
imateriais. Deus Tupã, a força vital da natureza, os ancestrais, todos são forças 
imateriais que interferem no mundo material e na vida das pessoas. O conceito 

de força ou energia é onipresente no pensamento Potiguara, elemento-chave 
para compreender a relação entre o mundo material e o mundo imaterial. 

 

ESPírItO, PEnSaMEnTO E fé

De forma geral, tudo que existe tem uma dimensão imaterial, uma energia 
ou força. E assim como os encantados podem causar as chamadas doenças de 
alma como o mal olhado, pessoas mortais também podem, inclusive involuntaria-
mente, causar doenças ou efetuar curas. É o espírito da pessoa, enquanto energia 
positiva ou negativa, que pode causar o mal olhado, olho gordo e o quebrante, 
ou então facilitar a cura. 

De certo modo o espírito da pessoa não é a mesma coisa que a mente, ou 
seja, o pensamento consciente. Uma pessoa pode conscientemente querer o bem 
de uma outra pessoa, porém, o seu espírito pode admirar-se dela e causar mal 
olhado, prejudicando alguém sem que a pessoa que causou o mal tenha cons-
ciência disso. Isso porque a mente consciente age no plano do material e o espí-
rito no plano imaterial, duas dimensões com regras diferentes. Diferentemente 
da consciência humana, o espírito não tem maldade, desconhecendo a diferença 
entre o bem e o mal, parecendo com os animais e as crianças pequenas. Após a 
morte, a mente desaparece junto ao corpo e o espírito permanece.

Ao mesmo tempo, o próprio pensamento representa uma energia imate-
rial, positiva ou negativa, que pode provocar cura ou doença, sorte ou azar, tanto 
da própria pessoa quanto de outras pessoas. Pensar negativamente tem efeitos 
negativos, e pensar positivamente efeitos positivos. O próprio pensamento tem 
força, é energia imaterial com poder de manipular o mundo material, principal-
mente quando invoca os seres imateriais fazendo uso da força da fé. 

A relação, contudo, entre espírito e pensamento consciente é bastante vaga e 
há pessoas que argumentam que são somente dois aspectos de uma coisa só. Mas de 
todo modo, todos concordam que é somente com a fé, tanto no pensamento quan-
to no espírito, que se cura. A fé é a junção ou o alinhamento da força da mente com 
a força do espírito, liberando assim as forças do mundo invisível para fins de cura.
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A PalAvra

A Palavra tem força. O pensamento transformado em palavra representa 
uma manifestação da força imaterial do pensamento no mundo material e, por-
tanto, uma materialização objetiva potencializando ou inibindo os efeitos do pen-
samento. É por isso que a reza e a canção têm poder. E é por essa razão que não se 
deve contar os sonhos quando queremos que eles se tornem realidade, e porque 
se conta os sonhos ruins para as árvores desejando que eles não se realizem.

o vento

O vento traz frescor e novos pensamentos, mas pode ser  também veículo 
de energia boa ou negativa que pode até causar doenças, assemelhando-se assim, 
às energias imateriais. Essas energias podem se originar de pessoas “carregadas”, 
forças vagantes, obsessores ou sofrimentos. Existe também o vento chamado de 
“ramo” que vem das águas, principalmente do mar e que causa diversas doenças, 
como dor de cabeça, de corpo ou de dente, moleza no corpo, e até derrame (aci-
dente vascular cerebral – AVC), entre outras qualidades de doenças.

Nos rituais de cura, o vento é simbolizado pelo sopro do pajé ou do curan-
deiro, gesto de grande importância para fechar o corpo, inserir boas energias ou 
retirar energias malignas.

Para evitar ser atingido por energias negativas que o vento pode trazer, 
muitas pessoas procuram o abrigo da casa em dias ventosos. Doenças causadas 
pelo vento devem ser rezadas por uma rezadeira ou um rezador com uma reza 
específica para este fim.
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Toda questão de saúde tem tanto uma dimensão física quanto uma dimensão 
espiritual ou energética, já que qualquer alteração no campo imaterial terá

necessariamente alguma repercussão no plano material também e vice-versa. 
Porém, existem doenças cuja causa não origina no plano imaterial senão no 

mundo material, enquanto outras doenças são provocadas por causas
espirituais, ou seja, originam no plano imaterial, desenvolvendo uma patologia 

inclusive física. É por isso que a medicina tradicional Potiguara distingue entre 
doenças de corpo e doenças de alma.

DOEnçaS DE cORpo

A grande maioria de doenças são doenças de corpo que não necessaria-
mente tem alguma causa estritamente espiritual, mas sim, causas materiais. Isso 
não quer dizer que essas doenças não possam ter também uma causa espiritual, 
ou seja, de energias negativas oriundas de outras pessoas ou seres, porém, são 
doenças onde primeiramente o corpo adoece, antes da alma da pessoa. Também 
é evidente que a maioria das doenças de corpo tenham maior possibilidade de 
aparecer em pessoas com desequilíbrio espiritual, sem que esse desequilíbrio 
seja a causa direta da doença, diferentemente das doenças de alma que tem 
como causa algum agente espiritual. Por isso, as doenças de corpo também são 
chamadas doenças que vem de Deus, ou seja, que tem uma causa natural.

