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Objeto e Objetivos: Este trabalho trata dos ñanderu cujo significado é “nosso pai". Este é o nome
Guarani – Kaiowa dado aos homens que são denominados pelos não – índios de pajé/xamã. O objetivo
principal desta pesquisa é abordar como as práticas de cuidado com o corpo e alma, realizadas pelos
ñanderu rompem com divisões ocidentais entre ciência, religião e espiritualidade.
Metodologia:
 Observação participante: realizada no período de vigência da pesquisa, 01/05/14 a 26/10/15; nas 5
aldeias: Amambaí, Limão verde, Taquapery, Guassuty e Jaguary. Todas situadas no Estado do Mato
Grosso do Sul.
 Entrevistas individuais e grupo focal com os ñanderu, possuidores de reconhecido saber sobre o tema
de estudo, e legitimados pelos Guarani – Kaiowa.
Ciência, Religião e Espiritualidade:
A Medicina tradicional Guarani – Kaiowa trata cada caso de modo singular. Os ñanderu possuem a
capacidade de estruturarem suas práticas de cuidado com racionalidades que contemplam além de
técnicas – científicas, por exemplo, tratamentos através de plantas. Também as dimensões religiosa e
espiritual; fazem parte disso os instrumentos e adornos, bem como as práticas simbólicas, necessárias
para a realização dos rituais. Estes permitem obter e manter corpo, mente e espírito livres dos males.
Quanto a dimensão política, os males/sofrimentos que afligem os Kaiowa, impulsionam possíveis
alianças e/ou conflitos. Já a sociocultural, é aquela na qual se desenvolvem as práticas da medicina
tradicional com suas diferentes racionalidades.
Resultados e Conclusões:
Pode-se deduzir que existe uma complexa e indissociável relação entre os ñanderu, os indígenas
“enfermos” e a comunidade, no contexto da medicina tradicional Kaiowa. Assim, os dados obtidos até o
momento; indicam que as práticas de cuidado com o corpo e alma, realizadas pelos ñanderu, rompem
com as divisões ocidentais entre ciência, religião e espiritualidade. Conclui – se ser esses assuntos
bastante atuais e apontam a necessidade de realização de novas pesquisas para aprofundar tais temas.
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