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CURSO DE CAPACITAÇÃO  DE COLABORADORES

MEDICINA DA TERRA

Uma visão da cura através  das tradições  ancestrais 

XAMANISMO

Pinturas 
paleolíticas 
encontradas 
nas cavernas 
de Lascaux, 
França, de 
cerca de 

15000 a.C, 
ilustram as 

origens

Prática espiritual que remonta os primórdios da 
humanidade, com ocorrência em todos os 

continentes e vinculada a atividade de um Xamã.
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Deriva da palavra 
russa Xamã, que 
por sua vez se 

origina da palavra 
Saman, do povo 

Tunge, que vive na 
Sibéria. 

Todo Xamã  
(homem ou mulher), 
antes de tudo, era 
e é um experiente, 
o que vale dizer 

iniciado. 
Pajé (Brasil); Chacaruna (Bolivia aimará),
Altumisayuc  (quechua -peru);  Putari (australia); Druída (celtas); 

A iniciação realizada como um ritual de passagem, 
normalmente enfatizando  a morte ritual, evoluindo 

para uma outorga de sabedoria àquele que 
corresponda e queira exercer a função de homem 

sagrado. Designado para 
cura, guardador e 
transmissor da 

tradição, profeta, 
sacerdote, sábio, 
conselheiro, visto 

como quem 
transita a partir 
dos seus dons e 

instrumentos entre 
os vários mundos.
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O Xamã é o 
líder espiritual 
de seu povo. 
Detentor de 

várias 
características 

que lhe 
conferem este 

poder, 
destacando-se 
sua capacidade 

...

...para 
voluntariamente 
mediar à relação 

da sua comunidade 
com o mundo 
espiritual, dos 
espíritos e dos 
ancestrais, a 

partir de técnicas 
específicas. 

Outra 
característica 

digna de nota do 
Xamanismo no 
horizonte das 

sociedades tribais 
e nômades, no 

processo histórico 
da cultura 
humana, ...

... é a forte 
integração dessas 
sociedades com a 
Terra, de forma 
que esses povos 

vivenciam a ordem, 
a “razão” da 

natureza, em sua 
plenitude. 

Pachamama – A Mãe-Terra
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“Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu 
povo. ... Tudo isso é sagrado na memória e na 

experiência do meu povo. ... Todas as coisas estão 
ligadas, como o sangue, que nos une a todos. 
O homem não tece a teia da vida; nela, ele é 

apenas um fio. 
O que ele fizer para a teia, o fará para si mesmo. 
Uma coisa nós sabemos: nosso Deus é também o 

seu Deus. 
A terra lhe é preciosa. E danificar a terra é 

desprezar o seu criador.
(Trechos da Carta do Cacique Seatle - 1855)

“Apesar da generalizada adoção dos sistemas 
médicos seculares, mormente do ocidental, os 

xamãs continuam exercendo sua função no mundo 
inteiro”. 

“As idéias xamânicas acerca das causas das 
enfermidades estão intimamente ligadas ao meio 
ambiente social e cultural do paciente. Um médico 

ocidental indagado sobre a etiologia de uma 
doença discorrerá acerca de bactérias ou 

perturbações fisiológicas.
O xamã mencionará, muito provavelmente, a 

competição, o ciúme e a cobiça...”
(F. Capra)
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No xamanismo, “medicina” não é apenas uma forma para 
melhorar a saúde e sim de equilibrar e obter energia, poder, 

dons, talentos. A nossa medicina é o nosso poder pessoal.
No xamanismo considera-se a doença como originária do 

mundo espiritual. A maior atenção não é dada aos sintomas 
ou à doença em si, mas à perda de poder pessoal que 

permitiu a invasão da doença.

ORAÇÃO DA TRIBO SIOUX 

Ó Grande Espírito, cuja voz ouço nos ventos, cujo sopro anima o 

mundo, ouça-me. 

Sou pequeno e fraco, preciso de sua força e sabedoria. 

Permita que eu caminhe na Beleza, e faça que meus olhos 

contemplem para sempre o vermelho e a púrpura do sol poente. 

Faça com que minhas mãos respeitem todas as coisas que o Senhor 

criou. 

Faça meus ouvidos aguçados para que eu ouça a sua voz. 

Faça-me sábio para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor 

ensinou ao seu povo.
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Permita que eu apreenda os ensinamentos que o Senhor 

escondeu em cada folha, em cada pedra. 

Busco força, não para ser maior do que meu amigo, mas 

para lutar contra meu maior inimigo – eu mesmo. 

Permita que eu esteja sempre pronto para ir até o Senhor 

de mãos limpas e olhar firme. 

Assim, quando a minha vida estiver no ocaso, como o sol 

poente, que meu Espírito possa ir à sua presença, sem 

nenhuma vergonha.
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NINGUÉM CURA O OUTRO. A CURA
ESTÁ DENTRO DE CADA UM

A prática do xamanismo  se utiliza do 
trabalho com: ervas, direções sagradas, 

rituais, contato com a natureza e a 
dimensão espiritual, ritmos, danças e 

movimentos corporais, 
elementos básicos da natureza: água, 
terra, ar, fogo, cristais, pedras, argila, 

cirurgias espirituais e técnicas de cura, 
purificação dos corpos físico, 

emocional, mental e espiritual, entre 
outras coisas.
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Purificação
Destinada a varrer os males que afetam as vibrações.

Sacrifício
Espécie de oferenda, com significado de reverência.

Oração
Como caminho de interação, conexão.

Refeição Sagrada
Introdução do sagrado no corpo, com respeito, sinônimo de

purificação.

Humano-Terra-Sagrado
Desde o xamanismo, há encontramos quatro 
aspectos que compõem o culto ao sagrado:


