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. . 
Aspectos magicos do fslclore paulistano 

• 

FLORESTAN FERNANDES 

Sao Paulo 

• 
(Conclusao) 

N 0 numero precedente desta revista discutimos OS aspectos. ' 
te6ricos mais importantes, cuja analise o material recolhido im.
plicava. Podemos, agora, passar a -apresenta~o dos elementos 
recolhidos da tradi~ao oral __ - elementos f olcl6ricos propriament~ 
ditos, relativos as "superstic;5es" e as ~'crendices"' ~- observados em 
:pessaas reside~tes em bairros- da 'Capitral .~. E'- 6b:v.io <lll:C os daQ.os 
se ref er em, geralmente, a situa~oes dif erentes e que a- sua fina,li ... 
dade _tambem varia, concomitantemente, de acordo com as inten
~6es ou as necessidades pessoais dos individuos. 

Por isso, o .agrupamento· ou a sistematiza~ao dos elementos 
'de natureza magica recolhidos, ·em itens ·determinados, torna-se in
dispensavel, ja que nao se 'pode apresenta-los incoordenadamente 
OU em simples ordem alf abetica. Todayia, Os proprios limites da 
pesquisa nao nos permitiram utilizar, para isso, uma divisao clas
sica, no cam po do f olclore- -. - teriamos,, no maximo, que usa .... }a 

apenas parcialmente e nem sempre com o material que certos ·itens 
pudessem implicar ; doutro lado, e em consequencia, tOdo o ma'terial 
·recolhido, em conjunto, nao fornece elementos para uma ctassifi
cac;.ao nova, ainda que restrita. Sao essas as ra.z5es que nos · 

. Ievaram a agrupar o material folclorico sob it~ns mais ou m·enos 
amp1os e elasticos, muitas vezes, mesmo, simples designa~oes usa
das pelos pr6pr1os individuos ("indicios", "praticas simpaticas", 
:etc.). 

• 
l. Ao lado de cada elemento recolhido assinalamos o bairro" em que ocorreu a 

"crendice" OU a "supersti~ao ", indepentemente de SUa generalidade OU de sua univer-
salidade. , 

l 
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' 

• 

I - INDfCIOS: 

Entre os dados recolhidos, destaca-se um conjunto cujo cara
teristico essencial consiste, em ser constituido por· elementos indica
tivos de situa~oes f uturas. Sao elementos · tradicionais, us ados 
como meios de previsao do futuro, e que, atraves da ·interpretafao 
ou. relacionaniento dos diversos a-cidentes da vida diaria, colocam o 
individuo em condi~oes favoraveis ou· necessarias para a a~ao, 
pois, conhece.ndo o · que vai acontec~r, pode orientar ou dominar 
sua vida de acordo com seus interesses. 

' 
Esses elementos sao OS indicios, que podem . ser favoraveis, 

desfavoraveis e simplemente indicativos, conforme as situa~oes ou 
acontecimentos previstos sejam OU nao prejudiciais 'aOS individuos, 
ott indiquem simplesmente que um fato deve se _realizar ( exemplo: · 
ver um bonde vazio e sirtal de novidade) ; em todo caso, a conduta 
do individuo varia concomitantem~nte, pois os . processos . usado~ 
num OU noutrO dos casos geralmente nao sao identicos. Quando 
0 indtcio e fCl:voravel, OS individuos fentarn refor~a-los com ·outros 
el~mentos de natureza magica ( ora~oes; preventivos, como benti
lhos e amuletos ; nao contam a ningtiem, para evitar a neutraliza<;ao 
pela inveja; tratam de ex-ercer as a<;oes, ate realizar o .que desejam, 
pref erivelment.e com a m~o direita, com o pe direito, etc.) ; quando 
indicios sao desfavoraveis, OS individuos procutatil anula-los e para 

. isso u~ilizam-se de processos in versos ( ora<;oes; para neutralizar 
ou evitar a situaQ[o prevjsta; f igas, amuletos, preventivos e neu
tralizantes, etc.). Quanto ao terceiro tipo de indicio, a conduta do 
i'ridividuo e niuito variada, podendo,' quando a situa<;ao prevista .lhe 
causa prazer - no exemplo acima citado, se espera uma novidad~ 
agradavel - usar os processos vistos no caso dos indicios favo
raveis ; caso contrario, procura evita-la ou, quando nao ·esta na 
expectativa de alguin acontecimento, f ica, simplesmente, de 
"atalaia". · 

Os tres tipos de indicios, todavia, apenas· indicam situa~5e~ 
oti acontecimentos futuros: nunca os causam. Uma borboleta 
preta por exemplo, indica um acontecimento desfavoravel porque 
a ''desgra~a" esta pr6xima, mas ela nao e a eausadora da "des-
graqa". ' I 

A validade do indicio pode estar limitada a ~1n1 lapso de 
tempo estritamente determinado. •'Levan tar com . o pe dire~to" 
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e, por exemplo, uma ocorrencia considera9a favoravel, de "bofl? 
agouro'·', indicando um di.a 6timo para realizar neg6cios 1mpo~
tantes, resolver assuntos delicados, etc., mas s6 vale para o dia. 
Comumente; entretanto, a . relac;ao entre a realiza~o de um deter
minado acontecimento e a ocorrencia .da qual se inferiu sua reali
zac;ao futura, so desaparece depois de consumado efetivamente o . 
acontecimento. Assim, se uma dona de casa ve uma borboleta 
preta voando dentro de sua .residencia, ela tonsidera a ocorrencia 
como indici.o de que uma ~'-tlesgrac;a" est~ para acontecer, preve
ninao geralmente aos . demais membros da familia e amigos ;: de-

.· corrido um dia, uma semana, dois ou tres m~es ap6s o. indicio, 
qualquer .. .acontecimento desagradavel ou fatal ( acidentes, mortes, 
etc.), que atinja a fami~ia, OU a de. parep.tes e amigos intimos (as 
vezes do mes mo grupo vicinal), exemplif ica o gr au de veracidade 
e de fatalidade do indicio. S6 entao o indicio perde o se'u va.lor 

