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O XAMANISMO 

Sugestões para pesquisas etnográficas 

por 

HERBEJtT BALDUS 

.Introdução 

O xamanisn10 é uma instituj.ção spcial cujos represen
tantes, através do êxtase produzido segundo padrões tribais, 
ent:ram em contacto com o sobrenatural a fim de defender 
a comunidade de acôrdo com suas respectivas ideologias re
ligiosas, seja por viagens a mundos do Além, seja pela 
possessão por espíritos. 

Mircea Eliade cuja obra sôbre o assunto é fundamental 
pela riqueza do material elaborado do ponto de vista da 
história geral das religiões,. declara o xamanismo simples
mente cómo "a técnica do êxtase".1 Dominik Schrõder 2 

não se contenta com esta definição e mostra o êxtase 
.como "a base estrutural do xamanismo". 

Talvez convenha fazer ,, aqui, uma digressão acêrca do 
vocábulo "xamã". Enquanto Ad. E. Jensen sàmente observa 

(1) Mircea Eliade: El chamanismo y Jaa técnicas arcaicas dei éxt>as.ts, .Fendo de Cul
tura Económica, México-Buenos Air es 1960, p. 20. Citamos em todo o nosso tra
balho esta versão espanhola de Ernestina de Champourcin, r1Wisada por Lauro 
José Zavala, porque o próprio Eliade declara a respeito: "Con motivo de la pre
sente edíción en espafiol se ha corregido el texto y se han puesto al día las in
fonnaciones bibliográficas." (ib., p . 18). O original francêtl, aparecido na Editora 
Payot, Paris 1951, tem o título Le Chama)lisme et les Techniques Archai:quea d e 
l'ExklM. 

,(2) Dominik Schroder~ "Zur Struktur des Schamanismus." Anthropos, vol. L. Freiburg 
in 4er Schweiz 1955; pp. 848-881. - Hans Findeisen: Sc:hamanenturm d'Cn'qe1tellt am 
Beiapiel dM :Béseaaenhei!gprieiste.r nor.deuras~atischer Vo[br, Urban_,Wcher, vol. 
XXVIII, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1957, p, 238, e q uiparando "transe espiri
tista" ao "êxtase", concorda com Schrõder a respeito da qualificação dêste como 
·C! Í\lndamento do ~amanismo. 
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ser incerta a origem desta designação, 8 Eliade explica 
que ela nos veio do tunguso shaman através do russo, men
cionando a controvérsia etimológica a respeito. 4 Segundo 
Ursula Knoll-Greiling encontramos a raiz do têrmo no 

, manchu e mongol sam, significando saman uma pessoa 
~ excitada, irriquieta e saltando para cá e acolá, de modo que 

seria conveniente interpretar a palavra "xamanismo" nO' · 
sentido de um estado de exaltação. 5 

É justamente esta sobreexcitação de caráter extático que 
distingue o xamã do sacerdote e do feiticeiro. O sacer
dote, além disso, é considerado como dirigente do culto à 
divindade cujo ser e agir êle interpreta e reverencia,, ao passo 
que o xamã nada tem de piedoso, não respeita ordem divina, 
não sente harmonia eterna, é um lutador para quem o mun
do, sempre e em tudo dividido duallsticamente, é campo de 
batalha entre amigo e inimigo, entre o bem e o maJ. 6 Por 
isso, Eliade observa que "em muitas tribos o sacerdote sa
crificador coexiste com o xamã". 7 J ensen frisa, ainda, o 
aspecto coletivo tj.o culto religioso em oposição à prática 
xamânica em que o indivíduo tomaria ó lugar da enm 11i1i- · 
dade. 8 É que êste autor tem o xamanismo por "genuina
mente mágico", isto é,, o vê naqueles "fenômenos em que 
pessoas possuem detenninadas · faculdades e utilizam-.se· 
conscientemente delas para influenciar mediante atos de 
concentração psíquica processos da realidade". 9 Schroder 
concede ter o xamanismo susceptibilidade particular em 
relação à magia e por isso tomado traços mágicos, mas acen-

(3) Ad. E Jensen: Mythos und Kult bei Naturvolkern, Reliqionswissenschaftliche 
Betracht.wn.qen. Studien zur Kulturkunde, vol. X, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden. 
1951, p. 284. 

(4) Eliade: o.e., pp. 20, 367 e 447. 

(5) Ursula Knoll-Greiling: "Die sozial-psycholoqische Funktion des Schamanen". Beitrãg. 
zur Geaellunqs-und Volkerwissenachaft Professor Dr. Richa11d ThU?lllwald zu aeinem 
achtziqsten Geburtstuq qewidmet, Verlqg Gel;>r. Mcmn, Berlin 1$.50, p. 106, no!a 5: 
,,.Wenn man nach der Wurzel des Wor tes 'Schamane ' fragt, so findet man d ieselbe 
!m mandschurischen und mongolischen 'Sam'. MandEc hurisch 'Samarambí ' = s_ich 
empõren, um sich schlaqen. Mongolisch 'Sam-oromoi' = um sich schlagen; 'sam 
agu' = der Em.porte, 'Sam-dambi' = ~anzen. Das Wort Saman bedeutet also einen 
erreg!'en, rl,l]:ielosen, umherspringenden Menschen. Sarnem hat auch die Bedeutunq 
Bê·tlelmõnch (vgl. Nioradze S.l, Bansarow: Tschornaja Wera). Wi~ aus dieser Ablei
tung hervoFqeht, ist also mit dem Stamm 'Sam' ím WorJe 'Schamane' ein Erreg'.lllq&
zustand gekennzeichnet. Wenn man auch nicbt ímmer d ie Bedeutung eins-s Wortes 
aus seiner Eihymologie ablei!en kann, so ware es doch in di~em Falle angebracht, 
das, Wort '.&:hamanismus' ii;n Sinne e ines E;rr.egunqszilsta ndes· zu de•.itéil, weil der 
Schamane bseonders ím asiat.ischen Kont.inent ím Erregungszustande (Trance) seine
Aussaqen macht." 

(6} cf. também Jensen: o.e., p, 300. 

(7) Elkxde: o.e., P . 20. 

(8) Jensen : o.e., p . 305. 

(9) ibidem., pp. 306-308. 
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tua não. ser o xamã um feiticeiro, por não necessitar êste d.ô 
·êxtase, e por disting.uir-se a fôrça mágica impesspal essen
eialmente. da fôrça xamâniea pessoal e ligada 'ªº espírito 
tutelar. -10 Tanto Eliade cómo J ensen e Schrõder :rno$tr~m 
como práticas xamânicas ·sé enquadram d.éhtro das mais' d..i
versas -religiões do mundo. 11 

O Ultimo dêsses três autores declara., ainda, que o xamã 
não se identifica com um vidente ou profeta, pois êste pode 
ter .o êxtase, mas não precisa tê-lo necess~riamente e, de 
modo algum, deve ter o "êxtase c'Ompleto" que implica. em 
mudança de ser; faltam ao vidente também funções xamâ
nicas como a cura de doentes e o exorcismo de demô.nios 
ben.i como, freqüentemente, a. ligação ao ritual. 12 

Se encaramos, .agora, as relações do xamanismo com as 
diversas ideologias religiosasi encontramos opiniões opostas 
a respeito. Pará Eliade· o xantã é ·o especialista de um 
transe .durante o qual sua alma, segundo se crê; abandona 
O· corpo para empreender asc.ensões ao Céu ou descidas ao 
Inferno; domina seus "espíritos'' em vez de ser possuído por 
êles.1s Sc~õder ·confronta esta interpretação c.otn o ponto 
.de, vista d.e 9U.t~a autoridade no assunto a qual, como Eliade, 
apoia-se, principa1mente_, em material norte e centro-asiá
tico: .o padre Wilhelm Schm1dt que vê o verdadeiro xama,.. 
nismo na pdssessão extáticá em que o ego é substituído por 
ente .sobrenatutal ~'*' Embor~ tanto Ellade con:io Schfiiítit 
reconhe,çam ó ê:Xtàse como critério do verdadeiro xarnaniS:mo,. 
não encontram, no diZer de Schrõder, "o princípio estrutural 
tio xamanis·mo na particularidade universalmente humana 
tlo ê:Xtà,&e.) ,mas nutria forma espec'.ial de. $Üa, :realizaç:ão I:iis
tóric.a. Tem: prloridªde l,lma ideologia dé formação ·única, 
t:odavia multo difu.pdida, ·na qual, depois, o êxtase. é- ·en
.quadradoü. 15 Sehr-Oder,.. por sua vez, toma cammho con
trário,. isto é, parte do ·próprio êxtase, obtendo, assim, uma 
comunidade estrutural na qual às opiniões opostas de Eliade 
e Schmidt entram e:qi h~rmonia; m.ostta que tanto as via
gens aos mundos sobrena:turais como a possessão não dei-

(10) Schrôdffr: o .e., p. 880. 

(11) E1'füde. o.e., p . 26; JeBse'f; o e., p . 28{i; St:hreder: o.e .. p. 880. 

(1?) Sçhro;der: ibidem. 

(13) Ellaàe~ o~c.; p . 21. 

(14) ·Schrôder: o.e., pp. 851-85~ . . P. W. Schm,ictt: Der Urspmnq der Gótteside-a, esp,êéktl
meBte vol. Xll, 1955, p. 624. 

(15) Scliliôder: ó.e., p. 854. 
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xam de ser, ideologicamente, dois lados do mesmo fenômeno,. 
se se considerar o xamanismo, na qualidade de arte do ê~-
tase, essencialmente uma arte de transformação, pois o• 
caráter de transformação é próprio ao êxtas,e em amhos os. 
casos. ie 

.. 

(16) Sch réider o.e., especialmente p p. 854 e 862. 



I. O XAMÃ E O MUNDO SOBRENATURAL 

A. O êxtase 

1. A alma 

O xamã, não se afastando da gente ao seu redor, v1aJa 
aos mundos do Além. Como pode estar cá e acolá ao mesmo 
tempo? Eliade, resumindo na citada definição os rela
tos referentes a .muitos povos, explica; segundo se crê, 
sua alma abandona o corpo. Também as informações acêrca 
da possessão falam em alma. Havendo acontecimentos so
brenaturais dessas duas espécies, isto é, viagem ao Além e 
possessão por espíritos, durante o êxtase, conclui-se que êste 
estado característico do xamanismo pressupÕé a existência 
de uma alma. 

Para J ensen os conceitos da alma humana são "concre
tizações de conteúdos de experiências psíquicas nas quais o 
homem se tornou consciente do aspecto espiritual e divino 
do mundo e para as quais era capacitado pelos seus dotes 
naturais". 1 No dizer do mesmo autor, a maior parte dos 
dados conhecidos indica que êsses conceitos não podem surgir 
independentemente de uma "idéia de Deus". 2 Assim, 
Jensen se opõe a Tylor segundo o qual os conceitos de Deus 
procederam dos da alma e dos espíritos em estágios poste
riores da história da humanidade. 3 Embora reconheçamos 
o valor das contribuições de ambos os investigador"es e a 
importância que o problema das origens tem para a História 
das Religiões, achamos que o material etnográfico disponível 
não basta para discutir o assunto em têrmos gerais. 

(1) Jense n : o.e:., p . 347. 

(2j ibidem, p . 346. 

(3) ibidem, p. ~07. 
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1tr sabido que tanto os conceitos :de Deus com.o os da 
~Jtp.á,. humana ·têm lªrga difusão, mas que .aparecem em for
mas muito variaqa,s. o que, portq;nto,. -nos interessa aqui é· 
o conceito da ·aJ.ma em cada cultura qüe estudamos, sendo 
que ·d.o conceito de Deus trataremos mais tarqe_, isto é, ao 
·referirmos, na seção B dêste capítulo, a '·:'viagem ao Géu';. 

Há, no tocante à alma humana, as seguintes q:uest.ões: 
a) Quais são as diferenças essenciais entre a ~lma e os 

espírjt.os,: sendo êstes considera.dos, geralmente, como agentes 
sobrenaturais pérsonificados, e aquela como parte imaterial 
do homem? 

b)Como imaginam a alma: assemelha-se ela à aparência 
física de seu portador ou à sombra dêle.? 

c) Qual o nome da alma? 
d) Qual a funç·ão ou atividade da alma? 
e) Em que parte do corpo se encont:ra a alma e por onde 

sai ao deixá-lo? 
f) Quando e por onde ,entra à -alma no corpo humano: 

Já ahtea ou durante o ncascilrlento ou em opertunidade 
posterior? 

g) Pode a-alma passar de homens :para animai.$1 ,plantas·, 
:minerài.S e objetos. fei:tos peto homem ou :vice-versa~ 

h) Tem a pessoá 'um,á óu ma.is' almas e,. pQssuind.o maiS 
de uma, quais são as caract~rísticas Q.e e·ada uma delas,? 

i) DiStingue-:.se a allna do xamã das de outras pe$SQas 
e em que? 

j) Como e pôr que a alma abandona o moribundo'? 
1) .Qtial a diferença ent~e a ab:na dos vivos e a dos mor

tos? Pode esta última assumir caráter de fantasma, isto é, 
.ser considerada .capaz de aparecer aos vivos? 

