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O Curandeiro Cleiton 

 

Comunidade Indígena Pitaguary, Monguba, Ceará, quem conhece essa aldeia e passa 

pelas proximidades da casa de apoio logo encontrará em algum de seus trabalhos 

Cleiton Adriano de Sousa, o filho de Maria Salete Adriano e Francisco Joaquim de 

Sousa, que é considerado um excelente curandeiro na comunidade por causa de seus 

banhos e remédios naturais. 

Cleiton conta que foi influenciado pelo seu pai de Santo da Umbanda Francisco. Entre 

seus trabalhos de cura estão seus vários tipos de banho, como banho de abór, que 

segundo ele serve para purificar o espírito para a chegada dos encantos. Os materiais 

para o banho são os seguintes: jurema, pião, alho e fumo. “Deixa tudo durante sete dias 

de molho em um pote de barro, é feita em silêncio e bem concentrado para que o banho 

possa servir”. 

Como Cleiton destacou anteriormente, seus trabalhos foram influenciados pelo seu pai 

de santo e são grande ajuda para a aldeia: “tem o banho de ‘abre caminho’ que é usada 

uma garrafa de champanhe, folha de arruda, sete flores brancas e um pacote de alecrim. 

É feito em um balde de água do rio” acrescenta ele. 

O banho tem um benefício muito grande, pois segundo ele, serve para abrir o caminho 

das pessoas, ou seja, para que eles possam ter uma maior facilidade em alcançar seus 

objetivos: empregos, sorte no amor, etc. 

O curandeiro ainda revela uma receita importante: o remédio para gastrite, uma técnica 

que também tem sua origem na aldeia. O processo é o seguinte: é usada a casca de 

ameixa de molho, de um dia para o outro, depois colocado, a casca da siriguela. “É 

bom, porque, ajuda o próximo a ficar curado da doença”. 

Com o poder benéfico nas mãos, Cleiton de 26 anos tem uma grande responsabilidade 

com seu trabalho: manter a ladeia protegida de males que possam afetar a comunidade e 

desordenar o seu povo. 

 

* Pesquisa realizada em 25 de abril de 2008. Pesquisadores: Aluisio Azevedo (17 anos), 

Beatriz Barros (16 anos) e Nadia Costa (19 anos). Redator: Edson Braz (18 anos). 

Digitador: Edson Braz (18 anos). 

 