·a)· '/ndf'cio_s favoraveiss Sao, e 6bvioJ OS -indicios qu.e fa- . 
zem prever, "hons" acontecimentos: 1) Alecrim: usado atras' da 
orelha da sorte (Bela Vista) ; 2) Bondes: ver apenas uma pes
soa ttlt~m dos bancos e born sinal - se a pessoa que ve estiver na-. 
morando; encontrara o namorado; se for noiva, o noivo (Braz) ; 
3) Botao : achar um, de camisa, e sinal de f elicidade (Born Re
tiro) ; 4} C~chorro ~ encontrar um cachorro morto e sinal de 
muita ~0<rte durante ·o dia (Pati) ; 5) Ele£antes : ter estatuetas 
de elefantes em casa da sorte; devem ser colocadas sobre os .m6-
veis de forma a voltarem. a parte posterior· para a porta (-Boin 'Re-: 
tiro) ; 6) Ferradura: Ter uma f erradura a tr as da porta ou 
sob a cama da so rte a~ dono -da casa, mormente se for achada ~a 
rua (Born -Retiro e Belem) ; 7) Flor: e born sinal; indica casa
men.to parp. os solteiros e filhos para os casados (Lapa); 8) 
Fogo:· .Quando o carvao estala e faz faisca, porque o fog<;> · esta 
muito vivo, as fagulhas indicam fortuna para o dono da casa ·(!La
pa) ; 9) Grilo: que can ta dentro de casa, e sinal de sorte; por
isso as donas de casa nao os matam. (Bela Vista); 10) · Jogo 
de bicho : para ganhar e preciso nao contar. 0 sonho a ninguem; e 
tao ·pouco o numero em· qu,e se joga (Lapa, Belem); para ter: sorte 
e acertar ·sempre a pess~a .deve ganhar 4m couro de cobra ( ou 
.apena:s peda~o) e utna figa, de individuo do ·~exo op<?sto (Belem); 
11). · '·Manchas brancas nas unhas : sao sinal de riquezas (Lapa) ;. 
em Portugal, conforme Cardoso Martha e Augusto Pinto ("Fol-
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cl ore do Concelho da F oz"), as maculas indicam mentiras ; 12 
Marimbondos: - deve-se manter as "casas de marimbondos" 
feitas nas portas ou nas janelas, porque dao sorte ao dono da casa 
(geral) ; 13) Mudanc;as.: ... Para se ter sorte na casa nova e pre-· 
ciso que esta seja de numero impar; as pessoas que se mudam 
para casas de numero par la nao teem sorte (Bras) ; 14) Pe: 
levantar com o pe direito da sorte ( B'e1en1 ) ; 1 S) Preta :· dormir 
com preta da sorte, porque tira a "urucubaca" ( Ciclade); 16) 
Trevo: da sorte achar u1n de quatro fq1has ( Pari); 17) Vestua
rio: quen1 veste utna das peyas no avesso setn o perceber, pela 
manha, tera muita sorte o dia inteiro (Braz) ; quern sai -sem per
ceber , com uma das pec;as pelo avesso (principalmente a carnisa) ~ 
nao e mordido por "cachorro louco" (Penha). 

b) I ndicios de sf av:orciveis : 1 ) Ali an~ : a char um a leva 
inf elicidade a pessoa. que a en contra, mormente se nao procura 
devolve-la ao dono ( Bela Vista) ; 2) Bacia: Deixa-la ou esque:
ce-la invertida leva miseria para OS donos da casa (Bela Vista) ; 

' l 

3) Borboleta: Quan do uma borboleta preta entra em casa e 
sinal de desgrac;a pr6xima. Rigoberto Paredes regista essa su
perstic;ao geral en1 todo o Brasil tambem entre os bolivianos; ~. 
4) Calaf rios : Quando algue1n os tern e mau sinal, pois a morte· 
passou por perto.:ou "ancla rondando" . . Afranio Peixoto tambem 
a regista em "" Missangas" (pg'. 40) ; 5) Cacl1orro : Qu.ando 
uiva e sinal de desgr~<;a certa ( Oriente) ; 6) Casa: Varre-la,. 

' jogando 0 lixo pela porta, da frente, e armesma coisa que jogar a 
sorte pela porta, pois atraza a vida do dono da casa ( Oriente) ; 
7) 'Camisa·: Pendura-la invertida no varal atraza a vida do dono 
(Belem); 8) Chinelos: Quern os deixa invertidos "variq." du-

, rante( o di~ ( Belen1) ; 9) Coruja: Quando can ta perto de casa e 
sinal de desgraQa.; 10) Dia : o dia 13 de cada mes da aza.r as 
pessoas; a sexta-f eira, na semana, tambem; a coincidencia dos dois 
ainda torna o dia mais azarento (Bela Vista) ; 11 ) Dinheiro; 
Quern acha dinheiro deve dar esmolas, senao se arrepende, .pqis 
lhe acontece alguma desgrac;a (Born Retiro) ; deixa-lo sobre a 
mesa, em cima da toalha, e sinal de pobreza, indo a pessoa a ·mi
seria (Born Retiro e .Belem); 12) Dormir: Nao presta tj.ormir 
com as maos na cabe<;a, pois indica que a mae da pessoa ~or~t'era 

2. M. Rigoberto Paredes: Afitqs, Su.p.ersticiottes y Supervivencias Popu'lares de 
Bolivia, La Paz, 1920. 
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brevemente (Lapa); dormir com OS pes voltados para a po~ta e 
mau agouro. Porisso as donas de casa procuram evitar, no ar
ranj o dos quartos, que as camas obriguem as pessoas a ficar nessa 
posi<;ao (Belem e Penha); tambem Afranio Peixoto· a registou 
em S. Paulo, assinalando-a Rigoberto Paredes, do mesmo modo, 
entre os bolivianos; 13) Enterro: Quando passa um enterto, a. 
pessoa que o ve deve se descobrir e rezar um padre-nosso, caso 
contrario tera pela f rente muitas desgra<;as (Bela Vista) ; na0. se 
deve contar os carros que" fazem acompanhamepto nos enterros, 
pois atraza a vida de quern os conta ( Oriente) ; 14) Empobrecer : 
~uern conta aos outro~ o que tern empobrece (Braz) ; 15) Es
trelas: Quern ve uma estrela cadente e conta que a viu fica mexe
riqueiro (Penha; Af ranio Peixoto tambem a regista em "Mis
sangas" (pg. 25), com outra que manda. dizer: "Deus te salve . 
zela<;ao"; 16) Escadas: Quern desce a escada de costas tern sua 
mae morta dentro de pouco tempo (Cambuci); 17) Espielho: 
Queb~a-los da azar (Bela Vista) ; Af ranio Peixoto assinala que 
morre o do no ; olhar-se no espelho depois das ref ei¢es f az mal 
( pode dar congestoes, ... etc.) ; ( recolhido na Bela · Vista -e no Be
lem) ; 18) Ferradura: · ~char uma e azar para o · dia inteiro 
(Oriente); 19) Fogo: Mexe~ as brazas com faca indica briga 

I . ~ 

violenta em casa {Bela · Vista); ·20) Fogao: Limpa'-lo com paper 
e mau sinal em 'todas as~·<;ir~uns~11cias ; para as empregadas., par
ticularrp~nte,, e indicio de QJte vao perder o emprego (Libe.rdade); 
21) Frutas : Nao presta jogar cascas de f ruta no f ogo; as outras, 
que nascerem no mesmo pe, ficam azedas (Penha); 22) Galo: 
'Quando can ta fora de hora e sin al de que um a mo~a es ta a fugir 

1 com o namorado ( Belern) ; tam hem pode ser sinal de desgra~s 
f uturas, na f amilia (idem} ; 23) Gato : Quan do um gato mia,. 
para nao haver ·desgra~s na casa, e preciso toma-lo no colo (Lapa. 
e Be~ Vista) ; quern mata um gato, para nao ter atrazo na vida, 
precisa matar mais seis (Bela Vista); 24) Gavetas: Deixar as. 
gavet<!S dos armarios abertas traz ~esgra~as e miserias (Bras); 
25) Mesa: Quern senta sobre uma mesa vai a f alencia (Born 
Retiro) ; 26) M udan~a: Quern se muda para casas de numero 
impar, la nao tern .sorte (Bras);: 27) Mulher: . "Da peso" mu
lher assobiar, levando "desgra~s" para casa - ''mulher qu~ as
sobia, diabo que espia", diz o vulgo. (Bela Vista) . Af ranjo. 
Peixoto regista : ' 

• 

' 
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Mo~a que assobia 
Galinha que canta 
Faca na garganta. 

