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Introdução 

A proposta deste artigo consiste em relacionar a ideia de construção da arte 

através das noções de corporalidade e o tema de pesquisa da minha dissertação 

de mestrado. Este artigo é uma adaptação de um trabalho final realizado para a 

disciplina Antropologia da Arte e Xamanismo na Amazônia, ministrada pela 

professora Deise Montardo no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social da UFAM. A intenção é analisar a cura e os responsáveis por ela, na 

região onde realizei pesquisas por dois anos pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá realizando etnografias nas comunidades ribeirinhas de 

duas importantes unidades de conservação: Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável: Mamirauá e Amanã, localizadas na região do Médio Solimões, 
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AM. Na primeira etapa do projeto, optei por concentrar o estudo apenas em 

algumas comunidades localizadas ao redor do Lago Amanã, localizado na 

Reserva Amanã -RDSA (situado entre o rio Japurá e o rio Solimões), 

pertencentes ao município de Maraã, AM. Essa decisão se deu porque, além do 

tempo não ser suficiente para tratar de duas localidades distintas e de grandes 

extensões territoriais, as comunidades do Lago Amanã possuem redes de 

parentesco bem definidas por relações as quais pude me aproximar mais, o que 

facilita o meu acesso para a realização da pesquisa. Ao mesmo tempo essas 

comunidades possuem um repertório associado ao Lago Amanã e às áreas de 

floresta e cultivos que durante muitos anos foram ocupados, interpretados e 

vividos por estas famílias. Assim, os entes não-humanos da floresta, como a 

curupira e o mapinguari, e os entes da água como o boto e a cobra grande, 

permeiam seu imaginário e estão envolvidos nas histórias. Outra característica 

é a relação com as plantas e os animais com o objetivo de extrair os elementos 

para os remédios caseiros utilizados em tratamentos terapêuticos para curar 

doenças. 

A partir dessas referencias construí a dissertação: Cura, corpo e cosmologia em 

Amanã. Neste sentido busco entender a noção de corpo e construção da 

corporalidade para os ribeirinhos do entorno do Lago Amanã. O objetivo é 

tentar compreender como essa percepção influencia na noção de doença e cura. 

Qual a lógica por trás dos remédios caseiros e seus funcionamentos no corpo? 

A lógica operativa das plantas também funciona para o corpo? 

Com base em vários autores trabalhados na disciplina como Lévi-Strauss, 

Anthony Seeger e nas referências sobre xamanismo e arte na Amazônia como 

Langdon e Overing, pretendo realizar um diálogo entre o tema do projeto de 

mestrado explicitado acima e algumas teorias desenvolvidas pelos autores 

citados sobre cosmologia, xamanismo e corporalidades. Neste sentido, meu 

objetivo é buscar em algumas experiências xamanísticas elementos que possam 



ser comparados às experiências sobrenaturais de cura e relações com os entes 

não-humanos entre os ribeirinhos. Além disso, também pretendo entender como 

se dá a concepção de corpo, tanto para alguns autores da antropologia a partir 

de suas etnografias, como para os moradores de Amanã. 

O corpo é o foco, o suporte e o movimento 

Os pioneiros da corrente brasileira de antropólogos que se aventuraram nos 

estudos sobre o corpo foram da Matta, Seeger e Viveiros de Castro que a partir 

do artigo histórico de 1979: A construção da pessoa nas sociedades indígenas 

brasileiras, os autores tinham como objetivo ressaltar a contribuição das 

sociedades indígenas da América do Sul para a renovação teórica da 

Antropologia, desenvolvendo assim a Etnologia do Brasil. Neste sentido eles 

buscaram estudos sobre as “sociedades tribais brasileiras” que apareceram 

somente depois da Segunda Guerra. Eles desvendaram a originalidade das 

sociedades tribais brasileiras a partir da elaboração rica da noção de pessoa e ao 

mesmo tempo com a corporalidade enquanto idioma simbólico focal. A 

consideração do corpo humano para essas sociedades evidencia a sua 

organização social e cosmológica. Assim as etnografias destes grupos 

brasileiros são guiadas pelo tema da corporalidade e os antropólogos usaram 

esse caminho para chegar às concepções de linhagens, política, estrutura, entre 

outras características. Assim a definição e construção da pessoa pela sociedade 

se expressa na centralidade do corpo para os indígenas brasileiros. 