As doenças de corpo são as mais diversas. Aqui alguns exemplos:

DOR DE CABEÇA

Causa
Raio de sol ou lua entrou na cabeça; sentimentos e preocu-
pações; doença de alma

Terapia

Reza mágica com gestos; ritual da garrafa (Garrafa com água 
na coroa da cabeça e reza até a água começar borbulhar, 
absorvendo toda a dor e energia negativa); planta (chá, em-
plasto, banho, defumadores), preparação conforme a lua

Princípio da 
Cura

Reza é palavra de ordem baseada na fé e força espiritual do 
curandeiro; força vital da água e das plantas inspiradas pelos 
espíritos ancestrais e pela lua
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MACHUCADO
Causa Lesão física

Terapia
Planta (emplasto, pomada, chá), preparação conforme a lua; 
reza e ritual

Princípio da 
Cura

Força natural da planta inspirada pelos espíritos ancestrais; 
emplasto de plantas na cabeça absorve a dor; invocação dos 
espíritos ou espanto do mal através do cheiro da planta po-
tencializado pelo calor do fogo (no caso dos defumadores)

VIROSE OU INFECÇÃO
Causa Energia ruim que alguém trouxe

Terapia
Plantas (chá, banho, lambedor); agradecimento posterior da 
cura aos encantos; ritual para proteger a casa com defuma-
dor aromatizante, preparação conforme a lua; reza

Princípio da 
Cura

Força natural da planta inspirada pelos espíritos ancestrais; a 
reza é palavra de ordem, com base na fé e força espiritual do 
curandeiro e com ajuda dos ancestrais

COBREIRO

Causa Infecção da pele

Terapia
Reza mágica (específica) com gestos representacionais (cor-
tando pontas da mamona) com plantas aromatizantes (coen-
tro roxo) e colar de mamona, preparação conforme a lua

Princípio da 
Cura

Reza é palavra de ordem, com base na fé e força espiritual 
do curandeiro e com ajuda dos ancestrais, expulsa o mal do 
corpo do paciente; força natural da planta inspirada pelos 
espíritos ancestrais

DIARREIA

Causa
Alimentação errada ou desequilibrada; verminose; falta de 
líquido; virose 

Terapia
Plantas (chá); goma de tapioca diluída na água, preparação 
conforme a lua

Princípio da 
Cura

Força natural da planta inspirada pelos espíritos ancestrais e 
pela lua

BAIXA FERTILIDADE DA MULHER
Causa Mal funcionamento do organismo

Terapia
Banha do quiura (timbu ou gambá), preparação conforme a 
lua

Princípio da 
Cura

Energia vital do Animal

FRATURA
Causa Lesão física

Terapia
Pedra em pó (uso interno); plantas (sumo de mastruz, uru-
cum, enxofre, brasa, caraúba)

Princípio da 
Cura

Força de dureza da pedra; força natural da planta inspirada 
pelos espíritos ancestrais

ENGASGO

Causa
Algo que ficou atravessado na garganta (espinha de peixe, 
osso, pedaço de fruta ou carne)

Terapia Reza mágica (específica); copo de água

Princípio da 
Cura

Reza é palavra de ordem que, com base na fé e força espi-
ritual do curandeiro e com ajuda dos ancestrais, expulsa o 
mal do corpo do paciente; água ajuda a espinha a descer

SANGUE NOVO / GROSSO
Causa Muito sangue (= energia vital)

Terapia
Barro, uso externo e interno; areia de formigueiro e chá de 
planta (erva doce), preparação conforme a lua; óleo de coco 
para afinar o sangue

Princípio da Cura

Terra é a fonte, mas também o oposto da vida; o barro 
equilibra excesso de força vital e calor quando tem muito 
sangue (=força vital); o barro levado pela formiga de baixo 
para a superfície da terra é puro e purifica o sangue

ESPINHELA CAÍDA
(fraqueza e cansaço, corpo mole, dores nas costas e no peito)

Causa Esforço físico exagerado ou inadequado
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Terapia

Reza mágica (específica); ritual com cordão para medir o 
peito e amarrando a pessoa no portal da casa ou segurando 
as suas mãos para cima; massagem para fechar a costela e 
puxando os dedos da mão e do pé; ritual com copo de ar 
quente no peito que vai sugar para fechar a costela

Princípio da 
Cura

Reza é palavra de ordem que, com base na fé e força espiri-
tual do curandeiro, expulsa o mal do corpo do paciente

Observa-se que mesmo quando se fala de doenças de corpo, a causa diag-
nosticada pela medicina tradicional Potiguara (raio de sol, muito sangue, energia 
ruim) muitas vezes é bem diferente do diagnóstico que se esperaria de um médi-
co alopata, conforme a biomedicina moderna3. Mais diferente ainda será a terapia 
aplicada, muitas vezes envolvendo rezas e outros rituais. Mesmo quando a terapia 
somente consiste na aplicação de fitoterápicos (plantas) ou banhas de animais, a 
explicação para o efeito benéfico não são os seus componentes químicos, mas 
sim a força vital, a energia da planta ou do animal, acionado pela fé e pelo po-
der espiritual do curandeiro por meio de rezas e rituais. Além disso encontramos 
doenças, ou seja, diagnósticos de patologias que não aparecem na sistemática da 
biomedicina (por exemplo: espinhela caída, sangue novo, ramo). 

Trata-se, então, de um sistema medicinal próprio que se diferencia tanto 
no diagnóstico e na anamnese quanto na terapia, e que é embasado em um 
modelo cosmológico radicalmente diferente do modelo das ciências modernas 
e da biomedicina. 

DOEnçaS DE almA
 

Além das doenças de corpo existem também doenças da alma, cuja prin-
cipal causa é espiritual, ou seja, uma energia negativa oriunda de uma pessoa ou 
um ser encantado. Essa energia negativa atinge primeiramente a alma, ou seja, 
o lado imaterial ou energético da pessoa para posteriormente manifestar-se em 
sintomas físicos que podem levar inclusive à morte da vítima.

3 Vale ressaltar que uma causa física como, por exemplo, um vírus somente se apresenta enquanto microrga-
nismo, para quem dispõe de um laboratório com microscópio de precisão; caso contrário, o vírus se apresenta 
como causa invisível transmitida pelo vento ou pelo contato com uma outra pessoa.