28) Menino : Pular sobre meniBOS nao presta, porque impede 0 

seu crescimento (Lapa e Bela Vista) ; menino que brinc<:J. com f ogo 
de dia, de noite urina na cama (Bela Vista); 29) Padre: -Ver 
·um de guarda-chuva da muito azar. E' precise f azer "figa" ou 
"corno" com a m~o dir:ita para neutraliz~r (Bela Vis~\) ;1 30) 
Papel: Esparrama-lo p1cado pela . casa da azar (Bras.,_; 3J) 
Pao : Virado ao contrario, sob re a mesa, e indicio de· mo·tte pr&
xima na casa (Belem) ; 32) Passarinho: Preso dentro de ¢asa, 
e sinal de miseria ( Pari) ; 33) Porta: Deixar as portas do guarda
roupa OU de armarios abertas traz miserias (Bras) ; 34) Riso: 
Nao presta rir muito; muita alegria e geralmente indicio de pos
teriores aborrecimentos e tristezas. Particularmente, quern ri 
muito na sexta-feira, tern pessimo domingo e nele chorara bas
tante (Penha) ; 35) Sal: Nao pres ta emprestar sal, mormente 
·as sextas-f eiras . (Bela Vista) ; 36) Sapatos : Nao devem ficar 
. invertidos, porque do contrario o done comete desatinos (Belem) ; 
37) Tinta: Derramar tinta da azar e traz muita infelicidade 
(Belem); 38) Visitas: As que nao_saem pela porta da frente 
trazem infelicidade ao lar (Lapa). 

c) Simples indicios: Sao aqueles que indicam ap.enas va ... 
-gamente que uma coisa va1 acontecer, sem contudo Jigar · a ocor
rencia uma qualif ica<;ao positiva OU negativa. 1) Agulha: Quc,1;n
do alguem enterra uma agulha no corpo, ela o percorer ( B-om 

- ~ 

Retiro); Afranio Peixoto tambem a consigna em "Mis~anga.s"· 
(pg. 86); '• 2) Bonde: Ver um bonde vazio e sinal de novida
des (Bras) ; 3) Colhe~ : Quando cai uma, e indicio de· que uma 
Visita: ?muiher es ta p'restes a chegar (Belem) ; 4) Comida -: 

· - Quando se esta comendo, .e cai um peda~o do bocado, e que al
guem esta com f ome ou esta com vontade de come-lo (Bela Vista) ; . 
5) Cruzar as maos : nas despedidas, as pessoas evitam cruzar as 
maos porque da azar ( geral). Daniel Gouvea regista ·que indica. 
casamento; 6) ,Faca: Quando cai uma indica visita pr6xima de 
uma mulher (Bela Vista) ; 7) Garfo: Quando cai um garfo, e 
porque vai Se recebet a visita de um homem (Belem) ; 8) La
ran ja: Quern consegue descarcar uma laranja sem. partir a casca, 
vive muito tempo; do mesmo modo, e capaz de go~rnar· uma casa 
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(Belem) ; 9) N oiva: Que come raspa de panela, quando casa 
c·hove na eerta (Belem) ; 10) Pestana: · ~uando cai um cilio de 
alguem, outra pessoa que ve pega-o e, pondo-o sobre 0 pr6prio 
polegar, manda a pessoa de quern caiu comprimi-lo com o polegar; 
neste interim, pensam alguma coisa e ·a pessoa em cujo dedo ficar 
'? cilio, tera seu pensamento realizado ('.Lapa e Bela Vista) ; Pre
sente.: quern promete e nao da f ica corcunda (Bela Vista, Braz e 
Belem) ; Daniel Gouveia regista uma semelhante, no seu trabalho 
de folclore brasileiro, mas fiea c.0rcunda a pes..soa que da presen:te 
e o retira depois; 12) Rugas : Ha quern conte o numero de 
anos que a pessoa vivera pelo numero de tug~s. Cada ruga vale . 
20 anos (Lapa e Bela Vista) ; 13) Sal: Queimando-se um pouco 
de sal consegue-se tazer com que uma visita importuna se retire 
(Bele1n). 

1, 

II - PRATICAS SIMPATICAS: • 

As pra-ticas simpaticas, ou sin1plesmente "simpatias", con
sistem em processos. atraves . dos qua:is pode-se obter certa coisa 
( sorte, ganhar rto bicho, evitar doenc;as, etc.), ou neutralizar os 
efeitos maleficos exercidos por vontades estranhas. Ja vimos no 
item anterior - pendurar camisa invertida no varal, mexer fogo 
com faca, etc., que. poderiam ser exemplos de "simpatias" nega· 
tivas - alguns tra~os que poderiam ser agrupados co.mo praticas 
simpaticas.; geralmente, com o correr do tempo, certas ocorrencias 
perdem o carater exclusivo de indicio e sao utilizadas pelo indi
viduo c_om o f ito de tonseguir certa coisa. e en tao se . apresenta 
como "simpatia" ( e .o caso de uma pessoa que inverta . a camisa 
de outra, no Va(al, . para que esta se pr.ejudique; OU levanta propO:
sitadamente com o pe direito, para ter sorte, etc.). Como ja fo
ram consignadas 'no item anterio·r como indicios, nao precisamos 
voltar a .elas. 

·A pratica simpatica pode ser positiva ou negativa. E' posi
tiva quando age ativam·ente, quer na obten~ao de alguma coisa 
.ou na neutraliza~o de elementos contrarios·; e negativa quando 
age ativamente, mas de modo nef asfo ( e o ca.so do e,xemplo da 
camis.a, que demos acima,, e outras "simpatias" que as pessoas fa
zem para "atrapalhar" a vida de pessoas de que riao gostani: in
·verter OS sapatos, castigar animais petten,centes a -pessoa,, OU des
truir a!gum objeto .intimo, de uso pessoal, etc.). Os elementos 



.182 SOCIOLOGIA 

aqui consignadas, corresp;ond'em as "simpatdasl'' que chamamos 
:positivas. ' 

1) Agua de chuva: beber agua de chuva f az muito hem a 
-saude (Bela Vista). 3 

2) Alecrim: Usadb atraz da orelha para neutralizar o 
efeito da interven<;ao de for~as estranhas ("inveja", "mau. olha
do", etc.) ; (Bela Vista) ; 

3) Amuletos : Com essa mes ma f inalidade ( devem da.r sorte, ' 
tambem), usam-se amuletos ( compracios f eitos ou f eitos pela .pr6-
pria pessoa), que podem ser de osso, de madeira, etc. ; uso genera-
lizado; -

4) Bentinhos: consistem em ora<;6es ou santos, colocados 
dentro de um saquinho de couro ou de pano. Tern as ~esmas 
fin.a.Ii dad es que 0 anterior e tambem sao de USO generalizado; 

5) Chave: Para nao vomitar OS remedios ingeridos, espe::'.· 
cialmente 0 6leo de ricino e born segurar uma chave na mao es
querda (Bela Vista) ; f oi aplicada a uma crian~; 

6) Cairn bras : Para nao ter cairn bras ao nadar, e preciso 
amarrar no pulso ou nas cane las um f io de linha (Ponte Grande· 
e Cambuci); 

7) Dentes: Quando se extrai um aente deve-s,e atira-lo ao 
felhado,_ de costas, porque di~em, o u rato traz outro" {Braz) ; 'reco
lhemos na Penha a mes ma pratica, com o auxilio de um a formula; 

Mourao, mourao, . 
Leva o meu dente podre 
E me traga um sao. 

Af ranio Peixoto colhett uma variante brasileira semelhante. 4 

Mourao, mourao, 
Tome o dente podre 
Da ca um sao. 

8) Elefantes: Ter elefantes sobre os m6yeis, para- dar . -

, sort~, como v1mos ; 

3 . Verificamos que a: agua sao associadas virtudes divinas - correspondentes ao " ceu " 
(no sentido vulgar) ; o ser humano vem a participar dessas virtudes, conseguindo evitar 
males terrenos e materiais. 

· 4. Veja-se "Missangas ''. 
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. 9) Facas: Quando relampagueia e preciso esconder ·todas 
as f acas, para evitar o raio, evocando-se tambem Santa Barbara 
(Born Retiro) ; 

10) Figas: coin as mesmas finalidades que usam os amu
letos, tambem usam as f igas. U so geral; 

11 ) Menstruo : Coin agua servida para la var as zonas dis
cretas e sexuais do corpo da mulher, servido no cafe, em gotas, 
faz com que o homem se apaixone pela mulher (Penha, Bele,m e 
Bela, Vista). Rigoberto Raredes registou uma pratica analoga na 
Bolivia. 5 

12) Tesoura: Para na.o prejudicar OU impedir 0 cresci
mento das crian~as, nao se deve permitir que cortem. a unha com 
tesoura; as criangas devem cortar as unhas com os dentes (Pe
nha). Talvez esteja aqui a explica~ao do fat~ de muitas pessoas 
s6 cortarem as unhas com os dentes. A pratica se transforma 
em habito. 

(13) Vassoura: Para que a visita inoportuna se retire, 
alem do sal, usa-se colocar, a vassoura de pe atras da porta (Be
lem). 

III - PRATlCAS MEDICINAIS: 

Sao os 9ive.rsos modos do tratamento empirico das doen~as, 
que censtituem 0 caoedal da terapeutica popular, como Ja vi.mos; 

1) Asma : Sua cur.a e· possivel pela ingestao de caldo de 
ratos ou de f eses de cachorro ou de gato (Bosque da Sau de). Da
niel Gouveia 6 regista ~ambem o primeiro caso e mais o uso ·do 
·cha de baratas, para tratar da mesma doen~a ; 

2) Bexiga : Nas doen~s da bexiga usa-se cha de abacate 
e cha de quebra pedra (Belem e Penha) ; 

3) Cobreiro : Diz-se que o medico nao o cura; s6 o curan
deiro ou o benzedor (Penha) ; U sa:-se, tambem, a seguinte "sim
patia", acompanhada de reza. e benzimento: mistura-s~ nutµ Iitro 
de agua uma colher de cinz,a, um "alho macho" moido e utna por
-~ao de "alcool funerario", que se deve passar no litgar atacaEo 
J>ela doenc;a (Bela Vista); sobre o "alcool funerario", que deve ser 

· o .alcoolatum vulnerarium da farmacia cientifica, veja."".se Dor
, vault (Repertoire general de Pharmacie Pratique, pg. 349). 

5. Op. cit., pag. 152 . 
. 6. Folclore Brasileiro, Rio, · 1'926, Capitulo sobre ;;uperstii;oes. 

t J 
• • 
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4) Dor de cabe~a: Cura-se pela aplica~ao de um pano mo- ·· 
lhado em vinagre (Penha); OU por batata cortada em rodelas e 
aplicada a cabe~a por meio de um pano (Bela Vista) ; Quando a 
dor de cabe~a se apresenta sob a forma de "quebrante" - devido 

. ao ·mau olhado Ott a inveja - procura-se uma "benzedeira", geral
mente, porque "remedio nao cura". De uma destas benzedeiras 
recolhemos a seguinte pr a ti ca : Enche-se um pr a to f undo de agua 
f iltrada e toma-se uma colher de azeite; f az-se uma cruz na testa 
da pessoa que esta com quebrante e outra no prato que con.tern 
,agua. Pingatido-se a azeite com o qedo indicador, reza-se o se-

. guinte: 
"Deus que te fez, · 
Deus que te criou, 
Que te tire o mal, 
Que te entrou". 

A seguir, rezam-se tres aves-marias, tres padres-nosso e ,. 
tres g16rias. Esta pratica, que o povo chama de benzime-nto, 
deve ser feita tres dias seguidos, logo ao por do . sol. Po
rem nao e imprescindivel a presen~a da pessoa que esta com 
"quebrante", podend9 se processar o · tratamento por meio de 
objetos da pessoa, como lenc;.os, gravatas, etc. (Bela Vista) ; 
neste bairro recolhemos outra pratica para eliminar a dor de caQe~a 
de "quebrante": a pessQa deve se benzer tres vezes ao dia, coin 
"agua de arruda" (deixa-se alguns ramos de arruda dentro de itm 
copo de agua; esta, como se ve, serve como a agua benta da igreja 
tat61ica) ; · 

5) Dor de dentes : Para a dor de dentes, como em muitos 
outros cases, 0 remedio geralmente usado e da pr6pria' farmaco
peia cientif,ica (guaiacol, acidb-fenico); quando, em virtude da 
dor de dentes,. parte do rosto incha, deve-se banha-lo com uma 
infusao morna de ramas de batata-doce (Penha); 

6) Dor de ·garganta: ·Massagem com beladona ou azeite 
quente, enrrolando-se depois um pano no pesco<;o; 

7) Dor de Ouvidos: Azeite quente, aplicado com algodao 
(Bela Vista e Penha) ; caf e quente, aplicado com algodao (Braz) ; 
leite de peito, diretamente espremido no ouvid6, e ,depois retido por 
meio de a1godao (Penha)~· · 

8) Espelho: Olha'r-se no espelho depois <las refei~6es ·da 
c1Jngestao (Bela Vista e Belem) ; 
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9) Espinhas: .Para tirar espinhas d~ garganta, bate~se nas 
costas ·da p'essoa ( alguns dao 3 palmadas) e diz-se: 

S. Bras, S. Bras, 
Desafoga este rapaz 
Para <Iiante 
Ou para traz. 

(Bela Vista); 

Daniel Gouveia recolheu outra formula: 

S. Bras, bispo 
Escrivao de Cristo 

Obedec;a 
Suba ou des~a. 

