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Resumo:  A partir  de  uma  pesquisa  etnográfica  que  vem  sendo  realizada  junto  a

benzedeiras na(da) região missioneira do RS, no sul do Brasil e no nordeste da Argentina,

este texto irá refletir sobre práticas de cura, benzimentos e indianidade. Os benzimentos,

ao  adentrarem  nas  veredas  dos  processos  de  saúde-doença,  mostram-se  como  um

sistema aberto,  relacional  e dinâmico para além do dualismo redutor  e  humanista  do

paradigma biomédico ocidental.

Nesse sentido,  os  benzimentos  enquanto  práticas  de cura  pautadas na oralidade,  na

gestualidade e na espiritualidade, através dos “dizeres e objetos que curam”, desvelam

relações e (re)atualizações de sócio-mito-cosmo-ontologias ameríndias, através de um

processo  de  reinvenção  da  cultura,  que  se  caracteriza  pela  relação  de  abertura  e

predação  para  com  o  outro  (afro,  indígena,  branco  e  demais  alteridades  agentivas

humanas e extra-humanas).  Sob uma perspectiva etnológica relacional,  o  trabalho de

campo vem apontando a importância em apreender a relações entre as práticas de cura

das  benzedeiras  missioneiras  e  o  xamanismo  Mbyá-Guarani,  no  que  se  refere  às

concepções de saúde, doença, corporalidade e território, bem como ao estatuto atribuído

a potência agentiva de alteridades humanas e extra-humanas. 
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Cosmopolítica. 

Por entre rios, trilhos e jaguares: indianidade e invisibilidade Guarani-Missioneira 1

As reflexões propostas nesse texto se vinculam a minha tese de doutorado que

vem sendo realizada a partir  de uma etnografia multi-situada junto a benzedeiras que

habitam territórios que outrora sediaram as reduções jesuítico-guaranis. 

Busca-se desse modo,  apreender  como a noção de “indianidade”  é enunciada,

apropriada e reelaborada, enquanto categoria êmica de classificação da alteridade própria

e/ou do outro. Sob essa perspectiva, pretende-se identificar quais os estratos de sentido

engendram essa “indianidade” configurando esferas de pertencimento ou negação a uma

ancestralidade Guarani-missioneira,  e,  por  outro lado,  compreender como essa noção

permeia  as  cosmo-ontologias  que  norteiam  as  concepções  de  saúde,  doença,

corporalidade e território. 

Para tanto,  inicialmente apresentarei  a  “etnografia  multi-situada”  (Marcus,  1998)

realizada  nas  periferias  de  municípios,  cujas  terras  sediaram,  no  século  XVII,  as

denominadas  Reduções  do  Tape,  historicamente  consideradas  do  primeiro  ciclo

missioneiro, bem como na região denominada Missões, no noroeste do RS, na qual se

desenvolveram os Sete Povos das Missões, do então segundo ciclo missioneiro. 2

Ao  eleger  as  benzedeiras  que  habitam  as  periferias  dos  municípios  como

interlocutoras  de  pesquisa,  parte-se  da  hipótese  de  que  estas  sejam  os  “invisíveis

missioneiros”, ou seja, os descendentes Guarani-missioneiros, cuja autoctonia, enquanto

“alteridade  originária  ,  foi  velada  e  auto-velada  ao  longo  do  processo  histórico  de

consolidação e homogeneização do Estado-Nação, tal como constata Souza (1998) em

1 A consideração dos Guarani-missioneiros enquanto a parcialidade que foi “reduzida” em contraposição
aos Mbyá-Guarani, arraigada, sobretudo, na historiografia, tem sido questionada no âmbito dos estudos
etnológicos. Convenciona-se que quando a expressão Guarani-missioneiro aparecer no texto será em
referência a experiência missioneira, sem com isso corroborar a separação entre os Mbyá e os Guarani-
missioneiros, considerando estes enquanto os “reduzidos”. Conforme diz o velho Mbyá Adolfo, no vídeo
Bicicletas de Nhanderu (2012): “os nossos parentes que estavam na Tava [casa de pedra], fingiam que
aprendiam, eles resistiam”.

2 A partir da lógica administrativa colonial,  as Reduções do Tape localizavam-se no atual Estado do Rio
Grande do Sul e era dividida em duas zonas de missionação: a Banda Oriental do Rio Uruguai ou Tape
Setentrional e o Tape propriamente dito, correspondente a zona central do RS (Teschauer, 2002).  Os
municípios de São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, Jaguari e Cacequi, situam-se na região do
“Tape propriamente dito”, sendo atravessados pelo Rio Ibicuí e seus afluentese pela estrada de ferro da
antiga RFFSA; Conforme  Brum (2007:40), a partir de 1682, foram criados os Sete Povos das Missões,
atualmente em municípios localizados do RS: São Borja (1682), São Nicolau, São Miguel e São Luiz
Gonzaga  (1687),  São  Lourenço  (1691),  São  João  Batista  (1697)  e  Santo  Ângelo  (1706),  que
pertenceram à segunda fase da experiência missioneira no Rio Grande do Sul e foram os últimos dos 30
povoados fundados. O antigo povoado de São Miguel configurou-se como o atual município de São
Miguel das Missões, no noroeste do RS, onde está o sítio arqueológico São Miguel Arcanjo, patrimônio
histórico da humanidade tombado pela UNESCO, em 1973.



sua pesquisa na região missioneira do RS. 

Sob essa perspectiva, a invisibilidade étnica e cultural que lhes fora imposta pelas

“relações homogeneizadoras de velamento simbólico da diversidade e pela inserção das

alteridades originárias no sistema desigual de classes sociais” do Estado-nação, implicou

na camuflagem – muitas vezes estratégica – dos seus códigos culturais originários, mas

não em sua supressão. 

Logo, a partir da tese, “os invisíveis Guarani-missioneiros” serão revisitados sob

campo da espiritualidade, a partir das suas práticas de cura, sob a perspectiva de que a

“alteridade  originária”  destes,  está  em  alguma  medida,  canalizada,  (re)significada  e

(re)elaborada nos benzimentos. 3

Por outro lado, a opção em realizar a etnografia junto às benzedeiras remete à

consideração de Gonzalez e Varese (1990) de que a interação entre os Guarani e os

jesuítas  configurou  o  aprendizado  em  torno  de  uma  série  de  ofícios,  como  os  de

carpinteiros,  ferreiros,  tecelões,  fiadores,  tropeiros,  domadores,  ervateiros,  músicos,

curandeiros, comerciantes de plantas medicinais, trazendo uma significativa contribuição

às  sociedades  rural-urbana  gaúcha,  uruguaia  e  argentina.  Além  disso,  a  experiência

jesuítico-guarani  “transcendeu  o  limite  cronológico  de  missionação  marcando,

indelevelmente, sucessivas gerações remanescentes dos povoados missioneiros” (Langer

2005:11-12). 

Nesse  sentido,  constatou-se  a  importância  de  uma  perspectiva  teórico-

metodológica,  com vistas  ao  estudo  das  narrativas  biográficas  dos  interlocutores,  na

medida em que estas lhes possibilitam “dimensionar as formas antagônicas e complexas

de experienciarem a vida cotidiana”, considerando as “rupturas da história coletiva vivida,

onde  os  sujeitos  vivem  uma  dialética  da  duração  (ou  durações  que  são  sempre

descontínuas), uma recomposição social cotidiana” (Eckert, 1997:33). 

Acerca  da  noção  de  indianidade,  que  perpassará  este  estudo,  ela  decorre  da

afirmação de Viveiros de Castro (2013) de que no Brasil, “todo mundo é índio, exceto

quem não é”, a partir da problematização da pergunta “quem é ou quem não é índio”. No

entanto, destaca o autor ela não é uma questão de “cultura”, que possa ser respondível

mediante a inspeção dos conteúdos culturais da vida de um coletivo. Logo, não cabe ao

antropólogo decidir o que é uma comunidade indígena ou que tipo de coletivo pode ser

chamado  de  comunidade  indígena,  mas  sim,  “mostrar  que  esse  tipo  de  problema  é

3  A partir da sua pesquisa na região rural do noroeste do RS, Souza (1998:58) destaca que a “alteridade
cultural  dos  invisíveis  autóctones  missioneiros”  mostrava-se  na  forma  de  organização  do  espaço
doméstico, nos padrões de consumo e na canalização artística, através da “música missioneira”.



indecidível”. 

Por outro lado, ao assinalar que apesar do processo de des-indianização implicado

pela catequização, missionarização, modernização e cidadanização, Viveiros de Castro

(2013) considera que “não é possível fazer todos os brasileiros deixarem de ser índios

completamente”. 

Nesse  sentido,  “os  enunciados  de  indianidade  são  performativos  e  não

constativos”, configurando um modo de ser e estar no mundo, ou seja, “um modo de devir,

algo  essencialmente  invisível,  mas  nem  por  isso  menos  eficaz,  um  movimento

infinitesimal  incessante  de  diferenciação,  não  um  estado  massivo  de  diferença

anteriorizada e estabilizada, isto é, uma identidade” (Viveiros de Castro, 2013: 10). 

Eu iniciei a etnografia no município de Cacequi, na região centro-oeste do RS, após

saber  da existência do Bairro  Mauá,  localizada na periferia  da cidade e “à beira  dos

trilhos” da antiga Rede Ferroviária Federal – RFFSA. De imediato chamara-me atenção os

nomes das ruas do mesmo, os quais  eram em sua maioria palavras de origem indígenas.

Além  disso,  dados  etnohistóricos,  aludiam  à  ocorrência  de  conflitos  entre  coletivos

indígenas como os Charrua e Minuano, em terras desse atual município localizado nas

imediações das Reduções Jesuítico-Guarani de São Tomé e Candelária do Ibicuí. Foi na

rua  Timbó,  entre  as  ruas  Batovi  e  Guaiana,   que  conheci  Olga  Barcelos,  84  anos,

reconhecida pelos demais moradores como benzedeira.  

Ao relatar-me alguns aspectos da sua biografia, em grande parte traçada na zona

rural do município de Cacequi, “lá paras as bandas de Rosário [do Sul] perto de Alegrete

e Quaraí”,  ela mencionou a aprendizagem acerca do uso de “ervas do mato”,  quando

morou “nos campos de uma estância onde seu pai trabalhou como peão”. Na tentativa de

evocar-lhe  jogos  de  memória  que  revelassem  uma  possível  ascendência  indígena,

comentei com ela, que me chamara a atenção o nome das ruas do bairro, serem em sua

maioria indígenas. Mas, tanto ela quanto a sua filha Rosa, cujo fenótipo parecera-me tão

ameríndio  quanto  o  seu,  permaneceram  em  silêncio,  o  qual  nem  sempre  indica

esquecimento,  mas sim, uma estratégia para manutenção das relações sociais,  como

sugere Pollak (1990).  

O trabalho dos índios como peão nas estâncias, foi uma marca no atual estado do

Rio  Grande  do  Sul,  integrando-os  em  um  estatuto  inferior  na  sociedade  colonial  e

individualizados a partir da sua absorção ao mundo do trabalho (Garcia, 2008). 

Na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, que é atravessada por



estradas  férreas,  esse  processo  de  expropriação,  remeteu  essas  pessoas  para  as

periferias dos municípios, transformando-os em mão de obra subvalorizada através de

novas frentes de expansão (Cardoso de Oliveira, 1972). No caso de Cacequi, a chegada

da ferrovia no final do século  XIX e princípios do século XX, consistiu em uma dessas

frentes,  subsumindo  o  étnico  (ameríndio,  afro)  em uma  precária  condição  de  classe,

configurando  o  contato  interétnico  entre  ambos  e  invisibilizando  a  presença  afro-

ameríndia na periferia dos municípios. 4

Ao transitar pelas ruas do bairro, cheguei ainda até a Rua Minuano, esquina com a

Rua Charrua, até chegar à residência de Iracema Trindade, outra benzedeira do bairro,

residente à Rua Guaiana, quase esquina com a Rua Pacati. Quando me narrou a sua

trajetória, sentada ao sol e próxima a sua “lavourinha” de mandioca, feijão e batata doce,

dona Iracema, na época, com 83 anos de idade,  contou-me que passou a morar em

Cacequi, ainda jovem, quando saíra da cidade vizinha. São Francisco de Assis:

Eu nasci em São Francisco, para fora. Lá na Timbaúva, no meio do
mato. É por isso que até hoje eu sou um bicho do mato. Olha, eu só
saio lá pro Centro [da cidade] por obrigação: quando eu tenho que ir
receber no banco. Mas, se tu me convida pra ir pro mato, aqui perto,
na beira do [rio]cacequizinho, eu já estou lá, vou na hora! (Diário de
Campo, 18/5/2014).

Como o lugar onde ela nasceu, é próximo à gruta São Tomé, em alusão a Redução

Jesuítica de São Tomé, cujo local fora nessas imediações comento com ela que “ lá foi

terra de índio”. Eis que ela declarou-me, veementemente:

Mas olha pra mim! O que tu acha que eu sou? Bem, na verdade eu já
sou bugre, mestiça, me misturei, mas a minha mãe era bugra. A avó
Ana, mãe dela, era índia. Só que ela casou com um branco que se
achegou por lá. A minha avó paterna, falava tudo enrolado, não era
em português como se fala agora...Eu, agora, já nem sei o que eu
sou....[silêncio].  É guria,  lá tinha até aquelas ocas de antigamente,
que eram no mato, em um cerro de mato de lá, mas que depois, o dr
Fábio que comprou as terras lá, botou abaixo as coisas dos caciques.
(Diário de Campo, 18/5/2014).

Pergunto-lhe onde elas estão sepultadas e ela respondeu-me que ambas “estão

enterradas lá na Timbaúva mesmo, perto do Buricaci”. Acerca da sua prática de benzer,

ela dissera que “o dom lhe veio na mente, em sonho” e que “acordou com ele”, sendo que

um dos primeiros benzimentos que fizera foi o de “benzer tempestade”, o qual só podia

4 A partir das relações entre índios e brancos no alto Solimões, impostas pelas frentes de expansão de
desenvolvimento econômico, o autor propõe o conceito de fricção interétnica, na medida em que tais
relações são de fricção.  



ser feito após a “contemplar a tempestade”. 

A partir da biografia da referida benzedeira, realizei etnografia em São Francisco de

Assis e nos seus municípios limítrofes como São Vicente do Sul e Jaguari. Em todos eles,

constatei a presença significativa de benzedeiras em detrimento de benzedores, em sua

maioria na periferia, cujos benzimentos são reconhecidos e prestigiados localmente, o

que se verifica, a priori pela busca constante dos moradores locais pelos mesmos.  Certa

vez, uma moradora dissera-me: “Eu tenho fé é nos benzedores antigos que benzem com

brasa,  com ramo,  para  osso  rendido,  para  quebrante  e  que  curam só  com aqueles

dizeres, falando, sem fazer cirurgia nenhuma! ” (diário de campo, 02/01/2015).5

Apesar  de  muitas  benzedeiras  evocarem  em  suas  narrativas  biográficas  uma

ancestralidade ameríndia genérica, a qual se observa em seus fenótipos,e, sobretudo,

nas noções de pessoa, corpo e território que pautam os benzimentos,  elas não evocam

uma identidade ameríndia a partir de movimento político e coletivo de etnogênese.  

O  mesmo  se  verifica  em  relação  à  memória  coletiva,  na  medida  em  que  os

“agentes de enquadramentos de memórias” (Pollak, 1992) – dentre eles a maioria dos

gestores públicos, – não evocam o “passado” Guarani-missioneiro e muito menos o seu

presente. A exceção parece ser Cacequi, cuja (re)atualização da memória coletiva evoca

em  alguma  medida,  mesmo  que  de  forma  pretérita,  a  presença  ameríndia   na  vida

cotidiana e no cenário urbano, através de narrativas (visuais, orais), toponímia, nomes

dados às instituições, estabelecimentos comerciais, entre outros. 

Segundo alguns moradores, no local  onde se entrecruzam os rios Ibicuí,  Santa

Maria e Cacequi, ocorriam os encontros dos caciques Charrua e Minuano que “habitaram”

a região. Conforme me dissera um vendedor da Loja Minuano, situada próxima a “Rádio

Três  Rios”:  Aqui  tem uma história  que  o  nome  da  cidade  é  indígena,  por  causa  do

encontro  de  uns  caciques  que  teve  aqui.  Tem a  questão  do  encontro  dos  três  rios

também. O pessoal fala disso aqui” (Diário de campo, 10/5/2014). 

Em contrapartida, em São Miguel das Missões, ocorre um fenômeno de positivação

dos benzimentos, em torno de um modo de ser no campo da espiritualidade, sob o qual

configura-se uma “mística missioneira”, cuja indianidade tende a ser pensada em termos

de um passado distante e de uma longínqua ascendência genética.  Tal  visibilidade e

vinculação das práticas de benzimento a um antigo saber-fazer ameríndio é alavancada

5  Entre os oito municípios visitados até então, acessei uma média de três benzedeiras por bairro. Os
seus nomes e as suas formas de benzer (com brasa, ramos, santos, orações, tesoura, etc) eram-me
prontamente informados pelos moradores locais de diferentes camadas sociais, sendo que muitas vezes
relatavam-me as curas obtidas através dos benzimentos. 



por agentes do setor turístico público e privado. Aliás, conforme pontua criticamente uma

benzedeira “ás vezes eles fazem comício encima da gente e dos benzimentos” (Diário de

Campo, 28/8/2015).