Da Matta, Seeger e Viveiros de Castro perceberam a dificuldade de se aplicarem 

os conceitos clássicos da Antropologia na análise da organização social das 

sociedades sul americanas e se encontraram na Ecologia Cultural para abordar 

a América do Sul. Eles ressaltam dois pontos importantes para essa análise: a 

fluidez dos grupos sociais e a dominância do simbólico na definição de estrutura 

social das sociedades indígenas do continente. Dessa forma os princípios de 



organização social para os sul americanos são a corporalidade e a construção 

da pessoa. 

As sociedades da América do Sul não se concebem a si mesmas como entidades 

político-jurídicas, a estrutura lógica da sociedade reside num plano cerimonial 

ou metafísico. São assim os xamãs e bruxos, os principais papéis sociais do 

sistema tribal, refletindo sobre ele a coletividade e a individualidade ao mesmo 

tempo. Os autores concluem que o simbolismo corporal se constitui como 

linguagem básica da estrutura social dos grupos sul americanos em articulação 

com outras perspectivas: espaço social e tempo social. 

Na experiência que tive durante dois anos na cidade de Tefé e convivendo com 

as comunidades ribeirinhas das reservas, pude perceber a noção de 

corporalidade presente naquele contexto. Compreendi que as chaves 

metonímicas e analógicas de entendimento dos fenômenos como saúde e morte 

se expressam de variadas maneiras, em diálogo com as plantas, os animais, os 

seres da floresta e da água. Tais metonímias podem ser exemplificadas como o 

caso que presenciei do uso das fibras da vassoura para o tratamento de enjoos 

na gravidez, usando o mesmo principio da limpeza da casa para a limpeza do 

corpo, do estomago. Chamo de metonímia, pois eles estão utilizando uma parte 

de algo como a vassoura para exemplificar um fenômeno inteiro da limpeza, do 

afastamento de impurezas, mas pela via corpórea. Poderíamos aplicar essas 

chaves a vários outros objetos associados aos tratamentos, como o uso do osso 

do crânio da tartaruga para curar inchaços no corpo, a justificativa é que o crânio 

ajuda a colocar o inchaço “para dentro do corpo”, assim como o movimento 

que a tartaruga faz com a cabeça. 

Na região do Médio Solimões é muito comum ouvir falar em pessoas que 

“endireitam”, tiram “dismintiduras”, “puxam”. São elas que carregam o dom da 

cura e são responsáveis por amenizar as dores de muitas pessoas nas 



comunidades rurais e também nas cidades desta região. Eles ou elas podem ser 

identificados como curadores, rezadores, raizeiros, batuqueiros ou sacacas. A 

Amazônia é considerada um grande laboratório em que grande parte dos 

recursos pode ser aproveitada em receitas de remédios caseiros (SOUZA, et al, 

2003) e as comunidades ribeirinhas são as principais detentoras do vasto 

conhecimento sobre o que pode ser usado para curar. São utilizadas plantas e 

partes de animais para todo o tipo de afecção. Podem ser descritos tratamentos 

com o uso da água, argilas, óleos, banhas, cipós, cascas, raízes, folhas, frutos, 

ossos e espinhas. O ribeirinho muitas vezes distante da medicina convencional, 

se atém às receitas e práticas, ou seja, aprendizados que fazem parte do saber 

local agregado à história da comunidade. 

Além dos tratamentos mais comuns utilizando as plantas e animais medicinais, 

vários outros tipos de cura podem ser identificados como, por exemplo, a cura 

através de entes não humanos, a cura pelas mãos, pelos benzimentos. Há várias 

formas terapêuticas desses recursos serem utilizados através das receitas 

tradicionais de chás, banhos, cremes, óleos, infusões e massagens. 

Estes curadores geralmente atuam por mediação de algum ente não-humano que 

orienta a prática e passa os conhecimentos para aquele que cura. Seu Sabah 

Rufino, um dos curadores mais antigos da região, um senhor de 108 anos, é 

orientado pelo seu tio peruano que era curador antes de falecer. Com as 

orientações ele realiza os tratamentos para seus pacientes, com base em 

benzimentos e receitas de chás caseiros. 

Citro (2009) segue a análise de um processo particular: os horizontes 

compartilhados da experiência da corporalidade. Ela analisa as performances 

rituais do povo Toba Q’om do Chaco argentino. Citro analisou o papel 

constitutivo da corporalidade na vida social desta comunidade e elabora o 

conceito de corpos significantes como produtos e ativos produtores de práticas 



e sentidos. Neste trabalho a autora escolhe os jovens como principais sujeitos 

de sua pesquisa, analisando as performances rituais, músicas, danças, mas 

principalmente o xamanismo e as práticas do mundo criollo. Ela salienta o 

poder do corpo como detentor de legitimidade de seus papéis rituais e sociais. 

Assim como Citro, percebi esse poder nos jovens de Amanã. Apesar do foco da 

etnografia ser voltado para os curadores que são pessoas de mais idade, é 

possível perceber que os jovens também aprendiam, repetiam e demonstravam 

conhecimentos sobre as práticas tradicionais da cura. Vários deles me contavam 

histórias e procedimentos que suas famílias lhe ensinaram. As práticas se 

transformam em conhecimento durante o dia a dia desses jovens que também 

associam suas caçadas aos entes não humanos da floresta e suas pescas aos entes 

não humanos da água. 

  

Magia, cosmologia e xamanismo na Amazônia 

A relação do curador, ou xamã, noções de poder e as concepções de magia e 

feitiçaria são paradigmas antropológicos que estiveram em pauta tanto para 

autores clássicos como para os contemporâneos. Quem são os curadores que 

atuam no Médio Solimões e como desenvolvem suas habilidades? Essas 

perguntas que surgem quando são analisados alguns casos em que foi descrita, 

tanto pelos curadores, como por aqueles que foram curados, a influência de algo 

sobrenatural, como a presença de um ente não humano que trabalha através da 

pessoa que realiza o tratamento de cura. 

   Langdon (1996) propõe que a palavra xamã vem da língua siberiana e consiste 

no mediador entre o mundo humano e o mundo dos espíritos. Está associado às 

religiões animistas e o agente mágico. A aprendizagem pode ocorrer de duas 

formas: estática, através de sonhos, visões, transe; e da forma tradicional, pelo 

ensino formal de técnicas, identificação de espíritos e pela genealogia. No 

xamanismo siberiano há a crise psicótica, a morte mística, a ressurreição e a 



“mudança de pessoa”. Entretanto ela faz uma crítica à Elíade devido à ênfase 

no xamã enquanto indivíduo, esquecendo seu papel social/contexto social e 

cultural, pois ele não reconhece o xamanismo como um fenômeno globalizante. 

Ela identifica outros tipos de xamã além do tipo clássico siberiano, como o pajé 

(tupi e caribe) que consiste no xamã sul-americano que possui um papel mais 

mágico do que religioso. 

Comparando os dois tipos, o sul americano e o siberiano, ela ressalta que o 

primeiro utiliza substâncias mágicas para se comunicar com seus poderes 

sobrenaturais como tabaco, fumaça e plantas, já o segundo usa o “voo estático” 

através de sonhos ou visões. Ela identifica assim o papel social positivo do 

xamã, construído culturalmente. 

Mauss, em 1974, aborda a teoria da magia e diferencia a religião como ato 

público responsável pela ordem moral e a magia como ato secreto para fins 

individuais e a caracteriza como fato social que abarca todo um sistema de 

representações. Métraux, 1944, no seu estudo sobre a vida religiosa nas terras 

baixas da América do Sul, centra-se no xamã como mediador entre a 

comunidade e o mundo sobrenatural. Malinowski e Radcliffe-Brown, 1973, 

tinham uma visão funcionalista do xamanismo e enxergavam a magia como 

mecanismo de controle social. Para Langdon, o xamanismo é público, organiza 

a sociedade e expressa seus valores centrais. Ela propõe uma nova discussão 

sobre representações e símbolos através da Antropologia Simbólica, sistemas 

ideológicos e ritos. Para Geertz, o rito religioso representa através dos símbolos 

a concepção do mundo e os valores de uma cultura. Assim, as representações 

são uma forma de expressar a visão de mundo. A partir da perspectiva 

simbólica, todos os ritos têm em primeiro lugar uma eficácia experimental e em 

segundo uma eficácia instrumental. As abordagens mais recentes sobre 

xamanismo definem este como um complexo sócio cultural, um sistema 



simbólico e um sistema social com definição de papéis específicos e atividades 

sociais. Entretanto o xamanismo pode variar de cultura para cultura e também 

pode ser concebido do ponto de vista coletivo e de representações 

compartilhadas através do rito, do mito e da arte. Langdon (1996) considera o 

xamanismo como sistema cosmológico e na sua expressão simbólica o 

mediador principal é o xamã. 

O xamanismo deve ser entendido assim na sua esfera política, medicinal, de 

organização social e também estética e para Langdon é preciso pensar esse 

fenômeno dentro da Etnologia Brasileira. A partir da nova perspectiva na 

definição de xamanismo, a autora propõe alguns aspectos importantes: a 

percepção de um universo de múltiplos níveis, concebendo realidades visíveis 

e invisíveis; os ciclos de produção e reprodução, vida e morte; o principio de 

transformação e a visão metafórica do universo, o xamã como mediador em 

beneficio do seu povo, técnicas de êxtase com o uso de tabaco, plantas, sonhos, 

danças, etc. Ela considera também a “práxis xamânica” e o xamanismo como 

instituição duradoura, que deve ser compreendido holisticamente e também 

pelas suas consequências sociológicas. 

Langdon explica a interpretação dos símbolos e o papel do rito na expressão 

destes símbolos. Ela salienta como a Antropologia Simbólica propõe uma visão 

alternativa sobre a problemática da magia e a eficácia do rito, particularmente 

a eficácia do rito de cura (LANGDON, 1996). Demonstra como as questões de 

saúde não são separadas de preocupações religiosas. Para esta autora, a 

preocupação das pessoas com a higiene e com a doença está ligada à questão 

da religião como ordenadora da existência humana.   

Curar é um papel bastante frequente do xamã e, em alguns casos o único. Além 

disso, as culturas sul-americanas são caracterizadas por vários rituais para 

proteger contra poluição ou para manutenção da higiene (Langdon, 1996:25).  



Overing (1994) descreveu sobre o xamanismo a partir do trabalho de Goodman, 

a ideia de uma multiplicidade de conhecimentos ou “versões de mundo”. 

Overing salienta que na abordagem de Goodman é possível tratar o xamã como 

um construtor de mundos, pois ele propõe a realidade como uma pluralidade de 

conhecimentos. A autora compartilha uma questão enfrentada pelos 

antropólogos: “nós assumimos um mundo real, objetivamente dado e quando 

as afirmações de nossos informantes contradizem esta noção do mundo, vemos 

confusão em nossos dados.” (Overing, 1994:87). 

Para os ribeirinhos de Amanã, o mundo submerso do lago contém várias 

comunidades “encantadas”, em que homens viram botos e as pessoas 

conversam, sendo possível ouvi-las do lado de fora. Neste mundo o xamã Sabah 

Rufino, conhecido como sacaca, é a única pessoa que consegue atravessar os 

dois mundos. Outro mundo encantado é o da floresta em que os curupiras são 

os principais entes não humanos protetores que se vingam dos caçadores que 

exageram na caça e torturam os animas, atirando feitiços contra ele e sua 

família, podendo até raptar seus filhos. E nessas várias percepções a noção de 

um corpo que habita estes mundos: um corpo que sofre “dismintiduras” e que 

os curadores podem “endireitar” , um corpo que sofre “rasgaduras” mas que 

pode ser “costurado” com agulhas e linhas imaginárias, um corpo que tem mãe, 

a mãe do corpo, que quando passa da hora de engravidar, sofre. Um corpo que 

está conectado diretamente com as plantas e animais, que sofre influência da 

lua, do sol, da água. Como abordar essas versões de mundo? 

Na Amazônia as histórias sobre botos e curupiras acabam passando por lendas 

folclóricas e muitas vezes perdendo o potencial de análise a partir de uma ótica 

cosmológica e ontológica, pois os relatos são colocados num mesmo patamar, 

com as mesmas interpretações e ao contrário disso, cada um tem a sua 

especificidade. Porque não analisar o boto e o curupira sob a ótica do 



xamanismo e com alguns elementos da etnologia indígena já que na Amazônia 

grupos indígenas e ribeirinhos compartilham muitas práticas similares? 

Neste sentido Overing demonstra como o xamã, ao conduzir uma cura, precisa 

construir para tanto uma versão de mundo. Ela elucida como a cura acontece 

através do canto do Ruwang, da força das palavras que induzem os “seres de 

outros domínios” que entram no paciente a fim de travar uma batalha com os 

seres causadores da doença. Considera o quanto pode ser confusa para o 

antropólogo a linguagem associada às ideias da divisão do tempo, como o 

“tempo de antes” e o “tempo de hoje” e os “mistérios da metáfora xamanística”. 

