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Curso	de	Capacitação		de	Colaboradores

MEDICINA	DA	TERRA

Uma	visão	da	cura	através		das	tradições		ancestrais	

Ancestrais que nos deram a vida, de um 
ventre ao outro, de mão em mão, de 

sopro em sopro sagrado, no entremear-se 
das almas através dos milênios sobre 
esta Terra. Os ancestrais são nossos 

predecessores e nossas próprias vidas 
passadas, e estão presentes dentro de 

nós em nossos genes, em nossas células. 
Portanto, as células de nosso corpo 

contém ecos de nossa família, e 
influenciam na forma de percebermos a 

realidade. 

ANCESTRALIDADE
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ANCESTRALIDADE

A conexão com nosso passado, com aqueles que 
vieram antes de nós, nos ajuda a encontrar força e 
sabedoria para caminhar no futuro. Nós somos o 
resultado de milhares de pessoas, que viveram, 
aprenderam, criaram, ensinaram. Eles tornaram 
possível nossa realidade, errando ou acertando. 

Eles honravam os que já passaram por nossa Terra. 
O que eles fizeram no passado impactam as 

gerações presentes. A reconexão com os ancestrais 
ajuda a compreendermos quem nós somos e da 

onde viemos. 

Mãe África

Foi a partir da 
África que o ser 

humano saiu 
para ocupar 

todos os 
continentes.

Antes dessa 
fabulosa 

aventura, por 
muito tempo e 
até  hoje, os 

povos  
africanos 

integrados à 
natureza 

produziram uma 
vasta 

sabedoria.
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África 
diversa, 

constituída 
por muitas 
paisagens, 

povos e 
grandes 

realizações
Angola

Marrocos

Congo

Egito

África do Sul

Na busca pela vida, sempre ligados à 
natureza,  conjugaram com extrema 

beleza religião, arte, ciência, sempre com 
muita simplicidade.
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Vivendo em aldeias, levavam uma vida dura, de 
pés descalços, de fome, pele exposta ao sol,  

arbustos, superfícies rugosas e animais. 

As condições  trouxeram aprendizados:
- as  mães africanas descobriram que massajeando 
os seus filhos com veemência, não só diminuíram a 
sua susceptibilidade à dor, como estimulavam um 
sono profundo, pois com a massagem os bebés 

relaxavam;
- lavavam  e branqueavamr os dentes friccionando 

bastonetes de raízes; 
- perfumavam o hálito mascando substâncias 

vegetais; lixavam os pés para ficarem mais suaves; 
as mulheres costumavam esfregar os calcanhares 
com pedras do rio para evitar que gretassem, uma 

vez que andavam quase sempre, ou mesmo sempre 
descalças,
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Razão pela qual 
as mães 

africanas, quando 
grávidas comiam 
terra, pois sabiam 

que esta faria 
bem ao feto e a 
elas próprias.

A noivas  
Massai ficam 
isoladas em 
uma cabana 

oito dias  antes 
do casamento. 
Durante este 

período tomam 
diversos 
banhos, 
recebem 

massagens e 
máscaras de 
argilas e de 

plantas.

As máscaras de argila 
(tão utilizadas hoje em 

dia, em diversos 
tratamentos de rosto e 
de corpo) tinham esse 

potencial mineral e 
purificador. 

Como em todas as culturas ancestrais acreditavam  
que a doença  era causada por potências que 

tomavam forma de espíritos.  Consultavam um  
curandeiro para  saberem o motivo pelo qual   um 

determinado mal ocorreu e o que devia ser feito para 
o remediar.  Neste processo o Xamã nas  suas 

práticas de cura usava o que a natureza oferecia: 
plantas, argila, água e animais. 
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Charrua: Povo dos Campos
“A identidade não é sustentável sem a liberdade, isso nos 
legou o povo Charrua, seu amor a terra que preservaram e 
respeitaram por milhares de anos. Recolhendo sabedoria 

sobre seu manejo da flora, da fauna, sobre os astros, 
alimentos, da medicina e da sociedade. Sabedoria que ainda 

hoje sobrevive em nossa cultura popular”
ANENCH – Agrupacion Quegnay  Charrua.

“ A religiosidade da nação 
Charrúa está presente em 

muita gente que ama 
nossas paisagens sem se 
perguntar porque.  Para 

vive-la não precisa 
memorizar dogma algum, 
porque não houve nesta 
cultura uma instituição 

religiosa estruturada com 
autoridade de fé, axiomas 

preestabelecidos, 
ministros;... 
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... apenas um desejo de se 
encontrar como parte da 

Natureza, religar-se (religare) 
com o Cosmos, mediante o 
apoio espiritual dos anciãos 
e anciãs sabias, aqueles que 

conhecem de ervas e 
pássaros, de pedras e rios, 
de gente e destinos, quem,  
além de tudo , guardam as 
memórias mais antigas”  

(Gonzalo Abella)

Levanta-te, levanta-te, Irmão
A água, a água, o fogo, a lua.

Formosa, Formosa lua.

Basquadé , basquadé, inchalá
hue, hue, it, guidaí 

Bilu, bilu guidaí
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Dentre as práticas de cura  Charrúa podemos 
evidenciar: procedimento em que os 

curandeiros/as  chupam com força o estomago 
do paciente para extrair o mal;  aplicação de 

cinza quente diretamente no corpo do doente;
massagem no corpo do enfermo, envolvendo-o 
a seguir com um pedaço de couro do lado do 

pêlo; uso de lama no  corpo.

Cultura Guarani

A cultura guarani tem uma 
participação decisiva na 

formação do Brasil. 
Contribuindo na culinária, 
na língua,  compreensão 
do território, na medicina 
popular e nos costumes 
dos brasileiros de modo 

geral.
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Os guaranis estão espalhados pelas terras baixas  
da  América do Sul, com valores e construções 

cosmológicas muito similares. 

Para o Guarani caminhar 
significa também evoluir e 

fortalecer-se 
espiritualmente. A prática 

do "caminhar“  significa em 
língua guarani “Guata".

O Guarani na sua prática de 
cura, sempre ligada a sua 
cosmovisão, se utiliza de 

ervas, dança, música, 
objetos sagrados (maracá, 
cachimbo, balaio) e rituais.
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“A nossa religião é casa de 
reza. ... Quando entramos na 

casa de reza, fumamos 
cachimbo. Primeiro os homens 

começam a se concentrar, 
passando a fumaça na cabeça 

das pessoas. Depois dos 
homens as mulheres 
repetem...Depois das 

concentrações terminarem, um 
Karaí inicia um canto e todas as 
pessoas ficam em pé e dançam 

juntas. Na casa de reza 
entramos para rezar”

Cultura Andina

Criadores das  Comunidades, os 
povos andinos reconheciam na 

harmonia da  natureza seus 
princípios de vida, expressando -
os em sua ordem social, em suas 

obras de engenharia e 
arquitetura, e  em sua arte.
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A importância da  Cultura Andina 
para a Humanidade se expressa 

em suas principais 
características culturais, como a 

Comunidade definida por um 
conceito de reciprocidade e  de 

respeito entre os seres e a 
Natureza, e a Sabedoria Andina 

que integra conhecimento e 
espiritualidade como princípios 

de vida. 

A  Cultura Andina, enquanto sistema de 
pensamento, possui uma lógica  própria: a 
lógica trivalente, também conhecida como 
lógica incluente. Sustenta seu pensamento 

holístico expressado no axioma "lliu 
ñoqanchispi ñoqanchistaq lliupi", que 

significa “o todo em nós e nós no todo" 
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Para compreender o mundo andino, 
também temos que compreender o 

que é o compartilhar e a 
reciprocidade, ayni. O equilíbrio de 

tudo está nessa troca recíproca, doar 
e receber. Nas práticas populares 
vamos encontrar uma forma de 
manifestar essa reciprocidade, 

através dos despachos, dos k'intus 
feitos com as folhas da coca, das 

oferendas à terra, Pachamama, 
doadora de vida, de alimento, 

nutridora.

Para o homem andino a 
natureza

também é fonte divina, 
fonte de energia sublime 

infinita 
que mantém a pureza 

espiritual da humanidade.
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Os andinos acreditavam que nossas vidas são
regidas pelos princípios da dualidade e do
equilíbrio, através da interação de dois tipos de
energia:

• Energia Refinada
( Sami) – pura, 
infinita, 
sublime, gerada 
no Mundo 
Superior. Todos 
os elementos 
da criação a 
irradiam.

• Energia Densa ( Hucha) 
– desarmonizada. 
Gerada pela falta de 
harmonia do homem 
com a natureza e com 
seus semelhantes.Trás 
mau humor, doenças, 
guerras.Residem no 
mundo interno.
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A medicina tradicional andina tem 
várias vertentes, sendo que o 

conhecimento dos Amautas não 
encontra-se somente em uma das 

linhas, mas em várias. Os 
caminhos são vários, os dos 

yatiris, kallawayas, esses mais 
para a região da Bolívia. Os Q'eros 

encontram-se mais na zona de 
Cuzco. Como outras  práticas na 

selva amazônica.

Entrando um pouco na parte histórica, temos 
uma mescla de diversas práticas. Isso ocorreu 
porque os incas, que eram um povo específico 
da região, acabou englobando no seu império 
Tawantinsuyu uma série de outros povos com 
práticas muito particulares. Como não havia 
supressão dessas práticas por parte deles, 

houve uma integração, por exemplo, Inti é um 
deus inca, já Pachamama e os Apus(espíritos 
guardiães das montanhas) são práticas pré-

incas.  
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“O que pensas 
manifesta-se. É a 

atitude que determina 
tudo o que acontece, 

essa é a tua realidade, 
não a Grande 
Realidade.”

(Nina Soncco)

Os pensamentos 
adquirem forma, são 
coisas; o que vêem é 

o seu próprio 
conceito.”

( Nina Soncco)
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“EM TODOS OS TEUS 
EMPREENDIMENTOS, 

QUE TEUS OLHOS 
VEJAM SEMPRE O BEM, 
QUE TEUS OUVIDOS 
ESCUTEM SEMPRE O 

POSITIVO, QUE TEUS 
LÁBIOS FALEM 

SEMPRE O JUSTO, 
QUE TUAS MÃOS 

SIRVAM SEMPRE À 
CURA; QUE TEU CORPO 

ESTEJA SEMPRE 
PRONTO PARA SERVIR 
COMO INSTRUMENTO 

PARA LEVAR A 
MENSAGEM QUE JÁ 

CONHECES PARA TODO 
O MUNDO”.

NINA SONCCO – LÍDER 
ESPIRITUAL ANDINO