Por mais que os sintomas de doenças de alma possam ser os mais varia-

dos (dor de cabeça, cansaço, diarreia, dores no corpo, tristeza, falta de apetite, e 

diversos outros), a causa geralmente é um de quatro tipos dessas doenças:

MAL OLHADO / OLHO GORDO / QUEBRANTE

Causa

Admiração ou apego que gera energia negativa e passa 

para a pessoa admirada, ou suga a energia da vítima; força 

negativa que passa de uma pessoa, um ser encantado ou um 

animal (cobra verde, sapo, etc.) para outra pessoa de forma 

intencional ou não; perseguição por uma pessoa por inveja, 

raiva, ou ciúmes

Terapia

Reza mágica (específica) com gestos representacionais com 

plantas aromatizantes (mangerioba, pinhão roxo; macaçá; 

manjericão; vassourinha da folha miúda) para invocar Deus e 

os ancestrais para tirar o mal

Princípio da 

Cura

Reza é palavra de ordem que, com base na fé e força espi-

ritual do curandeiro, expulsa o mal do corpo do paciente; 

força natural da planta inspirada pelos espíritos ancestrais

ENGUIÇO

Causa

Mulher menstruada ou homem que teve relação sexual pas-

sou por cima da pessoa ou objeto dela; Energia negativa que 

passa de uma pessoa para outra de forma intencional ou por 

acidente.

Terapia

Reza diagnóstica para ver quem causou com defumadores, e 

outros elementos retirados da natureza; ritual com a pessoa 

que causou para desenguiçar (passar por cima do doente 

em sentido contrário e em formato de cruz); há outros ritos 

que não podem ser tornados públicos

Princípio da 

Cura

Reza é palavra de ordem que, com base na fé e força espiri-

tual do curandeiro, expulsa o mal do corpo do paciente; de-

senguiço inverte a situação, a feiticeira retomando a energia 

má que tinha passado para o adoecido; defumador atrai as 

energias boas e purifica o ambiente
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ENCOSTO

Causa
Alma de um ser desencarnado encosta no paciente deixando 
ele sem falar, triste, sem apetite, pálido, magro, fraco

Terapia
Reza, atendimento por entidade com fumaça, banhos e per-
fumes de plantas, milho e legumes

Princípio da 
Cura

Reza é palavra de ordem que, com base na fé e força espiri-
tual do curandeiro, expulsa o mal do corpo do paciente; força 
vital das plantas

BOTADO

Causa

Magia negra, trabalho de esquerda, uso dos poderes espi-
rituais para fazer o mal e prejudicar outra pessoa principal-
mente por motivo de inveja ou ciúme, muitas vezes associa-
do com a “macumba” ou o “catimbó”

Terapia
Ritual com reza e defumador, muitas vezes envolvendo 
a incorporação de um “mestre” pelo médio e fumaça de 
cachimbo

Princípio da 
Cura

Reza é palavra de ordem que, com base na fé e força espiri-
tual do curandeiro, expulsa o mal do corpo do paciente; po-
der espiritual do ser incorporado durante o ritual (“mestre”)

 
Pode-se notar, que as terapias tanto de doenças de alma quanto das de 

corpo envolvem elementos parecidos, sobretudo a reza e o uso de plantas. A 
diferença entre as terapias voltadas para as doenças de alma e as do corpo é 
o seu foco em curar a alma, a parte espiritual ou imaterial da pessoa e repelir 
as energias negativas oriundas de fontes externas que causaram a doença. As 
doenças de alma, ou seja, o enfraquecimento do aspecto imaterial da pessoa, 
que representa uma parte importante da sua força vital, pode resultar em di-
versas doenças de corpo desenvolvendo uma grande variedade de sintomas, 
dependendo da pessoa, do contexto e da intenção do ser que provocou o mal. 
O objetivo é, então, curar a causa imaterial e não somente os sintomas físicos.

É importante notar, que o ser ou a pessoa que provocou uma doença de 
alma nem sempre age intencionalmente, sendo que muitas vezes pode ser jus-
tamente o apego a uma pessoa, uma planta ou um animal que pode causar um 
mal-estar. No linguajar dos Potiguara se fala que a pessoa ou o ser encantado 

se “admirou” da pessoa, causando “olhado” nela. A “admiração” por uma pessoa, 
planta ou um animal pode também misturar-se com um sentimento de inveja, 
chamado “olho gordo”; neste caso os danos geralmente serão ainda maiores.

No caso do enguiço o mal é geralmente causado intencionalmente por 
uma outra pessoa com o objetivo de prejudicar alguém por motivo de vingan-
ça, inveja ou ciúme (a menos que a pessoa se esqueça e cause o enguiço sem 
intenção). É realizado um ritual específico em que uma mulher menstruada ou 
um homem considerado impuro passa sobre a vítima ou algum objeto dela 
com a finalidade de prejudicar outro/a. 

Para curar o enguiço é realizado um ritual revertendo exatamente esse 
movimento em formato de cruz para mandar a energia negativa de volta par 
onde ela partiu.
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A menSTRuAção 

A menstruação da mulher é necessária para a saúde dela, mas geralmen-
te é também concebida como um estado tanto de impureza e perigo quanto 
de grande vulnerabilidade. A mulher está “aberta”, deve evitar comida “carre-
gada” e relação sexual. Ela está exalando energias pesadas e ao mesmo tempo 
vulnerável para ser atingida por energias negativas. Nesse estado, a mulher 
deve abster-se de uma grande gama de atividades e manter-se longe de todos 
os objetos e atividades importantes ou sagradas para não se contaminar, ou 
seja, ficar “enguiçada”.

o Parto

O parto é o momento da formação de uma nova vida, tanto física quan-
to espiritualmente, o nascimento de uma pessoa, um novo parente, guerrei-
ro/a e futuro ancestral. Tanto a mãe quanto a criança estão em um momento 
de extrema abertura e vulnerabilidade, e precisam ser protegidas, mormente 
espiritualmente. Portanto existem diversos cuidados para serem respeitados 
para proteger e fechar os corpos tanto da mãe quanto do seu filho recém-
-nascido. Tradicionalmente, as mulheres têm as crianças sentadas, ou seja, de 
cócoras, e não deitadas como hoje tem sido estimulado pela medicina formal.

Durante o parto tradicional a parteira dá apoio à mãe e recebe a criança. 
Caso a criança demore para nascer reza-se um verso específico, aplica-se um 
chá de plantas (muitas vezes com pimenta do reino), óleo de coco, um tipo de 
massagem na cintura da mãe para ajudar no parto e para a placenta descolar 
com mais facilidade. 

Logo após o parto, a parteira banha a criança, reza e prepara um defu-
mador com alfazema para purificar o ambiente e fechar o corpo da criança, 
passando a criança em formato de cruz por cima do defumador. 

Depois do parto prepara-se também um banho ou emplasto para a mãe 
com diversas ervas e cascas (muitas vezes com barbatimão e aroeira) para fe-
char o corpo dela e evitar uma infecção pós-parto. Caso a mulher sofra de 
hemorragia, faz-se uma reza específica também e se dá um chá feito com um 
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pedaço da placenta e do cordão umbilical ou um chá de malva rosa para parar 
o sangramento. Algumas parteiras dão um pequeno pedaço da placenta para 
a mãe comer para estancar o sangue.

Por fim, o pai enterra a placenta de baixo de uma árvore perto da casa. 
Há pessoas que afirmam que para o homem não engravidar mulher mais a 
mulher, deve comer um pedaço da placenta. 

O umbigo, quando ele cai, é guardado e secado, e dizem algumas par-
teiras que pode servir como remédio para curar dores no umbigo da criança 
ou também fazer o marido parar de beber4. 

Para evitar complicações, a mulher grávida passa por um extenso perío-
do de resguardo. Geralmente, inicia-se alguns dias antes do parto e termina 
quarenta dias depois. Durante esse período, a mulher para a maioria das suas 
atividades, sobretudo levantar peso, e submete-se a uma dieta mais restrita, 
evitando o consumo de alimentos “carregados”, como peixes de carne escura, 
crustáceos, carne vermelha, porco e caça. Durante o resguardo a mulher deve 
também evitar raiva e estresse. Dizem algumas pessoas que também se deve 
evitar que alguém veja o peito dela durante a amamentação pois pode causar 
“olhado” e secar o leite. Por isso, recomenda-se evitar muita visita na casa dela 
durante o resguardo. Já quando a mãe quiser parar de amamentar o seu bebê 
ela deve fazer um colar com sementes da carrapateira para secar o leite.

4 Em outros casos o umbigo é enterrado na frente de um edifício simbolizando a futura profissão da criança (por 
exemplo na frente da prefeitura para ser prefeito).
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Tradicionalmente, quem curava muitas vezes eram os próprios parentes mais 
próximos, os pais, tias e tios, e os avós, que muitas vezes se tornavam rezadeiras 
e parteiras pela própria necessidade de cuidar dos seus filhos, netos e sobrinhos. 

São, sobretudo, as mulheres que mantém um amplo conhecimento sobre
plantas medicinais, rezas e remédios naturais. Mas existem também pessoas 

com habilidades específicas na área da saúde que são procuradas ou chamadas 
para ajudar na cura de pessoas e animais, e para realizar os partos. 

RezADeIraS E BenzEdORES

A grande maioria das pessoas que são procuradas para curar são chamadas 
de benzedores ou rezadeiras, sendo que na sua maioria são mulheres que herda-
ram essa habilidade das suas mães ou avós, porém, também existem homens que 
exercem esse ofício. 

As rezadeiras e os benzedores conhecem diversas “rezas”, versos mágicos 
que invocam o poder de Deus para curar, tanto doenças de alma quanto doenças 
do corpo. Mas além das rezas, eles também são grandes conhecedores de plantas 
medicinais, banhas de animais e sabem preparar diversos remédios e tratamen-
tos. Uma grande parte das rezadeiras é também parteira.

Para trabalhar problemas muito sérios, sobretudo encosto e botado, alguns 
rezadores trabalham “manifestados”, ou seja, recebem entidades do outro mundo 
que agora vão assumir o trabalho da cura por meio do corpo do rezador que serve 
como mero “aparelho” deles.

Algumas rezadeiras assumiram o seu ofício após ter recebido um chamado, 
muitas vezes na forma de uma doença na infância; outras escutaram as rezas com 
as suas mães ou avôs e simplesmente começaram a rezar os seus filhos, sobrinhos 
ou netos pela necessidade e pela falta de acesso a serviços médicos. O sucesso 
das suas rezas rapidamente atraiu outros parentes e vizinhos que passaram a ir 
até elas em busca de ajuda. É dessa forma que uma pessoa se torna conhecida 
como rezadeira, muitas vezes inclusive contra a sua própria vontade. 

Muitas pessoas dizem que os ensinamentos somente podem ser passados 
para um parente do outro sexo, caso contrário as rezas perdem o seu poder. Po-
rém, uma rezadeira de idade muito avançada pode passar a sua ciência para uma 
filha ou neta para substituí-la. Mas há também rezadeiras e rezadores que não 
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receberam nenhum ensinamento de pessoas vivas, senão somente de Deus e dos 

seres encantados, sobretudo de espíritos de rezadores antigos (também chama-

dos de “mestres”).

Nem todas as pessoas querem assumir esse ofício, já que temem o “carre-

go”, ou seja, as energias negativas dos seus pacientes que podem passar para a 

rezadeira ou o rezador e prejudicar a sua saúde. Em algum momento, geralmente 

já com idade avançada, muitas rezadeiras vão sentindo o peso do “carrego” muito 

forte e deixam de atender por falta de condições para continuarem o seu ofício. 

Em outros casos uma rezadeira, ao assumir a fé protestante, abandona a prática 

porque se sente em contradição com os ensinamentos da nova religião. 

Lamentavelmente, hoje tem cada vez menos rezadeiras e benzedores, dado 

que a maioria dos jovens se recusa a assumir essa responsabilidade, ao passo que 

os mais velhos partem sem deixarem herdeiros dos seus conhecimentos.