E como nessa divisão, alguns humanos eram antes animais e como eles 

provocavam as doenças. Assim Overing esclarece que os problemas 

antropológicos associados às ideias de lógica e metáfora acontecem devido ao 

fato que damos pouca atenção aos detalhes de ontologia ou versões de mundo 

estranhas. Explorando sua própria experiência etnográfica, ela admite que 

apenas quando parou de tentar entender o discurso xamanístico como se fosse 

acerca de um universo único, objetivamente dado, ela conseguiu focalizar o 

processo de construção de mundo dos ruwatu. Ela finalmente entendeu que o 

papel do ruwang como líder era o de construtor de mundo e como esta função 

determinava as formulações de poder dentro do universo. Como, neste sentido, 

o xamã é o detentor das histórias e das formulações do tempo e que assim suas 

palavras tinham eficácia no trabalho para curar e proteger. Entretanto é preciso 

esclarecer que minha intenção neste artigo não é estabelecer uma comparação 

direta entre os Piaroa e os ribeirinhos do Amanã mas sim usar seu conceito de 

xamanismo para refletir sobre o “xamanismo caboclo” presente nesta região. 

   Mello (2005) descreve como o processo de adoecimento entre os índios 

Wauja é analisado, e a autora apresenta como este processo se dá através da 

tentativa de roubo da alma dos humanos pelos espíritos invisíveis 

chamados apapaatai e a morte seria a consumação do roubo. Assim a noção de 



doença neste caso é associada à ação predatória destes espíritos interessados na 

alma humana. Ela explica que para eles a ação e o desejo do indivíduo devem 

apontar na mesma direção e se isso não for obedecido ocasiona a doença. Assim 

os indivíduos devem cumprir as etiquetas e andar conforme as normas pois 

dessa maneira terão a garantia para a manutenção da saúde. Esta autora descreve 

o ritual do Apapaatai em que são envolvidas danças, cantos, máscaras, pinturas 

corporais e oferta de alimentos, pois assim faziam suas trocas alimentares e 

favores. Neste ritual, o doente, depois de curado deve sempre agradar o 

apapaatai. Neste sentido, todo o processo de cura xamânica envolve 

pagamentos substanciais por parte da família do doente aos pajés. Salienta 

também a importância do tabaco na cura, pois o canto do pajé é um sopro e este 

se torna visível através do tabaco. Mello identifica uma espécie de “ditadura 

sobrenatural” ao caracterizar todo o cenário da doença e da cura, da ética e da 

estética, de reciprocidade e perigos, pois os Wauja são obrigados a se conformar 

e seguir as regras que seu mundo oferece. Entretanto é reconhecida a 

dificuldade de controlar todas as coisas e a doença passa a ser quase inevitável. 

Considerações finais 

A noção de corporalidade é a chave mais importante para entender as práticas 

de cura não somente na região proposta para o projeto, como em toda a 

Amazônia, como bem salientou Seeger et. al. (1979), que focalizaram o corpo 

como principal suporte para o entendimento das práticas cosmológicas dos 

grupos indígenas da América do Sul. Assim, somente a partir da compreensão 

dessa percepção do corpo, será possível se aprofundar nas cosmologias as quais 

estão envolvidos os ribeirinhos e seus curadores. 

O tema da cura relatado pelos ribeirinhos do Médio Solimões muitas vezes 

como o “tratamento do mal do corpo” é tratado na bibliografia antropológica 

com ampla diversidade de abordagens. Assim, antes de procurar entender a 



cura, é preciso também compreender o significado da doença, lembrando que 

não é restritamente um fenômeno biológico (Wawzyniak, 2008:125). 

O estudo do xamanismo na Amazônia a partir dos textos de Langdon (1996), 

Overing (1994) e Mello (2005) contribuiu para o melhor entendimento da 

definição e atuação do xamã como um mediador entre o mundo dos humanos e 

o mundo dos não-humanos, como um construtor de mundos, associações estas 

que são possíveis de serem feitas também para os curadores do Médio Solimões. 

Overing critica a noção de metáfora para explicar o xamanismo, crítica essa que 

faço também à percepção dos mitos caboclos como lendas folclóricas ou outras 

explicações que remetem à metáfora como, por exemplo, quando dizem que o 

mito do boto que engravida mulheres é uma justificativa para aquelas gestações 

de que não se sabe ao certo a paternidade. Esta perspectiva pode ser uma forma 

de desmerecer a complexidade da cosmologia ribeirinha e de ignorar seus mitos 

como fontes históricas e culturais. 

Compartilho com Overing a fascinação pela ideia de Goodman de uma 

multiplicidade de experiências, da noção de versões de mundo e que a 

sensibilidade antropológica deveria reconhecer que o cognitivo está ligado 

diretamente ao emotivo uma vez que essas experiências e conhecimentos 

contribuem para organização e reorganização dos nossos próprios mundos. 



Figura 1: Lago Amanã (Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã) 

visto a partir da basede pesquisa Casa do Baré pertencente ao Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamiraua. Foto: Euler Dumbá. 
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