Assim sendo, o referido setor cunhou o termo “benzedores, rezadores e mateiros”,

os quais têm sido (re)apropriados pelas benzedeiras com as quais interagi. Os rezadores

são aqueles que não se utilizam de objetos como a brasa, ramos e demais alteridades

agentivas,e os mateiros, são “os especialistas na indicação e manipulação de remédios

do mato” conforme me dissera a benzedeira missioneira Alzira de Oliveira Leite, referindo-

se ao seu esposo Dorcino. 

 “Olhos feios, olhos brabos, mal da lua e cobreiro”: concepções êmicas de saúde-

doença e os “benzimentos que andam pelo mundo”

A benzedeira Alzira de Oliveira Leite narrou-me o seguinte mito de origem em torno

dos benzimentos, o qual possui muitos elementos em comum com a narrativa de outras

benzedeiras: 

“Deus, quando começou o mundo ele experimentou o pessoal e saiu
a  caminhar  pelo  mundo.  E  para  experimentar  qual  era  os  que
acreditavam nele  e  que gostavam dele,  então ele  sempre andava
bem  remendadinho,  bem  velhinho  assim,  com  uma  barba  bem
grande. E um dia ele chegou na casa de uns fazendeiros, bem de
noitinha já, pediu uma pousada. O homem queria dar a pousada, mas
a mulher não queria, ela era muito intimidadeira. E daí ela disse: -
Não, não quero que ele vá dormir  aqui  em casa hoje, não é para
deixar! Mas o homem insistiu. E ele  [Deus] dizia: - Eu tô cansado!
Mas ele  não tava,  era  para  experimentar.  Deus experimenta.   Ele
experimentava no tempo em que ele andava pelo mundo, no tempo
que começou o mundo...Então, o homem disse assim, e, depois ela
disse assim: - Deixa.  Então ele que vá dormir lá no galpão onde uma
porca deu cria. Lá tem uma cangalha que foi tirada e um ninho de
palha rasgada que tinham feito para a porca. Ele que vá dormir lá. E
então o homem disse: ‘- O senhor deita lá naquela cangalha que foi
feita tirada da porca. A porca deu um leitãozinho. E naquela cova de
palha rasgada, feito colchão, o senhor deita.’ E ele deitou lá, cansado
o  coitado.   Mas  ele,  só  para  experimentar  eles  mesmo.  Eles  não
quiseram que ele entrasse para dentro. Dali um pouco, no escurecer,
eles  botaram  uma  mesa  bem  bonita  lá  na  varanda  da  casa.  E
botaram peixe. E daí a mulher se afogou com o espinho de peixe. A
mulher estava quase morrendo... Então o homem e ela, disse assim: -
‘corre  lá,  vê  se  aquele  mendigo  não  sabe  benzer  de  engasgado!’
Chamou Deus de mendigo!Pois era Deus que estava experimentando
eles.  Daí  diz  que  ele  tava  deitado  lá,  botou  a  cabeça  dele  feito
travesseiro, naquela cangalha de madeira. Tava deitado lá e o homem
chegou bem desatinado: ‘-A mulher tá morrendo engasgada de peixe.
O senhor não sabe benzer? O mendigo (que era Deus) disse: ‘- Sei.
Traz ela aqui na minha frente’. Para ver, como Deus castiga. Daí ele



foi lá buscar ela. Ela, quase morrendo. Ele se sentou e fez aquele
sinal, se benzeram, perguntou o nome dela e disse assim: ‘- Colchão
de  palha  rasgada,  cangalha  de  madeira,  por  onde  entrou  esse
espinho, que por aqui mesmo ele saia, com o nome de Deus, com o
nome da Virgem Maria!’ Depois saltou o espinho da boca da mulher
(...). É por isso que os benzimentos andam pelo mundo, mas não é
todo  o  mundo  que  pode  pegar  eles!(Trecho  de  entrevista,
15/01/2015).

A  concepção  do  caminhar,  a  partir  de  um  Deus  que  andava  pelo  mundo

“experimentando  as  pessoas” e  a  figura  de  um  homem  pobre  de  barbas  longas,

assemelha-se às narrativas de alguns kaingang acerca do monge São João Maria. Este

foi um santo não-canônico que circulou na Região Sul do Brasil, entre meados do século

XIX e o início do século XX, sendo conhecido como profeta, curandeiro, e também de

monge (Crepeau e Désilets, 2010). 6

Certa vez, dona Alzira dissera-me, referindo-se a mim e a um colega pesquisador:

“Vocês que estudam são caminhantes que andam pelo mundo, e isso é bonito, porque é

caminhando por aí que a gente tira os ensinamentos e as sabedorias. Eu também ando

pelo mundo para“benzer e curar as pessoas”, referindo-se as suas viagens a São Paulo,

Brasília e Gramado, onde benzeu centenas de pessoas.7  

Por outro lado, essas “narrativas” ou “dizeres que curam”, as quais “para a gente

que benze, as palavras são muito importantes, têm força e não podem ser ditas assim da

boca para fora”, como se referiu a benzedeira Neli da Costa, são transmitidas de geração

em geração, possuem uma seqüencia a ser seguida, bem como uma freqüência na sua

repetição. Além disso, as palavras geralmente são proferidas em conexão com algum

elemento  não-humano,  como folhas  e  ramos,  cuja  potencialidade  agentiva  vai  sendo

acionada pela narrativa de cura que vai sendo enunciada pelo benzedor. 

Ao falar  das múltiplas agências terapêuticas da brasa,  dona Neli,  benzedeira e

pescadora, que reside às margens do Rio Uruguai, em Pirapó, no noroeste do RS, explica

sobre outros diagnósticos: 

6  Os altarzinhos domésticos repletos de imagens de santos católicos e de entidades vinculadas à matriz
afro  e  ameríndia,  como  o  índio  Sepé  Tiaraju  por  exemplo,  são  recorrentes  nas  residências  das
benzedeiras, de modo que serão analisados em capítulo específico da tese. Destaca-se, desde já a
análise de Rosa (2005) acerca dos “altarzinhos” entre os Kaingang. 