2. O Sobrenatural ou o Além 

Mediante êxtase,. o xam·ã entra em contacto com o so
brenatural. 

~ste último têrmo~ apesar de ser usa.tio desqe 9 século 
passado., é centro-verso entre os etnólogos. No seu J'Ensaio de 
uma paleopsicologia dos povos· naturais''', Richard Thurnwald 
q~sjg:ila como '"sôbre-.:l)umano" aquilo que,r na opini-ão dêste·s 
povo~, não pode ser . in'fluenciâdo pelo homem, actescefitando 
ql:le não fàla em "sobrenaturaln, porque ~'as culturas em 
ques-tão ignoram o cone-eito da · 'naturez·a' ·elibora:do na 
Europa dos últimos séculos'' .4 Sem querer discutir até que. 
14J Rk hm d Thut.nwcrld·: Des Me~chesiqeistes ·:trwachen, Wachsetn und Irren. V.enuch 

einer Palâops,ycholo9ie von ·Natur:võlltem mH EinschlUSS' der au::haischen Stuf1ot und 
der allQ'éJ.Dein. meJ:lSChlichet;l Züqe. Dunt<:!'lr & H.umbló.t, B~ilin: 1951, P. 154. · 
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ponto traços dessa "ignorância" persistem também entre nós 
e. em que medida outros têrmos técnicos da etnologia apre
sentam igualmente tonalidade etnocêntrica, seja lembrada 
a dificuldade de falar, por exemplo, em "animais sôbre-hu
manos". Por outro lado, o adjetivo "sobrenatural" exprime 
perfeitamente o caráter transcendente a ser atribuído a êsses 
sêres. 

Há autores, aind,a, que usam o têrmo "sobrenatural" 
tão som.ente entre aspas.15 Cada vez maior,. porém. torna
-se o número daqueles que, escrevendo nas principais línguas 
européias, o empregam sem êste sinal de restrição.6 É 
por isso que não hesitamos em chamar de sobrenatural tQdo 
o inacessível aos nossos sentidos no universo concebido pelos 
povos de que trataremos, ou, com outras palavras, todo o 
acessível apenas pela sua vivência religiosa. Falamos, en
tão, ·em fôrç.as sobrenaturais e entes sobrenaturais que atuam 
no mundo sobrenatural. 

~ste mundo sobrenatural é,. também, o dos rn.ortos, o 
chamado mundo do Além. Mas como o mundo sobrenatu
ral não é considerado exclusivamente dêles, assim também 
nem todos os autores limitam a signüicação do têrmo "Além" 
à morada ·dos que faleceram. 

No estudo do êxtase, o sobrenatural e o Além se con
fundem, valendo para aquêle o que Schrõder escreve a 
respeito dêste: "Devemos entender o Além no mais lato sen
(S'i Knoll-Greiling: o.e., P. 104; Josef liaekel: "P..eligion" in Adam und Trimborn: Lehrbueh 

der Volkerkunde, 3ª edição, Fe.-d inand Enke Verlag, Stuttgar; 1958, p. 47. 

(6) cf. por exemplo: J. H. King: The Supernatural, ita Oriqin, Na ture and Evolution , 
London 1892. K. Th. Preu~s: "Die Religion" m Preuss: Lehrbuch der Volkerkunde, 
Ferdinend Enke Verlag, S't~ttgàrt 1937, subcapítulos intitu1odos "Magie und über· 
na:tilr1iche Kraft" ipp. 61 ff) e "Unpersonliches in der Ide.e des übernatürlich.en" 
(pp. 80 ff.). Alfred Métraux: "Le shamnisme chez les Indiana de l'Amérique du Sud 
tropical e", Acta Americ:r.1.Da, vol. II, 1944, p. 202: "La révélation sumaturelle". Eliade: 
o.e .. p . 237: "Park (op. cit;, p. 10) define el chamanismo norteamericqno por el poder 
sobrenatural que el chamóu ~d<;;g1iere tras una ex,periencio: persona:l directa." Abram 
Kardiner: Fronteraa psicolóqieaa de la sociedad, Fondo de Cultura Económica, Mé:x:ico· 
-Buenos Aires 1955, p. 89 (baseado em Ralph Liriton): "Lo9 asuntos y los atividades 
de guerra estaban llenos de las ideas comanches de poder sobrenatural." Jules 
Henry: Junqle People, New York 1941, capítulo intitulado "The Supernatural" (E>P . 65 
ff.}. Charles Wmgle.y and Eduardo Galvão: The Teneteh.!xra Indiana of Brasil, Co
luml>ia Un,iversity Contribu,tions in Anthropology, n. 35, New York 1949, su.bcap'Itulo 
inti!'l.l.lado "Tenetehara Supernatura:J.S" (pp. 100 ff). Darcy Ribeiro: Beliqião e mito· 
logia kadiuéu, Rio de Janeiro 1950, capitulo intitulado "O Sobrenatural" (pp, 39 ff.j. 
Egon Schaden: Aspectoe fundamentais da cultura quaraní, segunda edição, s érie 
"CorJ)o e Alma do Brasil", VI, Difusâo ·Européia do Livro, São Paulo 1962, subcapítulo 
intitulado. "A r.eza ., traço de unicilo .entr.e o mu.ndo dos vivos e o s·obrenaturàl'' (pp. 
121 ff.). Otto :Zerries: "Di~ Reliqionen der NaturvOlker Südamerikas und West
indiens" in Die Beligionan des Alten Amerika, Religionen der Menschheit, vol. VII, 
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961, capítulo intitulado "Die Darste llung übernc
Sirlicher W esen durch Idole, Masken und sakrale Musikinstrumente" (pp. 352 ff ). 
Encyclopedia ol Morais edited by V~rc;iilius Ferm, Philosophical Libr.a ry, New York 
1956, verbete "supernaturçd" (p . 600} • . Hand,book of South Amerieetn Indiana, vol . VII: 
Index, Smithsontan Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletirt 143, Washing· 
ton 1959, p. 249: "Supernatural beings, material representations of. . , worship of. . , 
S upernaturalism." 
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tido como o domíniq, de qu·alqtt~r maneira. oposto à almã; 
podemo~ . i.magin~-Jo. ·até pêrsortifíe.àdo . como um tu polat· e 
transeendente. o êxtase baseia-se, afinal Çle cónt-ª-s~ n~~ta 
polaridade metafísica do homem; um ser puramente espi
ritual ou material que tep.ous.a em si mestria, não e ·e.arpaz 
de cair em êx.tase". 7 · - ~ ' ·'·· ·-

.3. O fenómeno físico e o processo psíquico 

O ·mesr:no âutor .s distingu·e dois aspectos ·do êxtase: o fe
nômeno fisico e o p:rocesso psíquJco, dando-se no primeiro 
"o afa~tamento do aqu~m" e no segunâo '''a p_roxíniidade do 
Além". O eKtático, embora es.tejª- fisid·amente presente,. não 
parece ter mais· ligação com o seu ambiente:, m·as sitn estar 
volt#ld.o para dentro de si mesmo. Neste estado, a alma perde 
o poder sôbre ó corpo o que se .. manifesta de forma passiva e 
ativa. A forma passiva caracteriza-se pela diminuição 
anormal das funções vitais até a perda da consciência e o 
enrijecimento dos membros; a pessoa se apresenta como 1ite
raltnente esvaziada e dirigida para a esfera além do corpo. 
Na forma ativa, porém, há agitação, convulsões, um tnovi
mentar.,..se de modo esquisito e manifestação de saber e p<;>der 
sôbre-humanos; tudo isso .dá a impressão de algo estranho 
se haver projetado para de.ntro da corporalidade. 

O processo. psíquico .consiste numa mudança do ser ,que 
pode se .dar fora ou dentro do corpo e é causada pela ligação 
d.a alma com o agente do Além. Quero falar em ''excõrpo
raÇão" qUando . êste agente fa,z a alma entrat llG ~undo 
sobrenatural, i,sto é, tornar-se ela mesma sobrenatural,. con'
servando, porém, ainda o seu .ego extático; .o corpo, então, 
apresenta-se na forma ,passiva · do êxtase. , Na '"incorpora
ção'", pprém, o ~gente do Além tenta a.bsl1nrer a ~ima, po
dendo. esta chegar· a subsistir apenas nêie: isso leva à forma 
ativa do corpo em ê~tase. 

·É ev.idertte que,, nas diVietsa~· culturas, tudo i.sso ,não 
-funciona tãQ esqu·emàticamente como aqui .esboçado. As 
relações entre· o fenômeno físieo e o pro.cesso J?Siquieo variam 
dentro do quadro geral. A êsse respeito e.onvém niencionat, 
por exemplo, a critica ·feita por 'Hans Findeisen .9 · a Eliade 
que, como iµOstrarn:os na Introdqção, vê· o caracte-rístico do 

(7) Sqhrõder; o.e., p. 855, nota r7.! 

,(8) ilSJdem. p p . 855-àSS. 

(9) Findeis.en: o.e., pp. 236-237.'. 
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xamanismo norte-asiático não na possessão, aliás incorpora
ção, mas nas viagens ao mundo do Além ou, por outra, na 
excorporação. Explica Findeisen que o xamã norte-asiático 
se torna capaz de fazer tais viagens somente depois de certos 
espíritos terem entrado nêle para livrá-lo da corporalidade, 
de modo que a excorporação depende da incorporação,. sendo 
que as "viagens" costumam alternar-se no mesmo xamã com 
"possessões" sem excursão alguma. 



B. o Viajante 

Como cada oon.fig:uração cultural coordena de modo 
peculiar a forma ativ:a e p~ssiva do fenômeno fí.sico do êxtase 
e os dois aspe.ctos do processo psíquico, isto é, a exeorporação 
e a incorporação, assim cada .um dêstes último& aspectos é 
~laborado d.e ac6rdo com a id.~logia rel.igiosa na qual se 
enquadta.va.riam, p·ortanto, as re$postas ~s pergµntas sõbre 
a oçasião d~ viagem xamã.nica, seu destino, seu modo e suas 
razões, bem como sôbre a e:spéeie .. de relagões entre o pos-se.sso 
e os. espíritos. · 

1. Quaruio viaja o. xa:mã? 

Ainda qu~ seja caractér.ístico para o xamã entrar em 
contacto com o sobrenatural por meio do êxt~se, tem êle fora 
dêste estado de exaltação mais ou menos conscientemente 
provocadoi ainda outra possibilidade para viagens a mundos 
do Além. É durante o sono que muita gente .empreende 
excursões que podem ir até àS· cercanias. de s.ua morada é 
:também até ao Céu. o grande xamã perçorr~ grandes dis
tâncias o que não acontece com o pequeho,, e· mesmo pes$oas 
sem pretensão em assuntos transce-ndentes passeiam um 
pouco. Escreve Eliade no capítulo sôbre o Xámanis·mo .ame
ricano qu~ "el alma aba.ndona el cuerpo dura,nte. el sueno, y · 
sj se despierta á· alguien bruscamente, s.e le puede matar'-'. 10 

No .Arag·uaia quando fomos dormir na areia .da praia, meus 
companheiros caboc'los me diziam o mesmo. Aoresce:nta 
Eliade que "no hay que· despe.rtar nünca de pton:to a un 
eham~n"~:i;i Aparenteme:nte,, neste caso o perigo de matar 
é maior. 

Vemos, portanto, que há duas espécies de ocasiões para 
o xamã ·ausentar-se temporàriamente do corpo. Convém 
(10) Eli.ade: o.e., p. 239. 

('11) lliidem. 
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averiguar Q que e:xperimentou nessas diferentes viagens. 
Talvez o extático· realize as maiores façanhas em proi da eo
:rnu,nJdade. Ma_s quais os graus de transição entre êle e o 
xam~ adot.meciqo sem inten9;ão profissional? Será que o 
x4~,ã pode deix~r de ser ~'~niã :para entregar-se ao sono como 
qualquer pessoa cansada? 

2~ Para onde viaja o xamã? 