• 

10) Estomago: Usam-se, para curar dores de estomago, 
diversos tipos de chas, c.omo de erva cidr~ira, de loiro, de lpsna; 
de marcelinha (Penha) ; 

~ - . 
11) Feridas e f erimentos : a cur a de di versos tipos ~e · f eri-

. das e de ferimentos e feita pela pr6pria urina d<;> paciente; por 
meio de teias de aranhas; ou dando-as a 1.!m cachorro para lamber. 
Todos OS tres processos sao de USO geral. Na Penha ainda reco-

. lhemos. ma~s dois processo~: um, por meio de uma pomada, f eita 
com toi'cjtlho, "p6 de Joana,,. ( pos de J oanne.s) , e alvaiade; 01i~ro, 
lavando-se as feridas ou 1-erim·entos com uma infusao de "picao 
branco"; · 

12) Frieira: Poe-se querozene diariamente, ate· secar (Pe
nha); 

13) Gripe: Cafe com limao (geral); ·ou tomando-se um 
cha f eito com al ho e sabugueiro; no dia seguinte pela man ha deve
se tomar u1n purgante ( Liberdade) ; ou entao toma-se uma colhe~ 
rinha de infusao de alho _em azeite e alcool com cafe (Belem); 
tambem pode-se cura-la por meio de alho e alcool ( deixa-Se alguns 
dentes de <:tlho numa garraf inha . hermeticamente f echada, que se _ 
enche de alcool 42° conservando-os assim dtirante, pelo menos, 24 
horas). Deve-se tO\par· 0 remedio durante sete dias, antes do al
mo<;o e do jantar, comec;ando no primeiro dia com 3 gotas, no se
gundo· 4, no terceiro 5 e no quarto 6; no quinto 5, no sexto 4 e 
no setimo 3. 0 remedio deve ser ingerido com agua (idem). 
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14) Lombrigas: Toma-se agua em jejum, ,pura; OU d~rante . 
a noite, preparada por uma "benzedeira". Esta preparaQ3.o con-
. siste no '~orte" da linha bran ca e na reza de f 6rmulas cabalisticas 
(Bela Vma); . · 

15) Ovos: Tomar ovos quentes em jejum faz mal (Pa.ri); 
16) Picaduras: Para curar picaduras de mosquitos deve-se 

usar nata de leite, molhando-as 3 dias seguidos (Belem) ; 
17) Rins: Trata-se com cha de quebra pedra ou com cha de 

abacate (Penha) ; 
18) Sarampo: Cura-se sarampo com cha de sabugueiro 

(Penha); 
19) Solu~o : . . Para que o solt.t~o passe, e precise que a pessoa 

tome-um copo de agua e que alguem lhe bata nas costas ; ou entao 
levar um susto fort.e (Bela Vista); 

40 ) Ter<;ol : Para se curar do ter<;ol a pessoa precisa, pela 
manha, em jejum e em segredo, rezar 3 Aves-Maria& ("Ave Ma
ria cheia de gra<;a o Senhor e convosca bendita sois Vos entre as 
mulheres, amem." ) , benzendo o olho continuamente com uma cha
ve e em cruz; depois, continuando a benzer o olho doente com. a 
chave, rezar tres Santa-Marias .("Santa Maria Mae de Deus ro
gai pOr nos agora na or~ de nossa morte, amem") . Esta pratica 
foi observada na P~nha. 

21) U rina : Crian~ que urina na cama deve comer crista 
de gala para sarar (Bela Vista) ; pode-se cu~ar pondo uma f aca 
sobre a mesa (idem) ; tambem se-rve coma remedio. 

· IV - OUTROS ELEMENTOS RECOLH1DOS: 

a ) ciclo "supersticioso" relativo ao ano novo: H a varios 
e~ementos relacionados ao ano-novo ( passagem de 31 de dezem
bro a 1 de janeiro), que implicam, de modo geral, um d~terminado 
ti po de conduta (nos .neg6cios, nas rela~oes sociais, etc.) e que 
pod em explicar, em parte, a intensif ica~ao dos contactos entre os 
membros do grupo nesse dia. , , 

' 1) Da maneira pela qual come~amos o ano, assim o seguire-
mos-. Quern come\a viajando, viaja o ano iflteiro; quern come~a / 
jogando, joga o ano inteiro ; quern comeQa chorando, chora o ano 
inteiro; etc. ( Geral) ; 
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2) () primeiro negocio nao deve ser fiado OU com ~SSO~ 
pobte (Born Retiro) ; 

3) Ev:itar quest6es -nesse dia, para as nao ter o ano todo 
(Bela Vista) ; ; 

4 )" 0 negociante deve entrar com 0 pe direito em seu esta
belecimento, pois-, no caso contrario, nao f ara boos neg6cios du· 
rante o ano (idem) ; 

S) E' born casar-se ou fazerem-se batizados nesse dia, por
que da muita sorte (Belem) ; 

6) Quanto maior 0 numero de felicita\oe,s melh9r, porque 
serao tantos amigos f ieis que se tera durante o ano (Born Retiro) ; 

7) Quern ·ve entrar· o ano-novo nao morre ~m seu trans
curso (Lapa); 

8) Se a primeira visita no. dia 1 de Janeiro for um homem, 
ela trara f elicidade para o ano todo (Belem). 

b) Ciclo "sul*rstic£oso'' relativo ao casamentos Em cer
tas .rela~oes da natureza magica, evidenciaveis em diversas cren~as, 
procura-se conhecer part~cularmente a vida futura do casal, se 
vai ser feliz ou nao; · noutras, se vai ter f ilhos·; se a pessoa vai 
casar ou nao, com quern, etc. . . Esses eleme~tos podem leva·r as 
pes·soas a situi~oes especiais: os noivos evitam fazer batizados, 
as mo<;aS nao f azem seu vestido de casamento OU nao levam ;pe<;as 
de certa c6r, et.c .. 

1) _ Mo~a que f az seu pr6pri0 vestido de casamento tera uma 
vida conjugal infeliz ~ chei~ de azares ( Pari) ; 

2) A ,mo~a que leva uma pe~a . azul rto enxoval e fatalmente 
infeliz no casamento (Pari); 

3) Os noivos nao devem batizar crian~as, porque senao po
dem, desmanchar o nojvado. (Bela Vista) ; 

4) Quern conta- estrelas no ultimo dia do ano, a meia-noite, 
se casa coin a ptimeira pessoa do sexo contrario com que falar; 
des~uidando-se e fa Ian do com uma pessoa casada · ou do mesmo 

' sexo, f ica todo 0 tempo (em anos quanto for 0 numero de estre
las), sern s~ casar ( B~elem) ; " .. 

- S) Noiva que come raspa de panela, quando casa chove na 
certa (Bel.em) ; · · 

6) Da sorte casar com ·.chuva (Belem); 
7) A char uma fl or e sinal" de· casamento para as pessoas 

solteiras e de filhos para os casados (Lapa) ; 
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8) Quan do f az sol e chove concomitantemente, diz-se que 
uma viuva esta. se casando : 

"Sol e Chuva 
Casamento de viuva" ('Lapa); 

tamben1 se diz que e easamenfo de raposa (Bela Vista) ou de 
espanhol: 

"Chuva e Sol 
Casamento de espanhol" (Braz) ; 

9) Quern tern o cabelo em ponta, na testa, fica viuvo . (Be- -
Iem); 

· 10) Quando alguem varrendo a casa, sem querer, passa . a · 
vassoura no pe de alguma pessoa, esta, se for solteira, nao casara 
- ou ~asara com viuva - e se for casada, f icara viuva (Belem) ; 

11) Sonhos .: Vejam-se, na .P.arte especial sobre sonhos, no 
item C, outros indicios. · 

c) "Superstifoes" relativas a crian~a: Quanto .a crianfa 
tambem existem varias praticas magicas. Recolhemos apenas as 
seguintes: 

1) Quando se quer f ilho homem, deve-se f azer um enxoval 
azul e quando se quer f ilh~ mulher, um enxoval cor de rosa (Bela 
Vista); 

2) Se o cenho da pessoa tiver dois trac;os paralelos, o pri
meiro f ilho· sera mulher ; do mesmo modo, se o mento do pai tiver 

~uma marca pronunciada (Idem) ; . 
3) Para a crianc;a nao nascer aguada e preciso dar a mulher, 

no periodo da gestac;ao, tu do de que ~la tiver vontade (Penha) ; 
4) Para a crianc;a nao ur:inar na cama, deve-se botar uma 

f aca sobre a mesa, com o corte virado para. sua cama (Bela Vista) ; 
quando a crian~a urina na cama, deve-se dar crista de galo para 

"comer, que nao urinara mais (Bela Vista); 
5) CrianQa que brinca cotn fogo urina na cama (idem)'; .. 
6) Quem "pula" uma crianc;a precisa "despular", porque 

senao a crianc;a nao cresce mais ; do mesmo modo quando passa 
. sob a perna de adulto (Lapa e . Bela Vista) ; 

7) Quartdo alguem esta comendo e uma crianc;a olha, deve 
dar-lhe um pouco do que estiver comendo, para que a crian-;a nao 
fique "aguada" ( Pari) ; 

. . 
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8) Conforme o dia da semana em que nascem, pode-se pre
ver o que "darao)' mais tarde (Penha) : 

· Segunda-feira - crian<;a f raca; sera um vencido na vida; 
Ter~-feira - Muito mais fraca, tendo tambem mas tenden-

eias ( roubo, crime, bebida, etc.) ; . ' 
Quarta-f eira - Estudiosa, conseguindo born lugar na vida; 
Quinta-feira - Morrero muito cedo. Caso contrario, conse

guem posi~ao invejavel; 
Sexta-feira - Forte e de boa sorte. Porem, muito voluvel, 

(principalmente se for do sexo ferriinino); 
Sabado - Ivluito malcriadas e pouco inteligentes. So dao 

para trabalhos rudes e nunca al~ant,am boa posi~ao,; 

Domingo - Sera muito sadia e alegre. Rica, podera fazer 
niuitas via gens e sera f eliz. 

9) Se uma familia tiver 13 filhos, todos· homens, o ultimo 
·sera lobishomem, saindo t~das as sexta-f eiras a meita-noite (Bela 
Vista e Penha) ; -

V - OS SONHOS: 

0 sonho e encarado pelo povo sob dais · a§pectos : 
1 ) Como indicio de certas cdisas ou acontecimentos ; 
2) C·omo uma orienta~ao no "jogo de bicho" (geralmente 

as pessoas tern "palpites" quando , sonham com alguma coisa. 
Sonhar com fogo, por exemplo, da __ pavao, disse-nos uma senhora 
_no Bele·m, . . E de, fato, a pelisoa joga no pavao). 

E' .obvio que nao ha dif eren<;a' de natureza entre OS dais tipos . 
de interprefa\Qo, os quais quasi sempre sao f eitos concomitante
mente pelos individuos. R_estringimos·, porem, a coleta de material 
aos elementos que se ref erem ao primeiro it¢m, porque em rela~ao 
ao segundo ha muita infiuencia de uma especie de literatura de 
cordel, toda ela dedicada a interpreta~ao dos sonhos e visando 

. exclusivamente f orn·ecer indica~oes . par.~ o "jogo de bicho". Por
isso e porque, conf orme constatam9s,, e muito grande sua difusao 
e influencia, pensan1os que os dados recolh~dos teriatn valor muito 
duvidoso. 

En1 todas essas situa~5es, obs~rva-se · que predomina a inter
preta~ao magica, irracional e ilogica, a qual leva OS individuos a 
descobrir ou prever o futuro. 

• • 
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Porque o individuo se utiliza, nessas. circunstancias, de repre
sentac;oes coletivas, a interpreta<;ao do sonho apareee coma um 
f enotneno social, estando mais em f un<;ao da cultura do grupo do. 
que do pr6prio individuo. Os processos usados para neutralizar 
os acontecimentos desagradaveis ou desastrosos e acelerar os 
benignos tern a n1esma procedencia e sao os mesmos que anali
samos paginas atras. E a analise irracional aparece aqui, sob a 
forma de interpretac;ao pelo contrario, como o grande principio da 
interpretac;ao dos sonhos, o que levou Joao Ribeiro 7 a dizer que, 
para 0 povo, "0 son ho e ttma eterna antinomia e Gada coisa e 0 

simbolo da que the e contraria" . . 
a) S onhos que i1·idicam situa~oes desfavoraveis: 
1) Abrac;o: Sonhar-se que se abraQa alguem, e' sinal de 

traic;ao pr6xima, por pessoa con~iderada amiga (Belem) ; 
2) Abundancia: Sonhar que se vive em abundancia e sinaJ 

de escassez e miseria na familia, dentro de pouco tempo (Belem); 
3) Acusac;ao: Quan do se sonha que se acusa alguem e -sinal 

de preocupac;oes desagradaveis e inevitavei~ (Bela Vista) ; 
4) Advogados : Sonhar com eles e mau indicio, o qual tanto 

pode ser mo rte em f am ilia e disputas entre herdeiros, . co mo brigas 
entre parentes ou com amigos chegados, neg6cios complicado.s, etc. 
(Bela Vista) ; 

5) Alegria: Quern sbnha com coisas alegres tern dias. ime
diatos cheios de tristezas - 'morte de parentes, ruptura de noi
vado, separaQ3.o de esposos, trai~ao de amigos e doenc;as em casa 
( BeJa Vist.a) ; 

6) Amor: Quern sonha com amor precisa tomar mtiitos 
cuidados consigo no dia seguinte, para nao cometer imprudencias. 
A pessoa ajuntou que se pode afastar o "peso" indo-se a uma 
igreja e benzendo-se com agua benta (Lapa); 

7) Caixao: Sonhar com caixao de def unto e indicio de mo rte 
pr6xima de parente ou amigo (Bela Vista) ; . 