7  Em Gramado trata-se da edição de 2014 da FESTURIS – Festa do Turismo em Gramado – que abrigou
um espaço denominado Salão do Turismo Cultural  e Religioso.  No exame de qualificação da tese,
recentemente realizado, o prof. Dr. José Otávio Catafesto de Souza, ao assinalar a recorrência do ato
de caminhar nas narrativas de dona Alzira, em torno de si e dos pesquisadores, destacou o fato de que
o Deus que aparece no mito de origem dos benzimentos, é uma entidade que caminha e se transfigura,
assemelhando-s,  portanto, ao Deus Guarani Nhanderú, diferentemente do Deus judaico-cristão, que
sentado em um trono emitiu ordens de criação dos seres e das coisas. 



Benzer com a brasa é bom para tudo, é que nem eu te benzi agora,
com os mesmos dizeres. É para dor de dente, dor nos ossos, a gente
benze e já vai saindo tudo...Às vezes gente que encrenca lá, que se
troca uma palavra , ou não gosta de alguma coisa, e já vem e, te olha.
É claro que ele está passando para ti.  Ele te passa. Então tem que
se  benzer.Eu  benzo  para  dor  de  cabeça,  para...  Ah,  de  tudo:  de
pasmo, de ar,  de quebrante,  de mau-olhado, de olhos feios,  olhos
brabos, para tudo quanto que é coisa! Os ‘olhos feios’ é quando uma
pessoa está braba contigo e te olha feio, meio de atravessado e já te
bota um mal olhado, né? Ele limpa os olhos ali. E os “olhos brabos” é
esse aí. Ele te olha nervoso...Às vezes tu troca uma palavra lá com
uma pessoa. Ele lhe olha, ele limpa as vistas dele em ti. E tu fica com
dor de cabeça, uma moleza no corpo...Às vezes fica com raiva, às
vezes dá uma soneira,  dá um ódio e tu diz assim: -Mas para que
estou desse jeito?!?! Por que eu estou bem ruim? Às vezes, não tem
dias que tu diz:  mas está tão ruim o meu corpo É aquilo ali  [olho
brabo]. Nem que a pessoa não tenha maldade, mas ela encrenca lá,
ou se discute qualquer coisa, ela olhou ali.. E a primeira coisa pegou,
ficou. E aí, só com benzimento. E benzimento com brasa.

Os diagnósticos dados por essa especialista em diferentes males do corpo-espírito,

– visto  que estes não são concebidos de forma dual  – revela noções particulares de

saúde e doença, bem como de corporalidade, sobre as quais discorrerei a seguir.  

Por outro lado, as considerações de que outra pessoa “te olha, limpa as vistas dele

em ti” e “tu fica com dor de cabeça, uma moleza no corpo, raiva, soneira”, te “deixando

doente”, sendo que a “brasa pode curar”, sinalizam que o valor indivíduo –  cuja gênese

vincula-se ao surgimento do cristianismo como religião Dumond (1985) – não é operante

nas concepções  de corporalidade  que norteiam as práticas de cura engendradas pelos

benzimentos. 

 Conforme tem se  observado  as  benzedeiras  concebem a doença  e  sua  cura

enquanto “processo e experiência” (Langdon, 1996) a partir de uma tessitura de relações

entre  diferentes  alteridades  agentivas  humanas  e  não-humanas.  Logo,  percebe-se  a

ocorrência de uma noção particular de corporalidade e de pessoa, cuja feitura na fluidez

do devir, ocorre através de um processo de abertura para o outro.8

Diga-se de passagem, conforme seus diagnósticos, muitas moléstias são passadas

pela lua, pelo sereno, pelo sol, pelo ar da noite, como a enxaqueca, alergias, cólica, entre

outras.  A benzedeira Noema Dutra,  residente no interior  de São Miguel  das Missões,

relatou o seguinte acerca da “lua nova” e da lua cheia: 

8  Apoio-me  aqui  na  noção  de  “composite  being”  proposta  por  McCallum  (2002),  a  qual  enfatiza  o
processo temporal,  ou seja,  o devir,  onde ocorre a acumulação de espíritos,  propriedades,  etc.  Ver
também a utilização desse conceito em Baptista da Silva (2014).  



A enxaqueca é o ar. Ar da lua, da água, do sereno, da noite, da réstia,
do  fogo ou do  sol  que a  pessoa  tem e  a  gente  benze  em nome
dessas coisas. A dor de cabeça é o ar que a pessoa tem, no dente
também, nas vistas também. É principalmente na lua nova que ela
passa. Se benze com a garrafa de água. A água ferve na cabeça da
pessoa. Ou com brasa também. Já na lua cheia A pessoa fica meio
atarantada,  com  as  criações  também.  Não  adianta  a  pessoa  se
cuidar, se a lua cheia quer, ela mira a pessoa e deu. Daí, tem que se
benzer: ela, as criações, a lavoura... (trecho de entrevista, 26/8/2015).

Muito embora haja prescrições em prol da manutenção do estado de saúde que

incidem nas  práticas  cotidianas,  se  percebe  o  entrecuzamento  de  agências  tanto  na

causa da doença quanto na sua cura, noções estas que se configuram a partir de uma

dimensão espiritual instável e conflituosa – para além da dimensão biológica – na qual o

benzedor assume um papel fundamental enquanto mediador. 

Nesse sentido,  a  doença e a cura,  não se explicam pela agência exclusiva do

individuo, cuja culpabilização judaico-cristã, o responsabiliza pela causa da sua doença,

por não seguir os padrões ocidentais biomédicos em torno do cuidado de si (Foucault,

1990), através do “vigiar e punir” e das instâncias controladoras do “biopoder” (Rose e

Rabinow, 2006).  

Em se  tratando  da  lua  nova,  a  benzedeira  Laídes  Dutra,  residente  na  Vila  da

Alegria, em São Miguel das Missões, pondera:

Quando eu enxergo a lua nova do lado direito, de surpresa, o mês é
maravilha, mas se enxergar do lado esquerdo, Deus o livre, pára lá. A
lua nova é muito boa para lavar roupa que está desencardida. Ela fica
frouxinha, frouxinha. Não tem roupa que não desencarda na lua nova.
Eu gosto de desencardir pano de prato e toalha. Deus o livre, na lua
nova fica facinho, facinho. (Diário de campo, 28/08/2015).