Eis a. pergunta pela representação do eosmo na ideo.lógia 
:teligiosà do tespectivo povo. No ctizer de Eliade, "là 'técníca 
·ehamánica pqt excelencia ·consiste en el paso de una región_ 
cósmica a otra:. de la Tierra al .Cielo, o de· la Tierra a los· 
rn.fiernos. El ehamâ.n conoc.e et misterio de la ruptura de los 
nivelesA Esta comu·nicaoiôn etitte l~s· zonas cósmicas se h.a.. 
hecho posible grac.ias ~ la propia .estruotura ·del . Universo. 
El Universo,. en. efecto, y vamos a v.erlo en seguida, ·se- eon· 
.cibe grosso mod'o, como e'Onstituido por tres regionas. - Cielo, 
Tierra e Infierhos -, unidas entre sl por un :eje ce,:ntral. El 
simbolismo mediart te él cual t$e expresà la -$ólid:atidad -s. la 
cornunicáción entre las tres zonas cósmicas, es bastante. com
pleto y no está siempre exento de contradic:ei:ones; este sim-. 
bolismo tiene una 'historia' y ha sido muchas veces contami
nado y modificado, en el curso dei tiempo, por otroS' 
simbolismos cosmológicos más rec1éntes. Pero el esquem~ 
ese·ncial continúa siendo transparente~ incluso despu'és de 
las muchas influencias sufridas. Existen tres grandes re
giones cós;inicas, que. .se p,ue(len atraves.ar lsucessivamente 
pórque están 'UnidaS. por un êjê cé.htral. Este eje pasa, desde 
Iuego, por una 'abertura', por qn· 'agujero', y por este agujero 
los. dioses àescienden a la Tierra y los. muert0s bajan .a las 
v~g4ones subte:rráneas; asimismo~ por él, el alma del chamán 
.en é~tãsiS. pQ.ede subir 0 b~jaJ durante. sus viajes al Ciélo o 
a los Infierhos" ) 2 

. - . -- - ,. 

Também Schr;etler i-s menc.iona a ampla clivu1gação 
da ié;léia do "cosmo c;Ie t t ês .cam.aqas' ' u;nid~s por um ·eixo 
(''monte d,ô m~.nçlo:~ ·ârvor~ do m11ndo, etc."} pelo qual "se 
realiza o trânsito" ent re. elas. Sendo., portan.to, a Terra ·a 
camada média do eosmo percorrido pêlo xatnã, evidentemen
te também os a.rredotes· de sua c·çi;sa, isto é, o a.tnbiente físiéo 
de sua pessoa física, figq~am para o viaJànte extático como 

(12) ibidem, p. 2.0.9. 

(13) Sch.rod~·r: o.e., p , 859. 
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·sendo mundo sobrenatural, pois fazem parte integrante 
dêsse cosmo. 

Na América, os Xipáya, por exemplo,. têm também aquêle 
conceito do cosmo de três camadas, enquanto outras tribos 
de diversas partes ·do continente falam em cinco e mais ca
madas.14 Convém averiguar, portanto, em cada cultura 
a divisão do cosmo e como cada um de seus pavimentos além 
da Terra é chamado e descrito no que diz respeito a sua 
paisagem e seus habitantes. 

Em certos casos, aquela divisão está ligada ao conceito 
do eixo do mundo representado como árvore. Assim, 
Eliade 15 fala na identificação da "árvore cósmica de sete 
ramos" com os "sete céus planetários" devido a influências 
"de origem mesopotâmica". Acrescenta ser conhecido o fato 
de o valor religioso do número 3 - simbolizando as três re
giões c'ósmicas - ter precedido ao valor do número 7. Men
ciona, ainda, a árvore cósmica de nove ramos representando 
nove céus. 

Esta árvore que o xamã tem de escalar~ é substituída, em 
certas cuI~uras, por um poste.. Josef Haekel 16 .estudou as 
diversas funções desempenhadas, como objet()S de culto, por 
postes ou árvores entre diferentes tribos do Brasil, acres
centando analogias encontradas em outras partes da Amé
rica do Sul, bem como entre índios meso e norte-americanos. 
O poste que liga a Terra com o mundo celeste, ·nem sempre 
serve para a asc·enção, pois entre os Maxakalí, por exemplo, 
as almas dos mortos descem por êle do céu.17 Há, também, 
postes rituais sem essa função vinculatória, sendo, apenas, 
imagens de determinados espíritos.1ª 

Eliade 19 menciona, ainda, que foram encontrados 
"inúmeros exemplos de ascenção xamânica ao Céu por meio 
duma escada" e lembra que, em certos mitos da Melanésia, 
América do Norte e América do Sul, a chamada '·'cadeia de 
flechas" faz a vêzes dela. ~ste liame é formado atirando-se 

(1 4) cf. ~erbert Ba ldus: Jndicmeratu.dien im nordoatlichen Chaco, For·schungen zur Vêil
kerpsychologie . und Soziolog·ie , vol. XI, Verlag voµ C. L. Hirschfeld, Leipzig 1931, 
.pp. 79-81. 

(15} Eliade : o.e., pp. 218-219. 

(16) Josef Haekel: "Zur Problematik des heiligen Pfahles bei Indianem Brasiliens", 
Anais do XXXI Conqreaso In1emacional de Amerioamstaa, cm;r~11adoa e pub_licad.os 
por Herbert· Bald~~, '{Ol. !, Editôra Anhe~bi, São Paulo 1955, pp. 229-243. 

(l 7) ibidem, p. 230. 

(18} ibidem, p . 231. 

(19) Eliade: o.e., pp. 362 e 364. 
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uma flecha na abóboqa celeste,. outra flecha na primeira e 
assim sucessivamente até perfazer a ligação com a Terra. 
Pode tomar,, depois, também o feitio duma escada, como con
ta, por exemplo, uma lenda colhida por mim entre os Kain
gáng do Rio Grande do Sul.2º 

3. Como viaja o xamã? 

Há duas maneiras do xamã locomover-se no cosmo: su
bindo e descendo escada, poste, árvore ou monte, ou, então, 
voando. Para voar, ô xamã dos Matáko do Chaco argentino 
se transforma em ave ou inseto. 21 Devemos lembrar, po
rém,. a observação de Jensen 22 segundo a qual a alma do 
xamã é imaginada, nas suas viagens ao Além, geralmente 
na figura de um homem. Isso se refere também aos vôos. 
Eliade 23 declara categóricamente: "Los chamanes - si
berianos, esquirnales, norteamericanos, etc. vuelan" . 
. Entre os "etc." estão os sul-americanos. Numa das versões 
da lenda conhecida pelos mitólogos como "A visita ao Céu" 
e difundida em diversas partes das Alíléricas, a saber, na 
versão dos Arowák da Guiana Inglêsa, o herói figura expres
samente como xamã,24 e noutra, na versão dos Vapidiâna 
do Território do Roraima, o herói, declarando que não pode 
voar, é carregado às costas de sua mulher, a filha do urubu
-rei, a qual, durante o vôo., o manda fechar os olhos, atestan
do, com isso, .a condição humana do marido.2ts Seja, porém, 
voando transformado em ave ou como homem vestido com 
roupa emplumada ou carregado por aves, já a indumentária 
xatnânica revela, em mUitos povos, as relações entre o via,.. 
jante ao mundo c·eieste e as aves. Eliade 26 trata disso sob 
o título "Simbolismo ornitológico", observando que "en todos 

(20) f{erbert Baldus: Di• Jaiquarzwi.llinqe. Mythen und Hei),brinqerqesc:hichten, Ur1prunqs
saqG01 und M&rc:hen brasi),.icmiScher Indlaner, Erich RSth~Verlag, Eisenach und Kassel 

1958, pp. 156-157, 213-214. 

(21·) Alfred Métraux: "Mytqs and .T<:rJes of the Matako Indians (The Gran Choco, Arg.en
tina)", Etnoloqiü:a Stuâier, ,9; Gõteborg 1939, pp. 93 e 96; idem: "Nota emogrÇúica 
sobr.e los indios Mataco del Gran Chaco •Argentino", Relaciones Ide la Soc:iedad 
Arg$üna de Antropoloqía, v ol. IV, Buenos Aires 1944, PP. 15-16 .. 

(22) Jensen: o.e., P. 348: "Auch in den Schilderungen über die Jenseitsreisen, die die 
'Seele' des Schamanen untemimmt, stellt man sich diese Seele meist in Gestalt und 
Wesen ganz wie einen Menschen vor." 

(23) Eliade: o.e., p. 356. 

(24) Wal~er E. Roth: "An inqui.ry into the cmimism and folk-lore of the Guiana Indians" 
Thirtieth Antnual Report o! fhe Bureau of American Ethnology, 1908-1909, Washington 
1915, pp. 343 ff. 

(25) P. Mc;iuro Wil'th, O .S.B.; "Lendos dos índios Vapidiana", '6ensta do Muselu. Paulista, 
N. S., vol. IV São Paulo 1950, PP. 192 e 194. Cf. tamb'é.m Bcrldus: Die Ja:qu.arzwillinqe, 

pp. 151 e 212. 

(26) Eliade.: o.e., pp, 133-134. 
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lados se en.cuentran plu_mas de ave e.n Ia. qescripciô.n de los 
hábitos chamánieos", e enumera e:x:emplos a re&peito. 

4. .por que viaja o xamã? 

Jensen 2v distingue. duas espécies de atividade xamânica: 
a busca da salvação lá onde reside a divindade .e a ''luta 
esse.ncialmen·te sem participação divina entre podêre$, amigos 
e inimigós'-'. Acha 2~ que a idéia de ir bt1SCar a. salvàçã~ na 
.tnoraga da divindade deu origem à representação «;las via
gens ao Além. Convém acrescentar, porém, que também. 
aquela "luta'' pode obrigar o xamã. a ir "ao país dos 
e.spíritos'' .29 · 

.Observa J ensen a:o q~e,, de acôrd<;> com os conceitos re
ligiosos dos. diferentes povos~ o lu·gar da "salvaç:ão" procura..., 
da pelo xa.mã. está. "ou nó Céu., rhora:da d.e um Alto .Deus, ou 
no mundo subterrâneo 9nd,e se eneontram os antepassados 
e o Dema do tempo prhnitivo~·'. ()$'1\(arinq .. ~n_i,m da Nova .Guil'lê 
tratam de ''~D,ema" tanto .os sêres do tempo· primitivo como 
os c-tiadores diwinos entre êsses. Jénsen pr6pôe o nome ~'Divin
d~d;e n·ema" c,otno têrtno genétic.o pã.i:a os~ berõis. míticós. até 
.agor~ desigilatlos pel,.05- ét.ttólogos como heróis c\lltutais, herói:s 
tribais1 heróis-eivili:Zadores e trans!ormad.oves. Aeha que 
tais denominações n·ãa evidenciam a ''gr-andiosídade?" das 
figuras em a,prêço, sendo pre.ciso classificá-las p>or um nome· 
com:u:rn que de~taque seu c·aráter diVipo}1 A D'ivindaçJ.e 
Oema distingue-se. do Alto Deus por ter existido só no tempo 
primitivo, tendo agido no fim desta época remota, ao passo 
que o Alto Deus é onipresente como condutor do mundo, p:&
dendo o homem entrar em relações com êle por meio de 
orações, sacrifício e devoção. Também os processos gene
síacos são diferentes. Enquanto o Alto· Deus forma os sêre~;, 
animando-os depois, a Divindade. Dema é morta p·elos Dema; 
surgindo, em consequência disso, os fenôme.nos mái& impor
tantes do mundo. "Com o fiín do te:tnpo p,rimitivo aca.ba a 
existência dos. {)em.a. A. iJ:nortaJidade ê ·suostituída pela vida 
m0rtal e terrestre,, pela capacidade de~ pvacriaçãof pela ne
cessidade de alimentação e pela forma de exist.ênc.ía destrui
dora da vida. A Divindade Dema mortá transforma à si 

(27) Jensert: o.e •.• p. ·299: 

(Q8) ibidem, p, )AL 

(29) · Zer.ries.: o.e,, p . . 37.4·; 

(30\ T'G.11sc,n :· o.e., p . 4(16. 

{31) ib;dém, p. lf6. 
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mesma nas plantas úteis e inicia a primeira viagem dos mor
tos, vivendo, ela mesma,. no mundo dos mortos cuja imagem 
na terra é a casa de culto. Ao lado disso, quase em tôda 
parte do tnundo contam ir a Divindade Dema a0 Céu, como 
Lua, aparecendo como minguante e crescente como símbolo 
de contínua ressurreição da vida. Tal divindade não está 
presente, sendo .absurdo ditigir preces a ela. Não dirige o 
destino terrestre".32 Mais adiante, Jensen restringe, po
rém, sua afirmação de distinguir-se a Divindade Dema de 
outros deuses por não estar presente,. declarando tratar-se de 
outra espécie de presença. Menciona para isso, por exemplo, 
a representação de tais divindades por meio de instrumentos 
musicais, referindo-se ao mito do Milomaqui colhido por 
Koch-Grünberg entre os Yahúna do rio Apaporis 33·• O me
nin0 Milomaqui, herói solar, atrai gente de tôda parte com. 
seu canto maravilhoso. Mas, como todos que o ouvem caem 
mortos, é queimado vivo numa grande fogueira. De sua 
·cinza nasce a primeira paxiúba de cuja madeira os índios 
fabricavam as flautas que reproduziam as lindas melodias 
cantadas por Milomaqui. Ainda em nossos dias os homens 
tocam as flautas tôda vez que as frutas da selva estão ma
duras, jejuando e dançando em honra de Milomaqui que fêz 
tôdas as frutas. As mulheres e os meninos, porém~ não 
podem ver as flautas, pois, do contrário, têm de morrer. Para 
caracterizar a espécie de presença das Divindades Dema, 
Jensen 34 cita, ainda., Schaden que, em seu "Ensaio etno
-sociológico sôbre a mitologia heróica de algumas· tribos in
dígenas do Brasil", escreve: "... o espírito dos antepassados 
ou heróis míticos costuma estar sempre vivo no seio da co
munidade,. não só simbólica, mas realmente; habita nos 
adornos que o representam e nos instrumentos musicais que 
lhe reproduzem a voz".35 Segundo Jensen, trata-se, neste 
caso, de "típicos Dema". Acha o mesmo autor que nem 
Breysig, supondo ser o Alto Deus derivado do herói-civiliza
dor antropomorfo, nem Ehrenreich, que considera êste unica
mente como intermediário entre os homens e o ente suoremo, . 
{32) ibidem, pp. 117·118. - Acêrca do conceito "Alto Deús" (em a lemão: Hochqo~t) cf. 

Herbert Baldus e Emílio Willems : Dicioná:rio de Etnoloqia e Socioloq la , B.b: o~e,:a 
Pedagógica Bra silE?ira, série 4ª: Iniciação Científica, vol. 17, Companhia Editôra 
Nocional, São Paulo 1939, P. 121. 

(33) cf. a versão portuguêsa em Herbert BalduE<: Lendas dos {ndiois ".lo Brasil, Editôra 
Bra:;iliense, São Paulo 1946, p:c>. 13-14. 

{34) Jensen: o.e., p. 120. 

(35) Eqon Schaden: "Ensaio etrro-sociológico eôbre a mitologia her6icp de alqumas tri
bos indígenas do Brasil", ~cioloqia, vol. Vll, n. 4, São Paulo 1945, p. 160. (Ree
dição como vol. 15 da coleção Vida Brasileira, Ministério dQ Educação e Cultura, 
Serviço de Documentação, Rio de Janeiro 1959, P. 169). 
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enxergam o conceito sui-generis do divino repr,esentado pela 
Div;i.ildade Dema dos povos-naturais.36 Convém men
cionar a respeito que Jensen, pensando em têrmos histórico
-culturais, tem êsse conceito por característico dos "antigos 
povos lavradores".37 Não o encontramos,, porém, com 
grande freqüência, na mitologia dos índios brasileiros, )la 
medida em que esta é conhecida até agora. Além da lenda do 
Milomaqui temos a do velho Nhara que se deixou matar pelos 
filhos e genros para transformar-se no milho, alimento bási
co dos Kaingáng.3.s De resto a Divindade Dema dos Ma
rind-anim corresponde tão pouco aos diferentes heróis mí
ticos no Brasil, como o totem dos Algonquin e o tabu dos 
polinésios se parecem com todos aquêles f enômenos em 
nume:rosas culturas bem diversas, de várias partes do mundo, 
denominados igualmente totem e tabu não só por leigos, 
mas também por certos etnólogos. As confusões criadas por 
t~is generalizações justificam reserva em relação ao neolo
gismo proposto por J ensen. 

É preciso analisar, portanto, em cada caso, separada
mente, o ente ou os entes sobrenaturais procurados pelo 
xamã em suas viagens intra e extraterrenas. Eis aqui algu
mas perguntas a respeito: 

a) Viaja o xamã em procura do Ser Supremo? 
b) Influencia o Ser Supremo constantemente o destino 

dos homens? 
e) Como chan~a:rn o Ser Supremo e o que significa o 

seu nome? 
d) Como o representam: .antropQmorfamente ou em 

forma animal? 
e) Fazem imagens dêle e são estas objetos de culto? 
f) Quais as qualidades atribuídas ao Ser Supremo, por 

exemplo, benevolência, malícia, imortalidade? 
g) Qual o seu papel na criação do mundo, de todos os 

sêres e dos, bens CtJlturais? 
h) Como representam sua morada? 
i) Há diversas divindades, por exemplo, uma da tem

pestade, outra da fecundidade etc.? São elas tidas mera
mente como diversos aspectos do Ser Supremo ou figura êste 
entre elas como primus inter pares? 

j) Quais são as relações do Ser Supremo com os astros, 
especialmente com o Sol e a Lua? 

(36) Jensen: o.e., p , 163. 

(37) Jensen: o.e., paasim. 

l38) Ba19ueo: Lendas dos índios do Brasil, pp. 66-67. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL XVI 203 

1) São os habitantes do Céu os xamãs dos tempos pri
mitivos? Que papel é atribuído a cada um dêstes? 

m) Em que consiste a ''salvação" buscada pelo xamã: 
em acalmar o Ser Supremo, em obter dêle benefícios, ensina
mentos ou substâncias mágicas? 

n) Em que medida as viagens do xarn·ã em busca da 
salvação são reatualização de circunstâncias mític·as dos tem
_pos primitivos em que os homens podiam ir corporalmente 
para o Céu e o mundo subterrâneo? 

Considerando, agora, as viagens xamânicas para lu
tar contra a alma de um feiticeiro ruim ou demónios malé
ficos surgem questões como estas: 

a) Como se manifestam êstes inimigos? 
b) Como são chamados e o que significam os seus 

nomes? 
e) Em que forma são representado$: semelhante ao 

homem ou a animais? 
d) Onde e como é sua morada? 
Outro motivo de viagem do xamã pode ser a· condução 

dos mortos para o Além. Aí convém averiguar: 
a) Onde moram os mortos? Nem em tôdas as culturas, 

a morada dos mortos está loc·alizada num mundo subterrâneo. 
b) De que maneira os mortos chegam à sua morada? 
c) Conservam êles forma humana ou mudam de 

aparência? 
d) Em que medida e a que respeito o mundo dos mortos 

se assemelha ao dos vivos ou difere dêle? 
e) Quem dos vivos pode ir lá e voltar? Em que con

dições e com que finalidade se realiza tal viagem? 
f) Quem dos mortos pode voltar de lá, em que condições 

e com que fim? 

Razões de viagem xamânica são, ainda, a fecundação 
mágica das mulheres e a procura ,de lugares de muita caça 
e pesca a fim de informar disso a comunidade. 



C. O Possesso 

Já vimos (1 A 3) que o agente do Além faz a alma do
xamã tornar-se sobrenatural para qué ela possa viajar. 
Eliade 39 chega a proclamar êste agente. isto é,. os espíritos 
cust-ódios e auxiliares, como sendo "los signos autênticos ~e 
los viajes extáticos del chamán al más allá", declarando que 
sem êles "es imposible una sesión chamánica". Quan.do, 
porém, na "incorporação'', o agente do Além tenta absótvér 
a alma do xamã, o mesmo autor não admite que esta pos$a 
chegar a subsistir apenas naquele, isto é, no espírito auxiiiar 
de onde preferir,. em vez de "possessão'', dizer "una toma de 
posesión, por parte del chamán, de los espíritus auxilia
res".4º Com isso parecem estar de acôrdo outras autori
dades no assunto, mas não tôdas. 

1. Possesso e possuidor 

Para Shirokogoroff 41 a düerença entre uma pesso:;1. 
possessa por espíritos, como acontece em casos psicopáticos, 
e um xamã, é que êste entra em êxtase quando quer, intro
duzindo os espíritos no seu corpo em dado momento, segundo 
a sua vontade. "Un novice ne devient shaman de plein droit. 
que. s'il sait se faire obéir des esprits", observa Métraux 42 

com r.eferência aos índios sul-americanos. Cita~ porém1 as 
seguintes frases de Barrere: "Chaque playe affecte d 'avoir 

(39) Eliqde: o.e., pp. 89-90. 

(40) ibidem, p . 89. 

(41 ) S. M. Shirokog orov: Psychomen:'al Complex of the Tunqus, Kega:n Paul, London 1935, 
p. 271: "Tbe ditierence between a pert>on who is possessed b y spirits (e .g. 
mani:fes•ted in some nerv0us ·and psychic trouble-s) and çr shaman Is also e i sentíal, 
ior the eho:man inlroducés spiri ts into h imself dt his own will and when he 
wants it, Le. the shaman uses his own body as a pkxcing for spirits." Knoll
Greiling (o.e., p: 11 2) que citá esta f:rçxse, observa a ·respe·ito ·que tcxl d iferen-;a. 
é' ·c.on,siderada, e specialmé hté., n.o exame dos condkfoifos a xamã. 

(42) Métr:rnx: "Le shamanisme. éhez les Indiens de l'Amérlque du Sud tropicole," 
cH., p. 210. 
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l1l1 génie, avec qui il a une étroite liaison ou plutôt un diable 
familier, par l'entremise duquel il opere tout ce qu'il veut. 

·:Ce prétendu génie ne lui est pas toujours si soumis qu'il 
n'écbappe quelquefois quand íl le juge à propos, pour prendte 
.l'essort et aller faire tout le mal qu'il souhaite aux Indiens; 
apres quoi il revient à son gite".43 

Nessas escapadas, portanto, o espírito não obedece ao 
xamã. Por fim, Métraux 44 admite existir, na América do 
Sul, o xamã possesso por espíritos, embora -raramente assi
nalado,. pois "la plupart des descriptions de séances shama
nistiques suggerent plutôt l'idée de colloques entre hôte et 
visiteurs que des crises de possession ... " 

A tais colóquios alude, provàvelmente, Schrõder 4 5 

quando, tratando dó xamanismo em geral, afirma ser o es
pírito tutelar o mestre que ensina o candidato a xamã. Es
clarece, depois,46 que o xamã não domina aquêle espírito e 
quando, às vêzes, assim parecer, não se trata de verdadeira 

·dominação,, pois o espírito continua sempre sendo o agente; 
dependentto dêle, o xamã assume atitude r.eligiosa e não 
.Priinàriarnente mágica. Frisa SchrOder 47 ser o xamanis.nio 
"essencialmente um f enômeno religioso", tendo menos im
portânc'ia para êle dominar outros sêres ou aplicar fôrças 
·impessoais, embora também tivesse propensão para isso. 

Dessas variadas declarações inferimos que o problema 
apresenta dois. aspectos: o cultural ou de psicologia social, 
e o da psique do xamã individualmente. Ao primeiro dêsses 
aspectos se refere, por exemplo, Eliade 48 quando escreve 
,que o êxtase não é senão a experiência concreta da morte 
ritual ou, em outras palavras, "dei rebasamiento de la con
dición humana~ profana",. sendo que o xamã é capaz de obter 
"esta morte "por toda clase de medios, de narcóticos y dei 
tambor en la 'posesión' por los espíritus". Evidentemente, 
perante a "morte ritual" a alternativa entre possesso e pos
suidor perde sua razão de ser. 

No tocante à psique do respectivo xamã é preciso ter 
•em conta a motivação pessoal da sua representação; assiin, 

·(43) ibidem, p . 212: P. Barràre : Nouvelle relation de la Franee equinoxi•:ile, Paris, 
1743, P . 217. 

(44} ibidem, p . 322. 

(45) Schrõder : o.e., p . 864. 

(.4.6) ibidem, p. 869. 

C47J ib!dem. pp. 869-870. 

(48) Eliade: o.e., p . 90. 
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por exemplo, sehtiinent.os de insegurança é amblção po<:tem 
lev:á-lo a mostrar diferentes. espécies de relações ·~ntre. sl e o
e$pírito. 

Convém, portanto, averiguar em cada caso: 
a) Quais s:ão as Qbrigações do. xamã em Felação ao espí

rito auxiliar: veneração, observação de certas abstenções~, 
sacrifícios~ ·etc .. ? · 

b) o xamã chama o esptrito áuxilia.r ·ou êste p.enetra .. 
nêle sem se.t eh.amado? 

ç) O .~am?- atrai () ~spírtto aqxiliar por m,eiQ t,Ie súplicas, 
adulação, sacrifício ou ameaça? 

d) A alma do xamã apenas conversa com ·O espírito au
xiliar dê modo que suas relações· são frouxas,, não passando 
de mera associação, ou ela é. possessa pelo espírito? 

e) Visto que as transições entre estar possesso e possuir 
podem ser muito variáveis, quando consideram o xamã do
minando o espírito auxiliar e quando possesso por êste? 

f). Há explanações míticas· ou quai.Sque.t infotmações: 
que possam ser tomadas como alusões à "morte ritual" do, 
xamã? 

g) Ql:lal o comportamento em relação ao espírito auxiliar 
que corresponde mais à índole do respectivo xamã: o com
portamento ativo ou o p~ssivo, o submisso ou o arrogante, 
·t ') e e .. 

h) Qual é a ·.emoção ,do xamã no momento de. entrar em 
contacto cvm o espírito auxiliar: afeição(, mêdo ou ira? 

i) Em que medida, a . ptoblemátic.a de "'pos·sesso e pos
suidor" é, mer~mente fruto d:à iio.~.sa ve~tade de analisar e 
do npsso etnocentrismo?. 

2. os .. esrpíri!os auxtlia.tes 

:mstes agentes do Além ·pode.m ser almas de mortos, espe
cialmente de antigás :xamãs,, bem :como espír:itos de animais" 
ou plantas; em certos casos são. dp .sexo oposto a0 do ~amã.49' 

Co.nvem mencionar, .ainda, os espíritos de outras etnias. 
s .. M. Shirokogorôf f explica a. "obs.e.$são" dos tungnsos por 
ta~ espi.ritos conio conseqü~ncia da ''pressãó do . ampie_nte 
inter-êtnico", explicaç:ão essa ampiiada por Wilhe.Im E .. 
Mühlmann com a afirmação de "serem representaçõ.es de' 
espíritos, possessão por espíritos e evocação de esp.íri~os ci
fras para diversa~ fases da vivênciÇt de pressão estrartfia .res-

[49) cf. ~étraux: o.e., :p , 2_11. 
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pectivamente da tentativa de 'compreender' esta pressão e 
livrar-se dela".5º Acrescenta êste autor 51 que "a repro
dução xamânica de palavras, frases, conselhos ou ordens de 
espíritos de· outra etnia significa o xamã assumir imitativa
mente 'papel xeno-étnico'," sendo essa imitação uma tentativa 
de deter a pressão neutralizando-a psicoteràpicamente. 

Nos colóquios com o espírito auxiliar é preciso distinguir 
se o xa:mã ouve e produz vozes em sua própria língua ou em 
língua .estrangeira ou, ainda, vozes da espécie considerada. 
na tribo como peculiares de espíritos de animais e plantas.52 

Segundo Richard Thurnwald,53 o xamã procura auxílio 
das "sombras dos mortos" por serem estas tidas como livres 
do pêso do corpo e de suas limitações e, por isso, providas de 
maiores fôrças e maior sabe.r do que as sombras presas ao 
corpo dos vivos. Convém lembrar-nos, a êsse propósito, das 
'questões que levantamos em tôrno da alma (I A 1). A de
signação da alma como "sombra" reproduz bem a idéia que 
certos povos fazem a respeito, mas não se presta a generali
zações. Nõ tocante à procura de auxílio das almas dos 
mortos é preciso considerar que muitos povos as distinguem 
essencialmente da alma do vivo 54 encarando-as comó espí
ritos independentes à guisa das outras espécies de espíritos 
auxiliares do xamã e em oposição à alma do homem de carne 
e osso, isto é, sua componente imaterial, sua fôrça vital. 

Podendo, em diversas culturas, o xamã ser conduzido aõ 
mundo do Além tanto pelas almas dos mortos como também 
pelos espíritos de animais, Eliade 55 ·declara que êstes 
assumem o papel daquelas. Observa, ainda, que animais 
foram concebidos como a nova forma de defunto".56 

A êsse respeito, porém,. convém considerar a diferença en
tre espíritos de animais e espíritos que possam assumir forma 

C50} Wilhelm E. Mühlmann: Chiliaamus und Nativismua, Studien zur Soziologie der 
Revolutíon, vol. I , Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1961, p. 217. 

(51} ibidem. 
(52) L. Carlyle May ("A survey of Glos-salia czmd related phenome:na in non-Chr~s· 

tian religions", Am.eric:an Anthropoloqiat, vol. LVIII, n. 1, Feb. 1956J, tratapdo 
de "Pheriomena of .spirit-induced ecstacy, ecstatis vocalizatiõn in Shamanism" 
(pp. 75-96}, observa (p. 89): "Speaking-in-tongues and similax b ehavior have 
been seen to be wqhly v cxriegated and widespread in their incidence, but 
with few exceptions they appear to be mainly Old World pbenomena . In the 
Westem hemisphere cases of xenoglossia uninspired by Christianity are, so 
for as lhe a uthor can ascertain, confined to the sub-Arctic area, and to the 
south phollíaiiowi fruatea and interpretation of tongues have been reported," 

(S3} Thumwald: o.e., p. 340. 
(54) Jens&n: o.e., p. 351. 
(55) Eliade : o.e., p . 90. 
(56) ibidem, P . 89. 
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animal. Zerries 57 faz essa distinção referindo-:se aos ''entes 
espirituais pertencentes ao reino da natureza" os quais, entre 
os espíritos auxiliares do xamã sul-americano,. seriam 
"muito mais freqüentes" do que os "espíritos dos mortos". 

Só determinados e não quaisquer espíritos de morto~ ou 
de animais entram em relação com o xamã, como aliás, tam
béini exclusivamente determinados e não todos os espíritos 
de plantas, isto é, dos que vivem em plantas ou que são 
plantas.tJs t:stes últimos, no ~amanistno em geral, .não 
parecem alcançar a importância dos espíritos de animais, 
exceção feita, talvez, pelas "almas de árvores" dos Tau
lipáng.59 

Temos de investigar,. então, para cada caso, o seguinte: 

a) O espírito auxiliar é a}ma de morto, especialmente de 
antigo xamã, espírito de· animal ou de planta? 

b) É êle do mesmo sexo do xamã ou do sexo oposto? 
c) É êle da mesma etnia do ~amã ou de outra? 
d) No êxtase o xamã fala e se faz falar na sua própria 

Iingua, na língua de outra etnia ou na de espíritos de animais 
e plantas? 

e) Como representam e chamam o espírito do morto: 
coino solllbra ou sob outra forma? 

f) Como enquadram o espírito do morto entre os espí
rJtos auxiliares? 

g) Transforma-:se o Illorto em animal? 
h) Como se manifesta a diferença entre espíritos de 

ãnilllais e espíritos que possam assttmir forma animal? 
i) Qual é a importância dos espíritos de plantas como 

espíritos auxiliares e qual sua aparência (<antropomorfa, 
tamanho, etc.)? 

3. A transformação 

Aos conceitos dq, excorporação e incorporação definidos 
em I A 3, Josef Haekel 6º acrescenta um terceiro, o da 

(5/) Zerries: o e .• p. 372: " ... oder aber ~ hande1t sich, was wel!>aus bâ-uf'.qer vorkommt, 
hei diesen spirituellen Helfern u m Geist-Wesen, âie dem Reich der Natur ange
hõren. ln erster Lin ie kommen hierfür Tiergeister oder Geister, die Tiergestalt 
annehmen kõnnen, ... in Fraqe." 

(58) Otto Zerries: Wild- \ u d 3uschgeister in Sü:iamerika, Elne Unte!suchung 
jãqerseitllcher Phãnomene im Kulturbild aüdam.erilllanischer Indlaner. Stu~ien z ur 
Kulturkunde, vol. XI, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1954, pp, 213-225, dá uma 
sinopse dos e-spíritoJS de 6rvores na América d9 'Sul. 

(~8) cf. Theodor Koch-Grünberg: Vom Roroima zum Orinoco. Erqe,bni.ae ein1"r Reise in 
· Nordbra•ili8'1 und Venezuela ln den J'ahren 191.lil-1913» vol. III, Verlag Strecker & 

Schrode·r, Stuttgart 1923, p . 210. 
(~O) Haekel: o.e., p. 63. 
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transformação através da qual o xamã vira "essencialmente" 
outra pessoa, tendo, ainda,, a "faculdade de se tomar tempo
ràriamente animal ou espírito". Para o mesmo autor,61 

êste último conceito liga-se tanto ao xamã viajante como ao 
xamã possesso. 

Tratando dos "vôos" daquele tipo de xamã, menciona
mos sua transformação em ave ou inseto (I B 3). No tocan
te ao possesso, porém, parece difícil a associação de conceitos 
sugerida por Haekel quando a transformação é efetuada 
pelo próprio xamã, sem intervenção alguma do espírito al:l
xiliar, conforme Eliade 62 dá a entender. 

De qualquer modo, a transformação do xamã em animal,. 
imitando-o na voz e nos gestos, apresenta, em certas culturas, 
aspectos de "possessão". 63 

Essa transformação permite não somente viagens ao 
Além, mas também a ajuda aos caçadores,. seja descobrindo 
e matan·do parca êles, no papel de fera, a caça almejada, 
seja encarnando-se no animal perseguido ·até ser êste flecha
do. Logo depois,. a sua forma original de homem é retomada. 

Para a pessoa do xamã, porém, a transformação em 
animal talvez não seja unicamente, como Eliade ~ quer, 
um meio de mostrar a capacidade de àbandonar sua condição 
humana, isto é, de "morrer". Além dêsse processo ritual 
de morte .e ressurreição 'individuais, poderia provar a conti
nuidade ·da identificação dos homens com os animais expressa 
em mitos e em sua representação nas danças de máscaras. 

Tal conjectura sôbre a conservaç~o da visão original do 
mundo leva a especulações de caráter histórico-cultural re
ferentes às relações do xamanismo com a "época dos caça
dores", que seria então o "degrau cultural mais antigo". 
Findeisen,65 depois de chamar a atenção para ·o fato de 
certos xamãs norte-asiáticos, despedaçados em sonho por 
espíritos, ressuscitarem "de modo exatamente igual" ao dos 
animais no ritual dos caçadores, observa que "feitiço vena
tório e cerimonial de animais, mito de animais e tradição 
totémico-genealógica carecem quase completamente dos 
xamãs"; 1deduz disso que a "camada de animais" e seu 

(61) ibidem. 

(62) Elia:de: o.e., pp. 89 e 261. 

(63) cf. ibi~em, p . 89. 

(64) ibidem. 

(6'5) Findeisen: o.e., p p. 27-28. 
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conteúdo devem ser mais antigos dó que o xamanismo, tendo 
êste, porém, assimilado diversos traços dela. 

Surgem, aqui, as seguintes questões a serem ventiladas 
a respeito de cada cultura: 

a) Atribui-se ao xamã a faculdade dêle mesmo se tornar 
animal,. espírito ou outra pessoa? 

b) Efetua-se tal transformação em segrêdo ou em 
público? 

c) Apresenta ela aspectos de "possessão" e quais? 
d) Visa ela possibilitar viagens ao Além ou outros fins, 

como, por exemplo, facilitar a caça? 
e) Como o transformado tem de agir para alcançar tais 

finalidades? 
f) O processo inteiro de transformar-se e voltar à forma 

original é interpretado como uma espé·cie de morrer e 
renascer? 

g) O que, à vista dêste processo, pensam os pesquisados 
da identificação dos homens com os animais? 

h) O que revelam a êsse respeito os mitos e as danças 
de máscaras? 



D. A formação do xamã 

Eliade,66 não admitindo a identificação do xamanismo 
com psicose, chama, no entanto, a atenção do psicólogo para 
o fato de a vocação xamânica~ à guisa de vocação religiosa 
em geral, se manifestar por uma crise caracterizada pela 
"ruptura provisional do equilíbrio psíquico do futuro xamã". 
Conhecemos, de muitas culturas diversas, exemplos de tais 
crises, as quais, porém, em algumas se manifestam de ma
neira arrebatadora, ficando, em outras, quase ou totalmente 
despercebidas pelos não-avisados. Em todo caso,, como pro
blema psicológico, êsse estado com que começa a carreira 
do xamã, deve ser distinguido do seu posterior comportamento 
habitual durante um~ sessão xamânica. 

Já menC'ionamos (1 C 1) a diferença feita por Shiroko
goroff entre o psicopata involuntàriamente possesso e o xamã 
dispondo, à vontade, do êxtase. Também Knoll-Grelling,67 

discordando de autores como Ryckov, Ohlmarks e Zucker 
que consideram o xamanismo um fenômeno psicopático, 
ressalta o auto-contrôle que capacita o xamã a entrar em 
função na ocasião desejada e a impossibilidade de seu papel 
social ser desempenhado continuamente por doente mental. 

Eliade,68 citando numerosas informações sôbre a 
psicopatia dos xamãs· de diversas partes do mundo, admite 
que haja analogias entre o doente mental e o xamã:. distin
guindo-se, porém, êste daquele por ter conseguido "curar-se 
a si mesmo". Menciona,. depois,69 exemplos de xamãs 

• ' ~ 1 :·: 
(66) Eliade: o.e., p. 9. 
(67') Knoll-Greiling: o.e., pp. 103-105; a mesma autora cita, às PP. 123-124, as i;;eg;iintes. 

p uhlicaçôe.s: K. M. Ryckov : "Jenisejskie 1uogusy", Suppl. z. Zemley 3-4, Moskvr:i 1922, 
p. 113; Ake Ohlmarks: StU.dien zqm Problem des Schamanismus, Gleerup Lund 193~i 
Xonrad Zucker: "Ps ychologie des. Schamanisierens ", Zeítschrift f. d. qes. Neuroloqie· 
und Psyclúa trie, vol. 150, Berlin , 1934. 

(68) Eliade: o.e., pp, 35-38. 
(69) ibidem, pp. 39-42i cf. também o artigo do mesmo autor: "Eioführende Be~achtungen 

über den Schamanismus", Paideuma, v ol. V, Bambeig 1951, p. 88. 
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física e psiquicamente bem dotados, chegando à conclusão 
de que uma neurose pode ser apenas um de tantos sinais da 
"eleição" qU..e levam o xamã a singularizar-se no seio do 
próprio grupo social ao aproximar-se mais do "sagrado". 

Referindo-se aos xamãs norte-asiáticos, Findeisen,10 
depois de negar serem êles epilépticos e psicopatas no sentido 
da psiquiatria moderna, declara que "correspondem aos 
nossos médiuns espiritistas". 

Em 1961,. o American Anthropologist publicou contro
vérsia entre Devereux e Opler.71 O primeiro declara 
haver muito material de várias partes do mundo evidencian
do ser o xamã um neurótico. Responde Opler que Devereux 
apenas afirma, mas não prova isso a respeito dos grupos lin
güísticos e étnicos e áreas de ilhas que enumera. t!st e, en
tão, acusa aquêle de não distinguir diagnôsticamente entre 
sanidade e ajustamento social e conceptualmente entre 
constatações psiquiátricas e antropológicas, pois uma psicose 
latente ou semi-latente só poderia ser diagnosticada por 
clínico experimentado e não por qualquer pesquisador de 
campo. Opler, porém, duvida que um informante possa 
passar por '''episódios psicóticos" sem que um etnólogo bem 
treinado percebesse que estava tratando com uma persona
lidade pouco integrada. Devereux observa que o seu 
oponente está .atrapalhado pelo fato de funções cultural
mente valorizadas poderem ser assumida~ por neuróticos 
graves e mesmo por psicopatas mais ou menos latentes, ·mas 
com boa compreensão da importância social de seu papel, 
e que Opler considera êsse fato como lab.éu ("as a slur and 
as an aspersion") na cultura .e sociedade. Replica êste 
autor que, no campo da psiquiatria social) todos sabem "que 
os césares conhecidos como epilépticos ou neuróticos com
pensados são capazes de realizar e produzir em certa maneira" 
("to function in certain ways"). Concorda, entretanto, c<;>m 
a explanação de Kubie segundo a qual a neurose ''age como 
barreira a um processo criador mais completo". Parece-lhe 
que "os estereótipos raciais" do passado foram superados es
tereotipando-se psiq11iàtricamente grupos culturais inteiros 
ou, como no caso em aprêço "estereotipando-se todos os xamãs 
como neuróticos". Observa, ainda, que, segundo suas pró-

(70) Findeisl'!n: o.e., pp. 178-179. - Análoga s pcrrecem, p or exemplo, em certos casos, a 
Crise da '1vocação" e s•ia cura cf. Cândid o Procó:P.io F~relra d e Camargo, Kardecis
nio e Umbanda: Uma interpretaçã o aociol6<Jica. Bíblioteca Pioneira de Ciências So
ciais. Livraria Pioneira Edltôra, São Paulo 1961, pp. 106-110). 

(71) George Devereux: "Shomans as neurotics", American Antlu:opologi.s t, vol. LXIII, n. 
5, part 1, October 1961, pp. 1088-1090; Marvin IC. Opler: "On Dev~reux's diseus5ion 
of U te shmnanism", ibidem, PP. 1091-1093. 
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prias pesquisas" "a prevalência de comportamento neurótico 
e psicopático é geralmente maior entre 'modernos' habitantes 
de cidade do que era, em qualquer época, entre culturas 
primitivas em função". 

Estranhamos que tal controvérsia pudesse ter saido na 
revista etnológica mais importante dos Estados Unidos da 
América sem que fôsse lembrado o livro de Ruth Benedict 
sôbre os padrões culturais, aparecido vinte e sete anos an
tes.12 Esta célebre obra que mostra como cada indivíduo 
só pode ser compreendido em relação com a cultura de seu 
grupo, explica, no último capítulo 73 que indivíduos consi
<ierados "anormais" na sua própria cultura não o seriam em 
outra; que em nossa sociedade, m~smo o mais leve misticismo 
já se afigura como aberrante; que, para estudarmos o êxtase 
ou a catalepsia dentro do nosso próprio ambiente social, te
mos de valer-nos de histórias de casos do anormal, circuns
tância essa que parece demonstrar perfeita correlação entre 
aquêles estados e o psicopata; que,. porém, mesmo na Europa, 
o catolicismo, na Idade Média, valorizou a experiência extá
tica comq sinal de santidade. 

Nos· últimos anos, o desenvolvimento ·da pesquisa etno
-psicológica evidencia cada vez mais a düiculdade de conhecer 
culturas estranhas por meio de métodos tomados da nossa. 
Mesmo as técnicas projetivas como os psicodiagnósticos de 
Rorschach e Mira y López, aplicados por mim, em 1946, a 
índios Kaingáng,74 impõem, usadas fora da nossa cultura, 
tantas restrições que não mais me parecem recomendáveis. 
Devemos confessar que qualquer trabalho etno-psicológico, 
só pode ser realizado por profundo conhecedor da respectiva 
cultura e que tais peritos, raros até entre pessoas de formação 
etnológica, são quase inexistentes entre os psicólogos 
profissionais. 

Para fazer a psicologia do xamanismo de certas regiões, 
alguns pesquisadores supuseram combinação duma clisposi-

(72) Ruth Benedict: Patterns of Culture. A Mentor Book published b y the New American 
I.,ibrary, New York, tifth printing 1949. - Princeps: Boston and New York 1934. 

(73) cf. ibidem, capítulo vm, especialmente pp. 239 e 245. 

(74) Herbert Baldus e Aniela Ginsberg: "Aplicação do psico-diagnóstico de Rorschach a 
índios Ka ingang", Revis1a do Museu Paulista N. S., vol. I, São Paulo 1947, pp. 75-106; 
Cícero Christiano de Sousa: "O método de Rorschach aplicado a um grupo d e ín
dios Kaingang", ibidem, vol. VII, São Paulo 1953, pp, 311-341; Cinira Miranda d e 
Menezes: "O Psico-diagnóstico miocinético aplicado a índios Kainga:ng", ibidem. 
pp. 343-356; Herbert Baldus: "Pscologia étnica" in: Otto Klineberg e colaboradores: 
A Psicolo~a Moderna, Livraria Agir Editôro, Rio de Janeir o 1953, pp. 439-445. Cf. 
tamb~m Cyril J. Adcock a nd James E. Ritohie: "Inter-cultural use of P.oracha çh", 
.Americajn Anllhropoloqist, vol. LX, n. S, Menasha 1958, pp. 881-892, e o comentáTio 

a resps<ito de Barry Bricklin, ibidem, v ol. LXIV, n. 6, 1962, pp, 1296-1299. 
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ção hereditária; com fatôres ecológict>s. Assim tentaram 
explicar .aspectos do xamanismo norte-eurasiático pela chà
mada "histeria árctica", atribuindo ao ambiente geográfico 
a faculdade de favorecer labilidade psiquica.75 Opondo-se 
a isso, Mühlmann 76 lembra a existência de fenô.menos 
parecidos na Indonésia,, frisando, aind_a , a importância da 
"pressão inter-étnica" em tê>da a área da "histeria árctica". 

Sem ignorar a possibilidade de fatôres heterogêneos se 
unirern a fim de criar, em determinados casos, condições 
psiqu,icas adequadas par.a a formação do xamanismo, quer
-nos parecer que esta, em geral e, especialmente, na América 
do Sul, depende de dotes psicomentais extraordinários e não 
de neuroses própriamente ditas.77 

1. A vocação 

Os referidos dotes que, no decorrer do tempo,, mais se 
afiguram como fôrça vital aumentada do .que como distúrbio 
mótbi<lo, dão às experiências mágico-religiosas aquela inten
sidade que é para o xamã sinal de sua vocação: aí, êle se dis
tingue dos indivíduos que podem, como qualquer membro 
de certas tribos norte-americanas, obter um "espírito prote
tor" ou um "poder'; para ter "visões",, mas que não conseguem, 
à vontade, "possessões" ou "viagens extáticas".78 Aí há 
também a diferença essencial entre o xaimã e o médico
-feiticeiro em determinadas tribos sul-americanas,. sendo que 
êste escolhe sua profissão "como qualquer outra'' sem plieei
sar ser "'especialmente dotado para ela" como, por exemplo, 
possuir "facilidade de cair em êxtase".79 

Referindo-se também a índios da América do Sul, observa 
Métraux 80 que muitas tribos negam necessitar o xamã, 
para sua formação, de aprendizagem especial e consideram 
o xamanismo fruto duma "vocation mystique, d'un appel 
soudain de l'au-delà, auquel l'élu ne saurait se soustraire. 
Il suffirait d'y céder pour acquérir du même coup tous les 
secrets du métier". 

(75) Eliade: 1960, cit., pp. 35-38. 

(76) Mühlmann: o.e., p. 220. 

(77) Referente à América do Sul, concordando com Zerries: o. e. 1961, p. 369. 

(78) Eliade: o. e., p. 237. 

(79') por e:icemplo o médico-feiticeiro jíbaro (Rafael KçJrsten: "Zur Psychologie des 
ind ianischen Medizinmannes", Zeitschrlft für Ethnologie; vol. 80, Braunscl;lweig 
1955, p . 171). 

(80) Mêtraux: o.e., pp. 202-203. 
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O súbito dessa revelação sobrenatural produz 'as aparên
cias da "crise" referida por Eliad.e.81 Mühlmann 82 alude 
a isso também ao declarar que "a fase pré-xamânica que leva 
à 'vocação', mostra caráter expressamente patológico" pelo 
sofrimento do chamado em resistir quanto puder, tendo,. por 
fim, de conformar-se, isto é, obedecer à fôrça. 

Parece discutível, neste caso, a conveniência do emprêgo 
do têrmo "patológico", se lembramos em que medida a men
cionada "ação forçada" ("Zwangshandlung") pode ser 
condicionada pela cultura. Eliade 83 vê nas experiências 
extáticas decisivas para a vocação do futuro xamã "o esque
ma tradicional duma cerimônia de iniciação: sofrimento, 
morte e ressurreição". Frisar assim o aspecto cultural não 
implica em negar o fato de o ato da vocação se dar, fre
qüentemente, por ocasião de uma doença. Esta, porém,. 
embora possa contribuir para a receptividade do futuro xamã, 
não deve ser confundida com a luta psíquica durante a "crise" 
que revela seu caráter .de luta justamente pelo conflito que 
implica. Tal relação direta da alma do defunto ou de outro 
espírito qualquer com o seu eleito, é uma experiência arre
batadora, que arrasa o indivíduo, não raro lançando-o por 
terra, e assim obrigando-o a submeter-se à ordem 
sobrenatural. 

O problema da vocação faz surgir as seguintes questões: 
a) Manifesta-se a , vocação por crise psíquica? 
.b) Quais os sintomas desta. crise? 
c) Têm êstes sintomas caráter patológico? 
d) Representam êles analogias com o esquema das ini

ciações rituais: sofrimento, morte e ressurreição? 
e) Dá-se o ato da vocação por ocasião de uma doença e, 

em caso afirmativo, que doença? 
f) Há sonhos que precedem) acompan.ham ou seguem 

o ato da vocação e, em caso afirmativo, como são êles des
critos pelos sonhadores? 

g) Qual é a diferença entre o comportamento durante 
êste ato e o posterior comportamento habitual durante a 
função xamânica? 

h) Muda o xamã de conduta geral nos preliminares da 
vocação ou em conseqüência dela, tornando-se, por exemplo, 
introvertido? 

r8n Eliade: o.e:., p . 9. 
(82) Mühlmann: o.e:., p. 218. 

(83) Eliade: o.e., p. 43. a . tam.bém F indeisen. o.e:., pp. 50-60. 