8) Brazas: So11har com brazas e sinal de perseguic;ao (Be
lem e Bela Vista). A pessoa que sonha precisa se munir de f igas,. 
deftimar a casa na sexta-feira e fazer tudo com a direita (entrar 
em casa, nos lugares em ~ue f izer neg6cios, etc., .coi:n o pe direito; 
aceitar as qoi&as que os outros derem, com a mao direita,. et,c.) 
(Bela Vista) ; 

7. " 0 Foklore '\ Rio, 1919, pag. 319 e seguintes. 
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9) Cafe: .Sonhar que se toma caf e e mau indicio (Belem) ; 
10) . Cebolas : Sonhar que comemos OU des~ascamos· cebolas e 

sinal de briga com a familia ou com os amigos (Bela V:ista) ; 
11) Diabo: Sonhar com o diabo e sinal de perigo gravissimo 

e eminente. A pessoa que nos ref eriu, disse que . e conveniente o 
uso de "bentinhos fortes'' (preferivelmente Sap Miguel au Santo 
Onofre) - (Bela Vista); 

12) Dentes: Nao presta sonhar com den~es, pois estes indi
cam sempre coisas desagradaveis; :quando se sonha particular-
mente, que se arrancou urn ou mais dentes, saindo sangue, e sinal 
de motte de parente pr6ximo ou de · amig.o intimo (Bela' Vista) ; 

13) Dinheiro: Sonnar com dinheiro., e · sinal de miseria pr6~
xima (Belem); sonhar com muito dinheiro mal ganho, e sinaf de ' 
morte de parente pr6ximo (Bela Vista) ; 

14) Esqueleto : Sonhar com esqueletos e sinal de contrarie
dades (Belem) ; 

15) Facas: . Snnhar com facas e sinal de brigas pr6ximas, 
em f am ilia ou pao (Bela Vista) ; 

16) Gafanhotos: Sonhar -com gafanhotos significa doenc;a 
grave em familia ou <la pr-Opria·pessoa que sofihou (Bela Vista); 

17') Gatos: Sonhar com gatos e sinal ·de que amigos estao 
tramando alguma coisa ruim contra quern sonha; dai a necessidade 
de distribuir pelos bolsos ramos de arruda. e de guine - 3 de cada 
uma (Bela Vista) ; 1 

. ' 18) Joias: ... Sonhar com joias e sinal de infelicidade para OS 

homens e de felicidade para , as mulheres (Belem e Bela Vista) ; 
19) L~mao: Sonhar que se apanha limao ou que se o usa na 

comida, e sinal de decepc;oes graves, motivadas por amigos ou por 
traic;ao da esposa (Bela Vista) ~ 

20) Lua: Mau sinal , - "doenc;a em casa para logo" 
(Bele~); : 

21) Moeda: doen<;as ou infortUnios para quern sonha qu 
pessoas de sua £amilia ( B~em) ; 

22) Montanhas: Sonhar com montanhas e sina:I de que di
ficuldades inevitaveis· estao pr6ximas (Bela Vista); 

23) . Mudanc;as: e sinal de pobreza., mormente .quando se 
sonha que se fez para bairro rico (Bela Vis~a) ; · 

24) Ovos: Sinai de ·contrariedades e de maus exitos nos ne
g6cios do dia (Bela Vista) ; 

.. 
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2S) Perfume: In di ca mau exito nos negocios, no dia ime
diato. E' melhor suspende-los ou premunir-se de "bentinhos" 
(Bela Vista); 

26) Sal : Indica trai<;ao pr6xima, de amigos intim9$. A 
pessoa que nos ref eriu a "chave" desse sonho, disse-nos qu~ uma 
sua conhecida sonhou com sal e dias depois o seu noivo casou-se 
com uma de suas melhores amigas (Bela Vista); 

27) Sorte: Sonhar que se tern sorte, principalmente em jo-
gos, e sinal de azar (Bela Vista) ; -

28) Telegrama: Sonhar que se recebe um telegrama e indi
cio de que, dentro ·de poucos dias, se recebera mas noticias, como: 
morte de pai, de irmao OU de f ilho; neg6cios ma} encaminhado~, 
etc. (Belem) ; . · 

29) Riqueza : Sonhar com riquezas e sinal de pobreza pro-... 
xima (Belem); . , 

30) Tios : Sonhar com tios ( mormente do sexo f eminino), 
e sinal de brigas em f amilia (Bela Vista) ; 

31) Viagens: Sonhar com viagens e sinal de doen<;as graves 
em familia (Bela Vista); 

32) Vinagre: SonJ1ar que o usamos na comida . ou o entor
namos, e sinal 'de mas noticias (Bela Vista). 

b) S onh.os qite indicam situa,oe,s boas ou f av{)raveis; 

1 ) Abandonado : Sonhar qv.e se f oi abandonado, e sinal de 
f elicidade. Se a pessba for noiva, casar-se-a em breve (Bela 
Vista); . 

2) Acusa~ao: Sonhar-se- de que se ·esta sendo acusado, e 
sinal de boas noticias para breve (Belem)~; 

3) Camelo : Sonhar com camelo e sina] de que se vai ganhar· 
muito dinheiro, inesperadamente (Belem) ; 

4) Cartas: Sonhar que se receb,em . cartas e born sinal, .indi
cando a realiza<;ao de algum desejo da pessoa (Bela Vista); 

5) Castigos : Que se esta sendo castigado, boas noticias ott 
promo<;ao no emprego (Bela Vista) ; 

6) Elefante: Sonhar com elef ante e sinal de so-rte nos neg6-
cios (Bela Vista) ; 

1 

7) Escassez : Sonhar com · escassez indica, de modo geral, 
abundancia; que se precisa particularmente de uma coisa, e sinal. de 
que ela nunca nos f altara (Bela \ Tis ta) ; .. 