                Por sua vez, Eleodora Maciel, benzedeira que também reside no interior de São

Miguel das Missões, diz o seguinte em relação a essa fase da lua: “-  Eu tenho a fé, a

minha mãe me ensinou, que quando a lua nova aparecer no céu a gente agradece o que

tem e pede o que quer, que se concretiza. Eu tenho fé desde criança.” (Diário de campo,

27/06/2015). 

  Ao mesmo tempo em que pode causar alguma moléstia, a lua nova pode ser

propícia para determinados benzimentos em prol do estado de saúde, tal  como relata

Marlene Machado Cassiano: “- Eu tenho um benzimento da lua nova. Eu tinha uma tia do

meu marido que não enxergava mais. E fiz o benzimento no terceiro dia de lua Nova, ela



agora enxerga, faz crochê de noite.” (Diário de campo, 27/08/2015). 

Já a benzedeira Noema Dutra, cujo pai, conforme me dissera “era índio, negrinho”,

considera que: “- Se chove na lua nova de agosto, não faz seca durante o ano. Cortar o

cabelo, ele fica cheia de forquilhinha. Para cortar os cabelos tem que ser na cheia e na

crescente. 9

Conforme relatam as interlocutoras, um dos benzimentos mais procurados é para

“cobreiro”, o qual na classificação biomédica,  poderia corresponder a herpes-zóster. No

entanto, ao pensar no papel do antropólogo, compartilho com Strathern (2006:33) de que

“não  se  trata  de  imaginar  que  seja  possível  substituir  conceitos  exógenos  por

correspondentes  nativos”,  pois  “a  tarefa  é,  antes  a  de  transmitir  a  complexidade  dos

conceitos nativos com referências ao contexto particular em que são produzidos.  

 Sob essa perspectiva, nesse estudo, os benzimentos não estão sendo referidos

enquanto práticas de cura da “medicina tradicional”, devido à ênfase que este conceito dá

ao termo (ocidental) medicina. Do mesmo modo, não os refiro como práticas tradicionais

de cura, devido a arbitrariedade em definir o que é tradicional, pois ante qualquer forma

de definição, incorre-se  no risco da essencialização de sistemas culturais abertos, fluidos

e dinâmicos. 10  

A narrativa  de  dona  Neli  acerca  do  cobreiro  –  que  apresentou  elementos  em

comum com a de outros benzedores – é causado por diferentes alteridades, as quais

imprimem a sua forma no corpo das pessoas: 

 Eu benzo também a impinge, para estancar sangue, de impinge, de
cobreiro. De dor de dente, de dor de cabeça. Mas, olha, de um monte
de coisa. Benzo tormenta, faço oração contra o temporal.O cobreiro
de sapo dá tudo empelotado que nem o casco do sapo. Ele parece
que  queima.  Queima  bastante.  Ele  pipoca  tudo  de  preto.  E  o  de
cobra, dá umas listras queimantes. Ele dá aquelas listras queimantes
e daí ele sara por fora e fica correndo por dentro. Aquilo parece que
está  uma cobra sempre roendo,  correndo.  Fica  o  formato  de uma
cobra no corpo. Tem que se benzer e se curar. E o de lesma é mais
pequeninho, do tamanho da lesma que cruzou na pessoa ou na roupa

9  Por sua vez,  Cadogan (1997:15) declara que foi desde a descoberta da origem da frase a “lua nova
lavou o rosto”, evocada por campesinos do Guairá em referência as chuvas torrenciais, que às vezes,
coincidem com a lua nova em uma lenda Mbyá-guarani – que ele passou a ter interesse pelas lendas e
tradições desta parcialidade. 

10  É recorrente o uso de tecnologias como celular, fotografias,  facebook,  what’s sapp, possibilitando a
realização de benzimentos à distância.  Além da importância  da oralidade,  através dos  dizeres que
curam, proferidos pelo benzedor, está, a visualidade, sendo que na maioria dos altarzinhos e santuários
domésticos, há um grande números de fotografias onde constam a imagem da pessoa a ser benzida,  a
qual também pode ser enviada pelo celular. Os objetos da pessoa, em especial a roupa, podem ser
benzidos.  A carteira  de motorista,  por  exemplo,  é um desses objetos.   Alguns benzedores também
dispõem de  um caderno  onde se  registra  o  nome das  pessoas  que  necessitam de  benzimento  e
“acompanhamento” por mais tempo. 



dela.  E  O  benzimento  de  cobreiro  é  diferente:  tu  pega  três
capinzinhos e tu pega uma tesoura. Faz o sinal da cruz e diz assim,
pergunta:  -  O quê que eu corto? -  Cobreiro  brabo.  E diz:  -  Assim
mesmo eu corto cobreiro brabo, cortando a cabeça e o rabo. E aí, vai
cortando e dizendo ‘eu corto cobreiro brabo em nome de Deus e da
Virgem Maria’. E vai cortando aquela maceguinha, as pontas, como
se fosse a cobra. E vai passando aquela maceguinha ali no cobreiro e
vai  cortando.  Quando  secarem  as  pontas  da  maceguinha  que  tu
cortou, é claro que o cobreiro vai secando. Já vai parando de doer, já
vai  aliviando  e  vai  secando.  E  a  impinge,  tu  diz  assim:  ‘impinge,
respinge, tu não pode respinjar! Com este soro e está cinza que eu
quero te curar, em nome de Deus e da Virgem Maria’.  Mas daí tu
pega uma cinza e faz uma agüinha daquela cinza, daquela pontinha
de cinza para molhar a maceguinha.  E faz aqui e aqui de volta. E no
fim do  benzimento  tu  pega  e  faz assim encima daquilo  ali  e  deu
(Trecho de entrevista, 18/01/2015).

    Percebe-se a partir disso, que os males que atuam na feitura e (re)composição

da pessoa, tecem redes a partir de uma tríade formada pelas alteridades que causam a

doença, a pessoa que é benzida e o benzedor. Este, por sua vez, estabelece canais com

outras  alteridades  –  sejam divindades,  santos,  humanos,  não-humanos  –  através  da

oralidade e da gestualidade, de modo que a “magia da cura” incide no corpo do “feiticeiro”

(Lévi-Strauss,1975). 

Nesse sentido, a cinza, os remédios do mato, a “folha que costura o osso”,  “a

brasa que queima o mau olhado”,  “a cobra,  o  sapo e a lesma”  que têm o poder  de

inscrever a “sua forma no corpo das pessoas”, bem como “a folha de capim que cura

porque é longa como a cobra” consistem em alteridades agentivas constitutivas de uma

concepção relacional de territorialidade. Esta, por sua vez, mostra-se como uma “noção

(indígena), não-areolar de território, qual seja a de um modelo relacional, como um tecido

e não como áreas” (Echeverri, 2005: 263).  

A “cura da América”: as benzedeiras missioneiras e as kunha karaí

Guerra,  xamanismo,  benzimentos,  saúde,  doença,  cura.  Como  esses  elementos  se

cruzam e se entrecruzam no sul da América Latina, cujo pano de fundo é a expropriação

colonialista, formas específicas de “colonialismo interno” e a capacidade de agência e

resistência dos povos originários de (re)criar  formas particulares de “indigenização do

ocidente”  (Sahlins,  1997)?  E  em  se  tratando  da  experiência  missioneira,  como  isso

acontece? Quando apresentei em um congresso acadêmico, parte da etnografia junto às

benzedeiras, a professora dra Maria Aparecida Bergamaschi dissera-me, reportando-se à



noção de Rodolfo  Kusch  sobre a “América Profunda”:  Essas mulheres estão a curar a

América.   Sim, de fato.  Penso que o fazem, cotidianamente,  numa agência local  que

atinge o global, embora às vezes institucionalmente invisíveis, na periferia dos municípios

“latinos” e “missioneiros” onde vivem. Travam uma guerra (espiritual) cotidiana contra a

doença, que assim como a cura é constitutiva da pessoa na fluidez do devir. Mas, estando

em  território  Guarani  (missioneiro)  é  possível  pensar  nessa  “Cura  da  América”,  sem

considerar os Mbyá Guarani nesse processo, sobretudo no que se refere à dimensão

espiritual das suas práticas de cura? 

Sob a perspectiva de que a visão de mundo e a espiritualidade das benzedeiras e

dos Mbyá  consistem em formas distintas,  mas dinamicamente  articuladas,  no  que se

refere  à  produção  de  corpos,  concepções  de  saúde,  doença  e  cura  e  simetria  nas

relações entre natureza e cultura, o Xamanismo Mbyá Guarani passou a ser incluído na

tese em questão. 

A etnografia realizada até então, constatou que as benzedeiras missioneiras são

em sua maioria  mulheres.  E entre os  Mbyá-Guarani  qual  o  protagonismo das  kunha

karaí, ou seja, das mulheres karaí na esfera das práticas xamânicas de cura e de que

forma  o  exercem?  Ou  seja,  no  que  tange  a  essas  as  práticas  de  cura  há  uma

complementaridade papéis sugerida e como ela ocorre? Quais as concepções de saúde-

doença e cura que pautam essas práticas? Como estabelecem o processo de abertura

para com alteridades outras (humanas, não-humanas, não-índios)? São jovens, velhas,

casadas, solteiras? Como se dá o seu processo de formação em kunha karaí?Há pontos

de passagem e de troca entre as práticas de cura e mediação com o mundo espiritual das

kunha e das benzedeiras missioneiras?  

As  respostas  a  essas  perguntas  requerem  uma  imersão  profunda  tanto  na

etnografia quanto na literatura etnológica acerca do Xamanismo Mbyá, as quais estão em

fase preliminar. Talvez a única resposta possível no momento, seja em relação à pergunta

que eu fizera quando das minhas primeiras interlocuções com mulheres Mbyá.  Numa

dessas ocasiões perguntei a uma mãe cujo filho estava doente, se ela o havia levado até

um karaí, ou seja, a um xamã homem. 11

Para tanto, retomo as considerações de Ciccarone (2004) – que a partir de seu

estudo sobre a trajetória de Tatati, líder xamâmica mbyá – pondera que na maioria das

vezes os interlocutores dos etnólogos são os dirigentes indígenas eleitos como porta-

vozes do discurso coletivo, ou seja, os grandes homens, filósofos indígenas, que falam de

11Refiro-me aqui ao trabalho de campo que iniciei a realizar na Aldeia Koenju, em São Miguel das Missões,
RS e na Aldeia Tamanduá, em Missiones, Argentina. 



grandes temas.

Nessa perspectiva, privilegia-se ainda, os belos e profundos discursos dos xamãs –

em detrimento das narrativas de pessoas comuns e da dimensão do cotidiano – bem

como as narrativas dos homens, razão pela qual a “tradição etnológica construiu-se no

contexto de um mundo mitológico e histórico fortemente masculino” (Ciccarone, 2004:86).

A partir da sua pesquisa sobre Xamanismo junto ao Mbyá e Chiripá, (Mello, 2006:

284)  aponta  que  “o  lugar  das  mulheres,  parece  se  colocar  em  maior  evidência  no

Xamanismo, na organização social e no correspondente da guerra, a aliança, enquanto

socialidade com o inimigo”.  

A autora destaca ainda, que nesta dimensão há muitos elementos para perceber

que  o  exemplo  Guarani  traz  outra  perspectiva  à  equação  homens/mulheres,

xamanismo/guerra,  sociedade/organização  social,  fora/dentro.  Nesse  sentido,  a

complementaridade  entre  as  atividades  masculinas  e  femininas,  indica  que,  no

xamanismo, atua uma “tendência à neutralização de algumas diferenças”. 