PajéS 

Existem entre os Potiguara diversas pessoas que são chamados de pajés, 

porém, bem menos que as que são chamadas de rezadeiras ou benzedores. Di-

ferentemente das rezadeiras, os pajés são na sua maioria homens, mas as poucas 

pajés femininas estão entre os mais respeitados e reconhecidos. Os pajés, como 

também as rezadeiras e os benzedores, realizam rituais com rezas, e preparam 

e aplicam remédios em base de plantas e animais. Porém, diferentemente dos 

outros agentes tradicionais de saúde, os pajés têm uma função importante nos 

rituais coletivos de espiritualidade, sobretudo no toré. Como defensores da espi-

ritualidade e da cultura do povo Potiguara, os pajés procuram também na cura 

valorizar os elementos de origem indígena. Utilizam o tambor, o maracá e o ca-

chimbo nos seus rituais de cura, além de manterem um forte vínculo com a natu-

reza, os encantados e ancestrais. 

Apesar de notáveis diferenças individuais entre as práticas de cada pajé, 

todas essas práticas têm como finalidade invocar a força dos encantados, de 

Deus Tupã e da Mãe Natureza, com fins de proteger, fortalecer e curar as pes-

soas e a comunidade. 

Os relatos dos cronistas do século XVI e XVII nos informam que havia gran-
des “profetas” e “feiticeiros” entre os Tupi, uns chamados de caraiba5 e outros de 
payé, pay ou paygi, que hoje provavelmente chamaríamos de pajés ou xamãs. Os 
pajés dos Tupi da época, como os pajés dos outros povos indígenas, costumavam 
praticar rituais para entrar em transe utilizando-se de maracas, do cauim (bebi-
da fermentada em base de mandioca, milho ou frutas), da dança e da canção (e 
possivelmente também de outras plantas psicotrópicas, como a jurema ou a aya-
huasca). A finalidade desses rituais era comunicar-se com os seres encantados 
com fins de curar ou causar doenças, e prever, viabilizar ou inibir a sorte de certas 
pessoas ou empreitadas coletivas, sobretudo na guerra e na caça. 

Apesar da sua importância histórica na época da conquista, os pajés atuais 
são um fenômeno recente consequência direta das garantias legais conquistadas 
pelos indígenas depois da constituição de 1988. Suas práticas reúnem elemen-
tos da antiga tradição das rezadeiras, dos catimbozeiros, e do panindigenismo6, 
cada pajé à sua maneira e segundo os seus ensinamentos espirituais. Mas todos, 
como já as rezadeiras e os benzedores, reconhecem que em algum momento da 
vida houve um chamado, geralmente uma doença causada por uma sensibilida-
de espiritual fora do comum, obrigando-o a desenvolver a sua espiritualidade e 
assumir a responsabilidade de exercer a cura em outros. 

PartEirAS

Entre as parteiras tradicionais existem algumas que também possuem uma 
formação técnica, porém, tradicionalmente esse ofício é passado da mãe ou da 
avó para a filha ou neta, ou assumido a partir da necessidade urgente, tendo sido 
aprendido “sob os ensinamentos de Deus”. 

5 Um fato interessante é que além dos pajés locais, que curavam e profetizavam para fins pragmáticos do coti-
diano, ainda tinha os chamados caraíbas, as vezes até citados como “homens deuses”, pessoas de grande espiri-
tualidade e prestígio que transitavam inclusive entre povos inimigos (os chamados “Tapuia”) e que profetizavam 
sobre a “terra sem males”, yby marã e’yma. Esta terra sem males era pensada como terra virgem, pura e livre da 
influencia e da energia carregada do homem, alcançável ainda durante a vida, antes da morte (diferentemente 
do paraíso cristão ou da “terra onde não se morre” ou “terra dos mortos”, yvy maran´ey, dos Guaranis atuais, que 
somente se alcança apos a morte). Porém, hoje não encontramos mais esse tipo de profeta entre os Potiguara.

6 O panindigenismo é a ideia de que todos os povos indígenas das Américas tenham uma matriz cultural em comum, 
justificando que povos de regiões muito distantes troquem elementos culturais como se fossem todos da mesma ori-
gem.  Diversos casos, entre objetos e práticas ritualísticas, exemplificam isso, como os aparadores de sonhos, oriundos 
de povos norte-americanos; a ayahuasca, proveniente dos povos andinos e da Amazônia, o conceito da Pacha Mama 
dos povos andinos, os cocares enormes de estilo norte-americanos, o conceito de “xamanismo”, entre outros.
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Antigamente todas as crianças nasciam em casa – e eram muitos os nas-
cimentos! – em uma época quando não havia acesso a nenhum ao sistema de 
saúde pública. Hoje, porém, a grande maioria das crianças nasce no hospital, de 
modo que o ofício das parteiras tradicionais está se perdendo uma vez que as 
velhas parteiras estão morrendo sem conseguir formar aprendizes, infelizmente.

Há uma importante função espiritual no trabalho das parteiras tradicio-
nais, tendo em vista que ela reza e faz a defumação de alfazema no recém-
-nascido para protegê-lo espiritualmente, ritual também chamado de “batis-
mo”. Além de fechar o corpo da criança, esse batismo também evitava que ela 
morresse pagão, isto é, sem que fosse aceito na fé cristã (a morte pagã sempre 
foi muito temida no catolicismo popular, pois poderia impossibilitar que o 
espírito do pagão chegasse ao céu).
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Entre os Potiguara existem diversas linhas diferentes de espiritualidade e
consequentemente também uma diversidade de práticas medicinais. Podemos 

destingir a reza tradicional e os rituais de pajelança, além da balneoterapia e 
fitoterapia e do uso de banhas de animais.

RezAS

A reza é um ritual de cura muito comum entre os Potiguara, geralmen-
te praticado pelas rezadeiras e pelos benzedores. Além do “Pai Nosso”, da “Ave 
Maria”, do “Credo” e outras rezas canônicas, a rezadeira ou o rezador pronuncia 
diversos versos mágicos, sempre invocando o poder de Deus, de Jesus Cristo, da 
Nossa Senhora Virgem Maria e de diversos Santos, além de invocar os encanta-
dos ou espíritos de luz. 