" 
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i) Basta a repentina revelação sobrenatural p,ara habi
litar ao exercício do xamanismo ou é preciso, ainda, uma 
aprendizagem mais ou menos morosa? 

j) Por que alma de defunto ou outro espírito o futuro 
xamã é escolhido no ato da vocação? 

1) Há, na cultura estudada, visionários e possuidores 
de espíritos protetores que se distinguem do xamã por não 
conseguirem ter como êle intensas e controladas experiências 
extáticas? 

m) Quais as semelhanças e diferenças na psique dos 
xamãs da mesma comunidade? Pode-se falar em tipo de 
xamã? 

2. A iniciação 

Acima citamos a observação de Métraux segundo a qual 
são "beaucoup de tribus" que negam a necessidade duma edu
cação especial do futuro xamã ou dum estágio feito por êle 
com um instrutor e afirmam ser suficiente obedecer ao súbi
to apêlo vindo do Além para o eleito adquirir,, de uma vez, 
todos os segredos profissionais~ O mesmo autor ,ª4 porém, 
frisa que, geralmente, meses e mesmo anos de aprendizagem 
sob a orientação de um mestre experimentado são precisos 
para poder usar as práticas xamânicas tão complexas e tão 
rigidamente regulamentadas pela tradição. E explica, de
pois, aquela afirmação feita por "muitas tribos" pela possi
bilid.ade de os informantes não terer_n mencionado a educação 
técnica a fim de pôr em evidência a consagração sobrenatu
ral, elemento teoricamente decisivo na formação do xamã.85 

Sem dúvida, mesmo as notícias sôbre uma iniciação por 
meio de almas de mortos ou outros espíritos mais ou menos 
dilatada, difl.cilmente são aceitáveis sem subentender a cola
boração de um ser vivente do gênero humano, pois "tais 
ensinamentos procedentes do outro mundo obedecem sempre 
aos padrões tribais. É que a fôrça sugestiva do corpo de 
doutrinas transmitido por um xamã mestre ou qualquer 
outra pessoa, fôrça essa aumentada pela preparação tecnica 
do noviço, leva êste a considerar como reais as manifestações 
dos entes do Além bem como a sua própria viagem para lá. 86 

(84) Métraux: o.e., P• 202. 

(85) ibide~ pp. 205-200. 

{86) cf., por exemplo, Fdedrich Andres: "Dje Himµi.elsre~se dei: carcr.bischen Medizin
ma nner" . Zeitsch:rift für Ethno1oqie, vol. 70, Berlin 1938, pp. 331-342, especial

mente p . 342. 
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Múltiplos são os meios dêste preparo, isto é, os para 
sobreexcitar os nervos e a imaginação, enfraquecer o auto
contrôle e, por fim, produzir o estado alucinatório: além de 
proibições mágicas como abstenções de certos alimentos, das, 
relações sexuais e do asseio, há o jejum total para debilitar 
a resistência física,. os narcóticos, o martelar monótono de 
determinados instrumentos musicais, cantos e danças, o 
ambiente solitário e escuro. 

Assim, o neófito aprende cada vez melh.or não só as 
técnicas do êxtase como também as tradições referentes ao 
mundo sobrenatural, o tratamento do morto, a cura dos en
fermos, o conjuro dos fenô:µienos atmosféricos, o manejo do 
instru.mental como maracá, flauta ou tambor, afinal tudo o 
que um xamã deve saber. 

Como conclusão de sua formação pode haver uma espécie 
<le "ordenação" do novo xamã por um xamã já oficialmente 
reconhecido, como, por exemplo,. Findeisen 87 relata de al
guns povos da Sibéria. 

Apres·entam-se as seguintes questões ligadas ao complexo 
<la iniciação: 

a) Quanto tempo dura a aprendizagem? 
b) Quais são as características do mestre e quais suas 

atitudes em relação ao discípulo? 
c) Dão os informantes pouca importância à aprendiza-

1 gem, pondo em relêvo a vocação? 
d) Falam êles em ensinamentós contínuos dados por 

espíritos e concomitantes com a orientação que o noviço re
cebe de um mestre ou de outras pessoas? 

e) Em que consiste a preparação técnica que põe o 
noviço em condições psíquicas para receber a herança cultu
ral referente ao mundo sobrenatural: em que espécie de 
narcóticos, de ritmos, de abstenções, etc., em que ambiente e 
em que horário? 

f) Quais são as matérias principais do ensino? 
g) Há cerimônia atestando a habilitação definitiva do 

nôvo xamã? 

(87) Findeisen: o.e., pp, 66 fí. 



II. O XAMÃ E O GRUPO SOCIAL 

. 
A. A Instituição 

1. A instituição no conjunto cultural-

Ouvir vozes do Além, ver espíritos ou ter outros contac
tos com o sobrenatural, nem em tôdas as culturas é conside .. 
rado portanto, sintoma de psicopatia. Precisamos analisar 
em cada caso sua função social. Encarando esta, a produção 
pràpriamente dita do fenômen.o em questão deixa de cons
tituir problema~ de modo que nem sequer interessa a 
indagação se êle é, porventura simulado. O que importa é 
que satisfaça, pelo seu conteúdo mágico-religioso, as neces
sidades inst~tucionalizadas de uma certa sociedade. 

Para o bem-estar coletivo pode ser necessário, por exem
plo, descobrir, combater e vencer quaisquer fôrças inimigas 
que só o xamanismo, na possessão extática, pode perceber 
e subjugar. Em outra cultura é ex.igida, por exemplo uma 
mensagem divina que só o xamã, em viagem extática ao 
Além, pode buscar. Tais lutas e viagens são os conteúdos 
do fenómeno que, representando estereotlpicamente êstes 
temas, funciona em prol da sociedade. 

Convém mencionar, porém, que nem em tôdas as cultu
ras a representação é espetáculo público. Em algumas o 
xamã age às escondidas. A participação da coletividade 
limita-se, então, à apreciação dos resultados. 

A atituçle do público em relação a determinada prática 
xamânica pode ser de fé, mas também de indüerença ou 
cepticismo, tanto unânimemente como também variando de 
um indivíduo para outro. Nem êstes desvios de consenso 
social, nem uma reação negativa da coletividade chegam, em 
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~geral, a desservir à instituição.1 A :iniciação demonstra, 
pela regulamentação dâ aprendizagem, que o xamanismo não 
é assunto individual e casual, mas componente da respectiva 
cultura como "complexo integrado por idéias, padrões de 

.comportamento, relações inter-humanas e, muitas vêzes,. um 
equipamento material, organizados em tôrno de um interêsse 

.socialmente reconhecido".2 

Normalmente o iniciado se enquadra na instituição fun
~·dindo suas capacidades psico-mentais com os conceitos 
m.íticos familiares ao grupo social, de modo que êstesi nas 
ações xamânicas são reC'onhecidos pelos observadores. Se·, 
porém, eventualmente, a personalidade de um xamã se tornar 
preponderante naquela sua interação com o xamanismo 
institucionalizado, podem surgir mudanças neste. 

Tais modüicações originadas dentro da própria cultura 
levam-nos a pensar nas transformações do xamanismo ao ser 
·transplantado de uma cultura para outra, isto é,, nas possi
bilidades de reestruturação parcial ou total da instituição ein 

.si. É sabido que um povo, pela sua índole, não aceita qual
quer traço cultural e menos ainda, qualquer conglomerado 
de traços em forma de instituição. Por outro lado, a 
vizinhança de inimigos prepotentes, a frêqüência de epide-

. mias ou o inóspito de regiões de retirada podem produzir 
estados de angústia, pessimismo e desespêro que o predispõem 
a não recusar práticas como as do xamanismo consideradas 
próprias para a salvação com meio$ sobren~turais. 

Para ser aprovada pela coletividade, a idéia nuC'lear do 
xamanismo como a de qualquer outra instituição vindo de 
fora tem, então,. de deitar raízes nas diversas esferas da 
cultura que a recebe, ajustamento êsse que em cada cultura 
toma feitio específico. Certos traços ligados àquela idéia 
na cultura de origem podem acompanhá-la nesse processo, 
outros são eliminados ou modificados. Surgem, assim, a.s 
diferenças culturais do xamanismo que se tornam evidentes 
"ªº estudarmos a distribuição geográfica dos traços entrados 
na composição desta instituição em diversas regiões. 

Antes de t al ensaio difusionista convém encarar a inte
gração cultural, destrinçando as relações do xamanismo com 

(1) Acêrca do conceito "Instituição-' d. H&rbert Baldus e Emílio Wíllems: Dicionário 
de Etnologia e Sociologia, o .e., pp. 130-131; Emílio Willems: Dicionário de Socio
logia, · E,d.itôra Globo, Pôrto Alegre 1950, p. 82; Don.ald Pierson: Teoria e p esqiuisa 
•m Sociologia, Biblioteca de Educação, vol. 30, Edições Melhoramentos, São 
Paulo (1945), pp. 78-81. 

.(.2) Com estas palavras, postem €·n tre aspaSI, define Willems: o e., p, 82, o têrmo 
"insfü~ção social". 
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outros ~spectos da cultu.ra em aptêço, tai,:s coma, agremiação~ 
social e política,. ergologia, economí~, m.agia é rell:giãt;>. · 

Vimos (I C 2) a ligação .estabelecida por Mühlma.hn 3 

entre a .chamada pressão fil,ter-étnica e a presença de 
espíritos. Kardiner,4 analisando a cultura kománçhe, 
observa: "The f'act that intrasocial hostilities are at a. 1ow 
level "is clearly brought. out ·by the notabie ~.Q$ense of fear of 
the ,dead and of ghosts, ínanifest in the· freedom with which 
they apptopriate property from the dead a.nd permit the.
old cnstorn of de'stroying property ôf the dead to be obseryed 
only in token". Sem querer discutir as coneln~ões do conhe
cido psicanalista no caso espee.ífico dêsses índios norte
-americanos, agradeçem0-lhe por t.er chamado,, eom a citada 
frase,,~ atenção para o problema das relações entre a equili-
bração social e .a atitude concernente ·ao· sobtena~utal ... 
Admitimos, assim, que.~ além da "Pressão inter-étniç:a", 
também as formas. diruptivas ·dentro da sociedade_, isto é,. 
tanto as am.eaças de fora como as de dentro, possam con
tribuir para fazer entrar em cena o mu.ndo dos espíritos e,. 
com êle, o xamanismo. 

Afora os aspeetos sociais que mencionaremos ao tratar 
do "status do xamã (Il B), convém considerar o ciclo da vida. 
d0 indivíduo, ciclo êsse cujo cotnêço e fim, nascimento e· 
morte, estão entrosados,, freqüentemente'- com prática~ xa.., 
mânicas. No que diz respeito ·à política intern·a e externa,. 
Iembramós o papel do xamanismo no cnntrôle social e nas: 
que~tqés de guerra e paz. 

Documentos materiais do xamanismo são, em muitos. 
povos, indumentária especial e o instrumental. Aquela pode 
cQnsistir em .máscaras ou t1•ajes que, de qualquer modo, re
presentam ânimais.6· Em certas tribos, distintivo do xamã 
é um bastão c;le. ·made'ira com cabeça de animal esculpida.f)· 
Instrumentos tecados· pelo xamã para produzir sons são, por 
exemplo; flautas, .e .ebôcalhos,7' bem como tambores. 8 Entre' 
(3) Mühlmann: o.e., p. 217. 

(4) i.\pti;xm Kqi'díner: '.nie Psycholpgic:,al F:rciint!en ol 'SQc.iety. .Coh1m,)?ip: U:QiVer~ity 
Press. ~ew York. 1945, p. 92. 

(5). Fin'dei~en.: o.~, . pp. 60 ff. e figs: 1-6,;. IÇ_adn Hissi:i:i~ un~ .Albert f'{alin:. Di.e,. Ta-
cana, I: Etaâhlungaqut. Ergebni&Se der Frobe.füus-Expedi!d"on nac:h Boliyie.n l 9ó:l 
bis 1954; Vei;6ffenHichung de·s Erobeniu~-Institutes qn der Johar:u:i W9lfgftjlg Goethe
Un.iversitãt· Frankfurt C:Irri · :Main, W. ~i;>hlbàr:nme.r Vei;kxg, Stu1tgqrt ·196,1., p. 53Q. 

,($) of., por exemplo, Gottfri~d Polykrates: "Beitr~ge ~ Verstãndnis der R~liqion UDd 
VariaMon~n der mqteriellen Kultur der X:ashQie~l!l-IridiQn~t", Fo_].l[, vo}. 4, Koben~avn 
196.2, pp. 81-8.2 e fig, 3·, 

(7) ibidem, p . 82 , e tigs. 6-7. 