\ 
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8) Familia: Sonhar com a familia e born sinal, indicando 
sorte nos neg6cios (Bela Vista) ; 

9) Forca.: Sonhar com uma forca ou que se esta sendo asfi
xiado e sinal de vida Ionga e de boa sorte (Belem) ; 

10) Flores : da sorte par_a o dia inteiro. As :fl ores indicam 
sempre situa~oes f.eli,zes, embora hajam algumas restri~oes. Se 
forem brancas, particularmente, e.· sinal de casamento (geral); 

11) ~ome: Sonhar que· se passa fome OU necessidades e in
dicio de abundan.cia e rique~as ·d,uradoiras (Belem) ; 

12) ·Frutas: que te co111em OU qtte se Vern f rutas, e 6timo 
sinal, indicando hons negocios e fe.licidade (Bela Vista) ; 

13) Inimigos: Sonhar cotn inimigos e sinal que o numero de 
amigos esta aumentando (Bela Vista); 

14) Medico : Sonhar com medico e sinal de vida longa e 
saudavel (Belem e Bela Vista) ; 

1 S) Perigos: Sonhar com eles e exito certo para todo o dia 
(~elem); 

16) Pobreza: E' sinal de muitos filhos, abundancia e feli
cidade (Bela Vista) ; 

17) Pombas: Sonhar com pombas e born sinal para todos OS 

neg6cios, indicando aumento de lucros (Bela Vista) ; indica tambem 
casamentos ( se a pessoa for noiva) ou n~ivado ( se estiver namo
r~ndo) (Belem) ; 

18) Raiva: Quando alguem sonha de que passa raiva 0u 
esta irritado, tera muita aleITTia no dia seguinte ou recebera boas ... 
noticias (Bela Vista) ; _ 

19) Rosas: Muitas felicidades e realizaQ3.o dos maiores de-
_sejos (Belem); . 

20) Sepultura: Sonhar com sepultura ( ou com enterro), ·e 
sinal de vida · longa (Belem) ; 

21) Trigo: Prosperida<le para toda a f amilia (Bela Vista) ; 
sinal de boas noticias (Belem) ; 

22) V elh<?s : Sonhar com velhos 
sinal de hons neg6cios (Bela Vista) . 

"" , parentes ou nao - e 

c) Sonhos. que indicam afdO o'u eventos varios ,: 

1) Abra~os : Sonhar que se abra~a alguem, indica via.gens 
proximas de grande dura~ao ( B.ela "lista) ; 

\ 
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2) Af ogamento: Sonhar-se com af ogamento e sinal de Ca
samento de pessoas da f amilia ou de conhecidos ( P3iri) ; 

3 Y Altar: Sonhar com altar e. casamepto parf.L breve ( Parl) ;. 
4) Apari<;oes: Muito trabalho (Belem); ou novas inimiza

des e dissidios em familia (Bela Vista) ; 
5) A vestruz : Sinai de viagem pr6xima (Belem) ; 
6) Cobras: Sinai de gravides (Belem); Afranio Peixoto 

tambem o consigna em "Missangas" (pg. 19); 
7) Flores : Sonhar com £lores brancas e sinal de casamento 

(Bela Vista) ; 
8) Mala : Sonhar com mala indica viagem pr6X,ima (Bela 

Vista); 
9) Mapas: Sonhar com mapas e indicio de viagens longas 

(Bela Vista) ; 
10) Neve: Sonhar com neve e sinal de casamento (Bela 

Vista); 
11) Tesoura: Sonhar com tesoura e sinal' de Casamento para 

muito breve ' (Bela Vista); 
12) Veu: Casamento e1n familia detJtro de wuco tempo 

(Pari). 

VI - CRENDICES RELATIV AS AOS SANTOS: 

Ja vimos que os santos podem ser utili:zados como "for<;as" 
magicas, de poder ativo e neutralizante, OU negativo ( atuando 
contra os outros, em ft.lnc;~o de uma segunda vontade), confrater
nizando-se com o homem, sob a f orma de bentinhos, etc. Ha 
tambem atribui<;ao de poderes especlficos a determinados san~os, · 

1 
que s~o evocados, entao, so em certas situac;6es. · 

De uma senhora mestic;a recolhemos, 110 Belem, as seguintes 
virtudes dos santos : .. 

1) Anjo da Guarda: E' o protetor das crian~as; . , 
; 

2) Santo Antonio : E' o prote.tor <las mo~s '5olteiras e das 
mulhere~ casadoiras ; 

3) Santa Apolinaria: Protetora dos que sofrem dos dentes; 
4) Santa Barbara : Proteg·e as pessoas qae a evocam, nas 

grandes tempestades, contra o raio; 
5) Sao Braz: E' o santo que livra as pessoas dos espinhos 

e faz passar os solu~os. Usa-se a formula; 

;> I 
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Sao Braz, Sao Braz, 
Desa.foga. este rapaz ... 
Pm d.iante ou. para tra~, 

batendo-se nas costas da pessoa e ,dando-se-lhe um copo d'agua 
para beber; 

6). Sao Gon~alo : E' santo casament~iro; Edmundo Krug 8 

tambem o regista como santo que livra pess0as de,. espinha ·entalada 
na ga:rganta ; 

7) Cora<;ao de Jesus : Protetor dos velhps ; 
8) Sao J oao : Tambem e S<;tnto casamenteiro; 
9) Sao Jose : E ' o santo amigo e protetor do lar ; entre suas 

atribui~oes esta tambe1n a constituic;ao da familia, sendo, portanto, 
casamenteiro; ~ 

10) S. ] udas 1'adeu: Este s.anto resolve todos os casos ur
gentes e perdidos; 

111 ) Santa Luzia: Prqtetora dos Olhos e dos que tern 
doenc;:as neles; quando entra cisco nqs olhos, deve-se evocar Santa 
Luzi a da seguinte f orma: 

Santa Luzia passou por aqui 
Com seu cava1inho comendo capim. 

12) Sao Miguel: I .... ivra as pessoas das tenta~oes e dos·. maus 
e_?piritos ( como Satanas) ; · 

13) ·Nossa Senhora de Laurdes: Protetora das mo~as, ca-· 
sadas, ·ou solteiras; 

14) Santo Onofre: Este :santo inter£ ere . contra as f eiti~
rias, o mau olhado, o~ bruxe<los, os maus espiritos, etc.. Disse-me 
que esse Santo hebe pinga e porisso e uso manter um copo de pinga 
diante de sua imagem; · · 

15) Santa Rita : Resolve neg6cios tncrencados ; 
16) Sao Sebastiao: Este santo evita desastres e acidentes as 

pessoas que o trouxeren1 em "bentinhos" ou sob a forma de "me
qalhinhas". Em ac;ao comum com mais dois Santos, evita mor
dida ·de cachorro louco, picada de aranha, ·etc. ; deve-se usar a 
se,guinte f 6rm~la: 

8 "A Supersti~ao Paulistana ". "Sao Paulo, 1910. 
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' 
Sao Bento, Sao Bras e ·sa.o. Serafim, 
Me livrai d,e tudo que e bicho mau. /~ 

17) Sao Serafim: E' o santo protetor dos mendibgos. Ja 
vimos, tambem, as crianc;as cantarem, na rua, o seguinte: 

Sao Serafim ! Sao Serafim ! 
Quern nao da, 
Fica assim ! 

E imitam os aleijados. 

.. 
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