É importante notar que a força da reza que cura vem diretamente de Deus 
e a rezadeira ou o benzedor é meramente o veículo dessa força divina. 

Os versos das rezas variam entre os diversos praticantes a depender da 
doença a ser tratada, não podendo ser reveladas publicamente, evitando que 
percam o seu poder.

A reza é aplicada, mormente, em crianças, mas também em adultos e ido-
sos quando é necessário. Rezas geralmente são indicadas para doenças de alma, 
ou seja, mal-estares causados pela energia negativa de outras pessoas ou seres 
imateriais como, por exemplo, a Mãe D´Água ou um ancestral que se admirou 
da vítima. Porém, também são aplicadas para diversas doenças de corpo, so-
bretudo espinhela caída, dor de cabeça, dor de dente, engasgo, ferida de boca, 
cobreiro, entre outras. 

Durante a reza, muitas rezadeiras fazem uso de um ramo de mangerioba 
ou pião roxo que é passado na frente e nas costas do paciente em forma de cruz 
durante a reza. O fato das folhas murcharem durante esse processo é sinal da 
presença de energias negativas que foram retiradas através reza. 

Segundo algumas rezadeiras, é importante que cada reza seja realizada 
na hora certa, uma pela manhã, outras à tarde, já outras antes do sol sair ou 
depois dele se pôr. 

Muitos rezadores mantém o resguardo sexual antes de rezar por três dias 
para manter um estado de pureza. É muito importante que o paciente mantenha 
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os mesmos cuidados que o rezador, sobretudo o resguardo sexual e a aplicação 
das plantas medicinais prescritas pelo rezador. Caso contrário, o mal retirado do 
paciente recai sobre o rezador, causando muito sofrimento e até a morte.

PajElançA

De forma geral, os rituais de pajelança fazem uso da reza, falada ou cantada, 
do cachimbo, do maraca, de plantas sagradas, e do transe, podendo incluir outros 
elementos, como o bombo, a dança e a incorporação de espíritos mestres. 

Nesses rituais, os espíritos dos ancestrais servem como mestres que guiam 
e curam. Os ancestrais comunicam-se com os pajés através de visões em sonhos 
e no estado de transe, ou seja, em estados de consciência alterada capaz de 
enxergar e agir no mundo do além, no mundo invisível e imaterial onde vivem 
os encantados. São os encantados que identificam a doença e que indicam as 
plantas para curar a pessoa adoentada. E em muitos casos, foram os encantados 
que ensinaram ao pajé os segredos do trabalho espiritual. Vale ressaltar que 
existem estados de transe bastante diversos, dependendo do momento e do 
ensinamento do pajé. 

Entre os Potiguara, nos transes espirituais, é comum reconhecer quan-
do uma pessoa sensível “arria”, ou seja, quando ela aparentemente perde a sua 
consciência, ficando inerte, às vezes deitada, às vezes sentada. Nesses momen-
tos de transe a consciência do médium (da pessoa arriada) passa para o mundo 
do além, recebendo visões, avisos, e por vezes realizando viagens espirituais por 
alguns segundos ou minutos. 

Em outros momentos pode ficar “manifestado”, isto é, incorporado por um 
espírito ou uma entidade. Neste caso a pessoa perde a sua consciência, seu cor-
po estremece e cambaleia, e finalmente assume um comportamento e uma voz 
diferente do seu hábito comum, muitas vezes dançando e fumaçando com o 
cachimbo. Já não é a pessoa em consciência quem está agindo, mas a entidade 
que tomou posse do seu corpo. 

Além do transe existem outros elementos importantes na pajelança, como a 
fumaça do cachimbo, o uso e de plantas sagradas como a jurema o mestre junço, a 
mescla, o alecrim do tabuleiro, a mirra, além de outras plantas com poderes de puri-
ficação e cura que podem ser aplicadas em forma de defumadores, chás ou banhos. 

A manifestação de espíritos é associada, por alguns, com a tra-

dição do Catimbó, culto sincrético, provavelmente de origem indíge-

na, com fortes influências católicas e afro-brasileiras. O Catimbó tem 

uma longa presença entre os Potiguara e é praticado até hoje por 

alguns. Provavelmente veio do município de Alhandra, na região li-

toral sul paraibana e terra do povo Tabajara. Devido à demonização 

dos cultos afro-brasileiros por parte das igrejas, o Catimbó é rechaça-

do por muitos Potiguara como algo maligno, consequentemente en-

fraquecendo também as práticas tradicionais do toré, da pajelança 

e da reza, que por muitos são associados com a prática do catimbó. 

De fato, existem alguns pajés e rezadores que também praticam o 

catimbó ou o culto da jurema (uma vertente nordestina da umbanda 

embasada no catimbó), porém, trata-se de coisas separadas, apesar 

de compartilharem alguns elementos como o uso do cachimbo, da 

jurema, e por vezes a incorporação de espíritos mestres. 

É importante ressaltar que a visão negativa do catimbó é justi-

ficada por ser associado à feitiçaria, ou seja, a magia negra realizada 

para prejudicar outras pessoas. Porém, existem muitos juremeiros 

(umbandistas) e catimbozeiros que somente usam as suas habilida-

des para curar e jamais trabalhariam para prejudicar alguém, mesmo 

se em teoria existiria essa possibilidade, e os pajés todos trabalham 

dessa maneira, somente para curar em função de Deus Tupã. 

Aliás, não é preciso ser catimbozeiro ou pajé para prejudicar 

uma outra pessoa espiritualmente, já que qualquer pessoa pode cau-

sar mal olhado, até sem querer, sobretudo quando sente inveja, raiva 

ou ciúmes de outra pessoa. E é o pajé ou a rezadeira quem pode reti-

rar o olhado através da sua ciência e fé em Deus Tupã.
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DefUmadoReS

Os defumadores geralmente têm a função de purificar o ambiente e es-
pantar as energias ruins. Defumadores são utilizados em diversos rituais de cura, 
sobretudo durante a pajelança, a reza, e o parto. As plantas mais utilizadas para 
os defumadores de purificação são o alecrim do tabuleiro, a mescla, a mirra, o 
macaçá, a malva rosa e o junço. 

O uso do cachimbo é uma forma específica de defumador utilizado so-
bretudo em rituais de pajelança e no catimbó. Nessas ocasiões, o pajé pita o 
cachimbo de forma invertida, ou seja, com a cabeça do cachimbo na sua boca 
e o cabo virado para frente, e sopra para defumar o ambiente e as pessoas que 
precisam de cura. O interior do cachimbo geralmente contém uma mistura de 
fumo com diversas outras ervas sagradas, mas a sua composição exata é man-
tida em segredo.

fiTo e bAlneoterAPiA

O elemento mais importante na medicina tradicional é o uso das plantas. 
O conhecimento fitoterápico entre os Potiguara é muito rico e abrange o uso de 
centenas de plantas diferentes, a maioria delas nativas nas áreas de tabuleiro 
costeiro e de mata atlântica. 

Mas diferentemente da medicina alopata, ou seja, da biomedicina mo-
derna, as plantas são concebidas como entes com a sua própria espiritualidade, 
sujeitos com os quais as pessoas se relacionam e se comunicam. Portanto, não 
são somente os seus componentes químicos que curam, mas também o próprio 
poder inclusive espiritual das plantas. As plantas nascem da Mãe Terra e no ter-
ritório permeado pelos espíritos dos ancestrais, portanto, são seres protegidos 
pela Comadre Florzinha e pelo Caboco do Mato. São, muitas vezes, as próprias 
plantas que aparecem nos sonhos e nas visões de pajés e benzedores se mos-
trando para a cura de uma certa pessoa, indicando o lugar onde elas crescem, 
e o modo do seu uso. Logo, é importante que se mantenha uma relação de res-
peito com as plantas para que elas curem. Deve-se pedir licença para cortá-las, 
respeitar a hora e a lua durante a sua preparação.

A fitoterapia tradicional faz uso de diversos modos de aplicação de plan-
tas, dependendo da planta e da finalidade. São preparados chás, infusões, xa-
ropes, garrafadas (com álcool), emplastos e banhos.

Os banhos geralmente são preparados com água quente em uma bacia 
grande; o paciente fica somente de roupa íntima do lado ou dentro da bacia 
e é banhado por uma terceira pessoa com uma cuia ou um pano umedecido 
com a água do banho. Banhos são muito utilizados durante os rituais de pa-
jelança, mas também na medicina caseira, sobretudo na forma de banhos de 
assento para as mulheres.

BanhAS De AnimAiS

São utilizadas as banhas de diversos animais silvestres e domésticos, como 
o timbu (gambá), o teguaçú (tejo), o carneiro, a galinha, a cascavel, raposa, jacaré, 
entre outros, tanto para uso externo contra dor e inchaço, quanto uso interno 
contra disenteria e outros males. Porém, tem que tomar cuidado, pois algumas 
banhas são muito fortes, e nem todas são apropriadas para o uso interno.
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COnSIdeRAçõES FinAiS

Quando se fala em saberes e tradições indígenas muitas vezes estes são 

apresentados como algo do passado ou à beira da extinção, algo ultrapassado e 

inferior ao modo moderno e “científico” de explicar o mundo. Porém, não pode-

mos esquecer que os povos originários sobreviveram durante incontáveis milê-

nios com base unicamente nos seus saberes. Por outro lado, o mundo moderno 

somente há poucos séculos e se expandiu pelo mundo à força das balas e dos 

canhões dos impérios colonialistas da Europa. 

O mundo moderno, por sua vez, nasceu há poucos séculos e se expandiu 

em escala planetária à força das balas e dos canhões dos impérios colonialistas da 

Europa. Avançando seus domínios a partir do aproveitamento errôneo de inven-

ções de outros povos, como a pólvora e a bússola criadas pelos chineses, conquis-

taram e submeteram povos do mundo todo à cosmovisão ocidental, ao cristia-

nismo e, posteriormente, à ciência moderna, entendida como modelo “universal”. 

O sangue e fogo formam os argumentos “mais convincentes” para os povos 

abdicarem dos seus saberes, das suas cosmovisões, das suas espiritualidades, das 

suas línguas, das suas culturas.

É importante relembrar esse fato histórico para compreender o valor e o 

alcance da continuidade e da vivência da própria cultura, e em especial, da medi-

cina tradicional. É fato que hoje os conhecimentos tradicionais dos povos sobre o 

poder das plantas despertam cada vez mais interesse por parte da indústria far-

macêutica, mas também da medicina moderna de forma geral. Mas, além disso, a 

medicina tradicional ainda guarda muitos segredos referente o aspecto espiritual 

do bem-estar das pessoas, saberes inacessíveis pela medicina moderna.

Extrair alguns componentes químicos de uma planta dentro de um labo-

ratório é um processo e tem efeito totalmente diferente do uso tradicional das 

plantas, que envolve uma relação respeitosa com a natureza, com Deus, os ances-

trais e demais seres encantados, onde as plantas são tratadas como entes dotados 

de espiritualidade e poder, às vezes comunicando-se com as pessoas por meio 

de visões e sonhos. Sabemos hoje que a medicina tradicional é capaz de tratar 

algumas doenças que a medicina moderna não consegue curar, além de ter baixo 

custo e apresentar muito menos efeitos colaterais. Ninguém nega a eficácia da 

ciência moderna de forma geral, porém, devemos valorizar e pesquisar mais o 

poder das medicinas tradicionais também!