A  leitura  do  olhar  e  a  interlocução  através  de  outras  linguagens,  que  não

exclusivamente, a verbal, que experienciei entre os karaíkuery, e que se replica em suas

mediações como outras alteridades humanas e não- humanas – não pautadas em uma

separação entre natureza e cultura – desvela desde já uma peculiar corporalidade nesse

“ser xamã”, a partir de uma “liturgia corporal” (Bastide, 1968).

               A partir da análise de algumas etnografias do noroeste amazônico entre os

Bororo, os Desana e os Piaroa da Venezuela, Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro

(1979:03)  observaram  que  elas  davam  muito  espaço  às  teorias  nativas  sobre  a

corporalidade,  como as “teorias  de concepção,  teorias  de doenças,  papel  dos fluidos

corporais  no  simbolismo  geral  da  sociedade,  proibições  alimentares,  ornamentação

corporal”.  Logo, elas apontam a centralidade das questões relacionadas à corporalidade

na definição da estrutura dessas sociedades, de modo que há uma noção ameríndia de

relação e de transformação como troca de substâncias, conforme concluem os autores. 

No entanto,  o legado que a Antropologia Social  nos deixou foi  o de pensar as

sociedades indígenas da América, a partir de um sistema de relação entre grupos, e não

em termos de categorias que configuram relações e posições sociais  a  partir  de “um

idioma de substância” (Vilaça, 2000).  

Sob  essa  perspectiva,  para  além  de  ater-se  “às  relações  entre  entidades

socioculturais (grupos, instituições, indivíduos) como atores sociais ou sujeitos históricos é



necessário considerar as relações entre agregados corporais” (Vilaça, 2000:65).  Nesse

sentido, são essas relações que vão conceber a distinção entre os grupos, a partir de uma

“transubstanciação” e “metamorfose”, tal como ocorre no “corpo do xamã”.  

Em se tratando dos Mbyá pesquisados por Ciccarone (2001),  ela constatou na

interação cotidiana, a atribuição de apelidos entre si, os quais conotam as peculiaridades

das expressões da corporalidade e o estabelecimento de relações de afinidade entre

humanos e não-humanos a partir de categorias de gênero.  

Sob essa perspectiva, de modo geral, atribuem às mulheres e aos xamãs nomes

de  pássaros,  de  modo  que  função  sagrada  das  mulheres  parece  estar  além  da

maternidade, ao serem reconhecidas, no cotidiano, pela sua sensibilidade para com os

recados do outro mundo, assim como os pássaros. Por outro lado, muito dos apelidos dos

homens  associados  aos  animais  terrestres  e  ao  domínio  da  masculinidade,  eram

indicadores das tendências ao excesso, ou seja, a “fraqueza”, conforme se referia a líder

xamânica Tatati, estudada pela etnóloga. 12  

Nesse  sentido,  “os  movimentos  dos  pássaros  são  associados  ao  elo  entre

humanos e deuses, pelas posturas cantos e vôo, o qual remete ao transe xamânico, ao

simbolismo da liberdade do pensamento, da inteligência” (Ciccarone, 2001:93). 

Considerações finais: Indianidade e cosmopolítica

A opção em realizar  uma pesquisa  etnográfica  junto  a possíveis  descendentes

Guarani-missioneiros dispersos e “individualizados” em situação de invisibilidade étnico-

cultural  em  detrimento  de  coletivos  que  se  auto-referem  a  partir  de  um  etnônimo

ameríndio, (re)afirmando um pertencimento étnico impôs algumas dificuldades analíticas,

metodológicas e conceituais.  

Dentre elas, o dilema ético em torno do papel do antropólogo, entre eles, o perigo

de que este  se torne,  tal  como o Estado,  um agente de “validação e distribuição de

identidades”  (Viveiros  de Castro,  2013).  Muitas vezes,  eu estivera  entre  pessoas que

apesar de possuírem “jeito e cara de índio”, cujas práticas e saberes, remetem a uma

cosmo-ontologia ameríndia, não se definiam como tal.  Parecia-me a partir da etnografia

12  Conforme Clastres (2003: 128-129) a divisão sexual do trabalho lingüístico entre os ache, por exemplo,
inclui  também uma diferente  posição corporal.  O canto das mulheres,  cujos temas são a morte,  a
doença e a violência dos brancos, é uma saudação chorosa, triste e generalizada, mesmo quando não
saúdam ritualmente um estrangeiro ou um parente ausente. Logo, as “mulheres assumem assim na
tristeza do seu canto toda a infelicidade e toda a angústia  dos  ache”  incorporando a dimensão do
coletivo. Os homens, por sua vez, “celebram através do canto, com a cabeça erguida, uma louvação
direcionada a si mesmo”, cujo conteúdo é pessoal e na primeira pessoa, louvando as aventuras na
caça, as feridas que adquiriu, através de um canto individual. 



realizada em diferentes municípios que “todo mundo era índio, exceto quem não era”,

mas não caberia a mim atribuir e validar uma identidade ameríndia a essas pessoas, na

medida que “as condições antropológicas do enunciado de indianidade não são dadas por

terceiros, tampouco pela Antropologia,  pois “o objeto e o objetivo da antropologia é a

elucidação das condições de autodeterminação ontológica do outro” (Viveiros de Castro,

2013:11).

Logo,  essa indianidade  (Guarani-missioneira)  desvela-se  a  partir  de  práticas  e

saberes, pautados em concepções peculiares de pessoa, saúde, doença, corporalidade e

território,  e  não  necessariamente  através  de  narrativas  de  pertencimento  étnico,

sendo(re)atualizada em termos de uma cosmopolítica. 

Tal constatação demonstra por outro lado, uma agência que pode ser pensada em

termos de “opção descolonial”, ou seja, uma “desobediência epistêmica” nos termos de

Mignolo (2008). Nesse sentido, pondera o autor, os sujeitos (des)colonizados opta  por

uma “política em identidade”, a partir de formas de estar, em detrimento a uma “política de

indentidade”, pautada em formas essencializadas de ser em torno de raça, etnia, gênero,

dentre outras.
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