É por essa razão que construímos esse livro didático com o intuito de inte-

ressar as jovens e os jovens Potiguara para conhecerem melhor o rico mundo da 

medicina tradicional do seu povo e motivá-los para que se dediquem a conhecer 

o mundo encantado e encantador dos seus saberes ancestrais. Pois é aqui que 

reside a força e a sobrevivência do povo Potiguara.
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AGenoR felIpe DE SOUza

Rezador, aldeia Silva

AníbAl cORdEiRo campo

Rezador e cacique da aldeia Jaraguá

AnTOnIO BArBalho da SIlva SEGunDo (RaQUé)

Ex-chefe do posto da FUNAI e cacique, aldeia Galego

AnerIta MARiA Da conceIção

Militante indígena, aldeia Santa Rita

AniTA anA da ConCeIção (DOnA niTA)

Rezadeira, aldeia Grupiuna dos Cândidos
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AnTOnIO BEzeRrA Da SIlVa

Cacique da aldeia Carneira

AnTÔnIO CÍceRo da SIlva

Pajé, aldeia Galego

AnTÔnIO mEneSIS De oliVEiRA

Rezador, aldeia Caieira

AnTÔnIO PESSOA GOMES (cABOQUinHo)

Doutor honoris causas, ex-cacique geral,
cacique da aldeia Forte

AnTÔnIO SEVeRInO mArtin (toTa)

Rezador, aldeia Cumaru

CArlOS JoSé DA penHA (CarRInhO cACHeIRO)

Rezador, aldeia Estiva Velha

DjAlMa DoMingoS da SIlva

Ex-cacique, aldeia São Francisco

fáTimA MaRIa DA cOncEiçÃO

Pajé, aldeia São Francisco

frAnciSco JOSé DOS SAntOS (SEu CHICO)

Pajé, aldeia São Francisco (Cauã)

GEnivAl CirIaCo da SIlva (PIntado)

Cacique da aldeia Santa Rita
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JoSé AlfeDo cunHA (Dudé)

Rezador, aldeia Camurupim

JoSé CIríACO SoBrinHo (CapItão)

Liderança, aldeia Forte

JoSé SY SoarES da SIlva

Cacique da aldeia Três Rios

JoSefA peREirA Da SIlVa

Rezadeira, aldeia Tracoeira

lInDinAlVa fErReIra DA SilVA (tiA PeMPA)

Parteira, aldeia Acajutibiró

GIlveTE COrDEiro CaMPoS

Rezadeira e parteira, aldeia Jaraguá

IOlAnDa gomeS

Professora, aldeia Forte

IRacICa cACiAnO SoarES (nAnci)

Parteira, aldeia Forte

ISaIaS MARcOlInO DA SilVA

Pajé, aldeia Lagoa do Mato

hEleno rOBErtO dA SilvA (Dadá)

Cacique da aldeia Cumaru
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mAnOEl eUfrÁSIO RodRigUeS (nEl)

Ex-cacique da aldeia São Miguel e professor de Tupi

mAnOEl peREirA DOS SAntOS

Pintor corporal, professor, aldeia Brejinho

mArCelInO AnTOnIO fErReIra DA SilVA

Ex-cacique da aldeia Acajutibiró

mAriA DaS nEVeS SImplícIO (tIa DAS neVES)

Rezadeira, aldeia Jacaré de São Domingo

mAriA DaS nEVeS SoaRES Da SIlVa (D. nEvinhA)

Curandeira, aldeia Jacaré de Cesa

mAriA De lURdeS MAtiAS Da SIlVa

Rezadeira, aldeia Cumaru

mAriA francISca DE limA MaCIel (PEnha)

Parteira, aldeia Brejinho

mAriA GaUdinA de SouzA (marIQuInha)

Rezadeira, aldeia Benfica

mAriA nazARé nERe

Liderança (esposa de Seu Djalma),
aldeia São Francisco

mAriA nilDA faUSTinA batISta

Liderança e professora, aldeia São Francisco
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mAriA OlInDrinA de lIMa IzidoRO

Rezadeira e parteira, aldeia Tracoeira

mAriA ziTA PerEiRA dOS SAnTOS (d. zITa)

Rezadeira, aldeia Três Rios

PEdRO bARbOSA de ARaUjO

Morador de Jacaré de São Domingos

PEdRO EDuArDO pEReIra

Curandeiro, parteiro, professor, aldeia Ybykuara

SAnDerlIne RIbeIRO doS SanToS

Pajé, professora, aldeia Salema

SEVeRIna BArBOSA DOS SAntOS

Parteira, aldeia Jacaré de São Domingos

SEVeRInO PEreIRa dE SOUza (SEVé)

Artista, aldeia Tracoeira

tEreSA MaRIa DA cOncEiçÃO

Anciã, Grupiuna dos Cândidos
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COlABOrADOrAS e
COlABOrADOrES

“Borel” (ex-cacique da aldeia Mata Escura)

Carlos (cacique da aldeia Jacaré de Cesa)

Crizelba Ferreira Padilha (cacica da aldeia Akajutibiró)

Dona “Nininha” (anciã, aldeia Tracoeira)

Dona Alice (parteira, aldeia Silva de Belem)

Dona Irene (anciã, aldeia Coqueirinho)

Elias (cacique da aldeia Tramataia)

“Isaurinha” (rezadeira, aldeia Carneira)

“João Castanha” (ancião, aldeia Silva)

“João Condado” e Dona Maria (moradores da aldeia Jacaré 

de Cesa)

José Sy (cacique da aldeia Estiva Velha)

“Maria Baca” (raizeira, aldeia Silva)

Maika Bueque Zampier (professora, UFPB)

Maria da Penha dos Santos (moradora, aldeia Grupiuna dos 

Cândidos)

Maria Gomes (parteira e rezadeira, aldeia Forte)

Natan (cacique da aldeia Galego)

Paulo Palhano da Silva (professor, UFPB)

“Oliveira” (cacique da aldeia Ybykuara)

Sandro (cacique da aldeia Grupiuna dos Cândidos)

Sandro Gomes (cacique geral, aldeia Jaraguá)

Seu Davino (ex-cacique da aldeia Tracoeira)

“Tita” (cacique da aldeia Jacaré de Cesa)

“Toinho” (cacique da aldeia Benfica)
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