(8) Findeisen: o.e., pp. 148-160 e fiqs. 11 & 12~ 
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:alguns povos asiáticos, êstes são tidos por objetos "anima
dos" nos quais o xamã reúne os espíritos exorcizados, 
-considerando-se o intetior do tambor como um micro-cosmo 
com céus e terras. 9 . 

Para criar ambiente funcional, o xamã necessita, além 
rle instrumentos musicais, de entorpecentes, em forma de 
narcóticos, sejam êles pata fumar ou aspirar como pó pelo na
riz. Pensando na produção dessas substâncias, entramos no 
campo da economia. Aí, o xamã age não só regulando as 
relações sobrenaturais com os fenômenos metereológicos e a 
caça, mas também como executor de rituais de fertilização. 

Assim o xamã, ao garantir o sustento do grupo social se 
;entrelaça também com aspectos mágico-religiosos da cultura. 
Antes de estudar o seu lugar no sistema religioso vamos 
formular as seguintes perguntas: 

a) Exercem-se as práticas xamânicas como espetáculo 
público ou às escondidas? 

b) Como a coletividade fica ciente dos resultados dessas 
práticas? 

c') Quais são as atitudes individuais e coletivas em rela
ção a cada uma delas? 

d) Reconhecem-se ~as ações de cada xamã conceitos 
míticos tradicionais, e quais, por exemplo? 

e) Evidenciam-se mudanças na instituição do xamanis
mo devido à influência pessoal de determinado xamã, e quais, 
por exemplo? 

f) É possível averiguar a situação histórica que predis
pôs a tribo para a aceitação de práticas xamânicas como 
novos traços de sua cultura? 

g) O que dá ao xamanismo caráter de instituição: que 
jdéia nuclear encaixada em que estrutura f armada por que 
rituais com que executantes? 

h) Quais são as relações do xamanismo com as fôrças 
integrantes e diruptivas da sociedade? 

i) Qual ê a sua contribuição a soluções jurídicas? 
j) Qual é o seu papel ·no conselho da guerra? 
1) Participa êle da guerra por meio de ações mágicas? 

m) Quais as suas funções em relação ao nascimento, à 
iniciação dos púberes e à morte? 

n) Como garante a aquisição do sustento no que diz 
respeito ao bom tempo e à caça, pesca e vegetação? 

(9) ibiclem, pp. 150 • 151. 
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o;} Usa .. o xamã indumentária especial e qual a ·signt-· 
ficaç.ão dela? · 

p) ·Quais são as côres da$ penas e· pihturas usadas p·elo
xam·ã,. e qual a significação destas .côrés? 

q) Quais os apetrechos (cachimbo, bastão,. etc.) usados 
·pelo xamã, e sua função? 

t) Quais· s·ão o~ instrumentos musicais tocados por êle~ 
e:· o que êl.es sigp,ificam? -

-s) Quais sãos o~ narcóticos do xa.mã e o modo de ptodui. 
zi-los ôu ob.t.ê-los bem· como a maneira à.e seu uso? 

2. A instit'lltiÇãó ·no sistema r.el.igioso 

Nó dizer . de J'e.ns.en,19 "o ~am~ni.s~o não é umti fórma. 
especial da. religião ;.; pç>:rq~e não contém em si imagem homo
g,ênea .do mundo na qual todos 0s fenómenos dêste mundo,. 
importantes para uma época ·da história da .humanidade, 
S·ão compreendidos como obra de poderes div:in0s·''. 

Também Schrõderu não considera o xamanismo uma 
religião de per si ("eine eigene Religionn) ,. alegando qu:e: êle
carece de "divindades ~specíficas, formas cJ.e c.ulto especí1ic.a$, 
doutrinas específicas, etc.", embora se ligasse "a divets~s 
religiões, tomando-lhes certas divindades e formas rituais" r 
Acre.scenta 12 ser o xamanismo possível em tôdas as reli
giões que têr:n um mundo do Além, sêres do Além, separações. 
de corpo e alma, êxtase e misticismo, "portanto também no 
budismo, taoismoi islame e, teoricamente até no cristianismo, . 
. como. é demonstrado por tantos fenômenos híbridos'' . Para 
.Jensen.;13 igualmente, a existência do xamanismo ·éfu. de-. 
tértn.in,açlo povo não Q.epen.cte ,, apare·ntemente, da forma de 
.sua ·religião, podendo ªs práticas xamâniéª$ :ser exeeutadas> 
dentro de sistemas religiosos eompletamente heterogêneos. 

Aludindo às d.üe.te:oças do 2'.~manism,o corresponQ.en.tes, 
à reli.glão :que· o enq4adra., o mesmo autq,r M o.bser~a que um 
pó:VO conhecedor d.e pr.átícas xamânieas, mas sem 'interêsse 
pela idéia de uma dimndade e.eleste,. ignoraria, também,, a . 
idéia duma. viàgem do ~amã. ao Céu. · As ;mesmas diferenças 

(10) Jensen·z o.e;, p . 3Ó7: "Dc;i: .. s SchamaBentum i>st n icht eine .. besondere Parm. der Re
liçion., w ei.l 1.n. ihm. nic~t 'ein. einhQJ..tli,c~es Bilq v on; der W elt g eq-eben .ist·, in qem: 
áHe Erscheinm).gen Qi~er Weilt, die ·é±ner mén:>chh.!iiits;gescllichtJich~n Ep-ocl;í~ vQn 
Wichlig·keit waren, c:xl.I? das Wi-rk.en gottlicher Mãchte verstanden werden! ' 

(1 1) Schrõ.r;l'er: o,c.,. p. 8'80. 
l l 2} ibid.ein. 
(1'3) l$nsen: o.e., p . i tis . 
(14) ~~dem, p , 297. 
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se refere Schroder 15 ao mencionar que os ritos reguladores 
do êxtase xamânico correspondem às formas de culto da 
religião à qual o xamã pertence. Esclarece, ainda, que "um 
extático comum não está obrigado a tais ritos, podendo, à 
vontade, entrar em transe",16 nota essa que acentua o 
caráter institucional do xamanismo. Em contradição a 
Schrõder parecem estar Métraux e Zerries 17 quando afir
mam serem as atividades do xamanismo determinadas antes 
por circunstâncias imediatas do que por um culto tradicional 
com ritual estabelecido. 

O que, em muitas culturas,, o xamanismo tem em comum 
com cerimônias religiosas é que também êle, como vimos 
acima (II A 1) oferece um espetáculo público representando 
dramàticamente certos témas.18 Tais analogias, porém, não 
devem fazer-nos esquecer as diferenças entre o xamã e o 
sacerdote apontadas na "Introdução'' ao presente trabalho ~ 
em.pora em certas culturas sul-americanas aquêle assumisse 
também as funções dêste.19 

Elemento mágico-religioso que no xamanismo desempe
nha papel especial, é o chamado "calor místico". Eliade 20 

intitula com êste têrmo uma enumeração de exemplos tirados 
das religiões de diversas partes do mundo a respeito de 
poderes sobrenaturais tidos como "abrasadores". Supõe que 
o uso de narcótic'Os foi esttmulado pela precura do "calor 
místico", tendo o fumo de certas hervas a virtude de aumentar 
o "poder".21 Aponta como valor simbólico da intoxicação 
a "morte", isto é, o abandono do corpo pelo intoxicado e sua 
condição dos defuntos e dos espíritos.22 Acha, por fim, 
que o uso de narcóticos, isto é, de meios necessários para 
conseguir o "calor interno", denota, sobretudo, a decadência 

(15) Schr©der: o .e., P. 874. 

( 16) ibidem, 

(17) Alfred Mé traux: "Religion ançl Shama nism". Ha ndbook of Sou0.b American Dndians, 
vol. V: The Comparative Etb.noloqy of South American Inr.Uans, Smithsonian Insti
tution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 143, Washington 1949, p , 598. En
dossado pela versão de Zerries: o.e., p . 376. 

(1 8) cf. Jensen : o.e., p . 290. 

\19) Métraux 1949 cit., P . 599, escreve: "Where Andean ínfluenc~ were fell, the function 
of the sbaman w as developinq toward that of the priest. Tbe best examples of this 
sort of shift in emphasis and role are fund among the Mojo and tbe Manasí of eastern 
Boliv~!J:. . . . Mojo shamans presented offerings to the gods and prayed and fasted 
for the community, but they .also were possessed by !>Pirits and cured patienti:; 
just as shamans did in the- r est ·of tropical South America." 

(20) Eliade: o.o., pp. 353-354. 

(21) Ibidem, p. 355. 

{22) ibidem, 
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duma técnica do êxtase ou sua extensão a povos ou grupos 
sociais "inferiores". 23 

É de se perguntar, ai: 
a) Em que consiste o sistema religioso da tribo e como 

o xamanismo está entrosado com seus diversos elementos? 
b) Participa o xamã de cerimônias religiosas e como? 
c) Quais são as semelhanças e diferenças entre a 

representação dramática dada p:or práticas xamânicas e por 
cerimônias religiosas? 

d) Processa-se a ação xamânica num ritual com as 
seguintes fases: 1) a preparação do êxtase e a conjuração do 
espírito auxiliar; 2) o próprio êxtase com a viagem ou pos
sessão; 3) a ação própriamente dita durante o estado extático; 
4) a saída dêste estado paira o repouso? 

e) Em que medida a ação xamânica é expontânea e sem 
laços rituais? 

f) Há meios puramente psíquicos para entrar em êxtase 
ao lado dos narcóticos usados para o mesmo fim? 

g) Há na cultura estudada juízos de valor a respeito 
dessas duas espécies de meios, juízos êsses que poderiam 
tornar compreensíveis o emprêgo de têrmos equivalentes, a 
"decadência" e povos "inferiores"? 

h) Quais são os conceitos de morte simbólica ou de outra 
forma de contacto com o sobrenatural provocada por meio 
de narcóticos? 

i) Quais. sãos os conceitos e manifestações do "calor 
místico"? 

j) É recente o uso de narcóticos? 
1) Parece êste uso ter sido condição indispensável para 

a introdução do xamanismo na cultura estudada? 

(23) ibidem. 



B. O Status 

1. O status na estrutura social 

O xamanismo é uma instituição; o seu executante~ o 
xamã, ocupa, dentro do 'grupo social, um status,24 isto 
é, uma posição institucional que não acaba quando o 
ocupante deixa de existir,25 pois, assentada em· deveres 
especiais e direitos especiais, faz parte da estrutura tradicio
nal da comunidade.26 Estudamos o status do xamã nessa 
estrutura, analisando as· suas relações: a) com os status de 
outras pessoas e b) com os diversos outros status do xamã 
como indivíduo. 

a) Ao situatmos o status de determinado xamã no "sis
tema de status" da comunidade,. surge o problema da 
"hierarquia de posições existentes num grupo".27 Já no 
grupo dos próprios xamãs pode-se dar uma hierarquização 
subordinando-se os novos aos velhos, os discípulos aos mes
tres, os màgicamente mais fracos aos de poder sobrenatural 
maior. Por outro lado, porém,. há, sem dúvida, tribos onde 

(24) Acêrca d o conceito "Status social" cf. Ralph Linton: O Hom.em: Um.a Introdução 
à Antropologia, tradução de Lavínia Vilela, Biblioteca de Ciências Sociais, vol. I, 
Livraria Martins Editora São Paulo 1943, capítulo VIII - (original: The Study of 
Man: An Introduction, D. Appleton-Century Company, New York 1936); Willems: 
o.e., p p . 141-142 (baseado em Linton); Eugene L. Hartley e P.uth E. Hartley ín: Qcta
vio Ianni e Fernando H. Cardoso: Homem e Sociedade: Leituras básica s de Socioloqia 
Gera:l. Biblioteca Universitária, série 28 : Ciências Sociais, vol 5, Companhia Editôra 
Nacional, São Paulo 1961, pp. 73-79 - (original: "Status as a Determinant of Indi
vidual Behavior" e "Status and Social Participation", Fundamentais of Social 
Psydholoqy, Alfred .A. Knopf, P ublisher, New York 1952, p p. 555-556 e 572-574); 
E. T. Hiller, ihrdem, pp. 80-93 - (original: "General Characterislics of Status", 
Social Relations and Structures, Harper & Brothers, New York and London 1947, 
pp. 331-343). 

(25) Hiller: o.e., P. 82. 

(26) Acêrca do conceito "Estrutura social" cf. Baldua e Willems: o.e ., pp. 97-98; Wil
lems: o.e., p. 55; Fernando Altenfelder Silv a: "Análise comparativa de alguns 
aspectos da estrutura social de duas comunidades d o vale do São Francisco", 
Arquivos do Museu Par~naellSe, H. S.: Antropologia, n . l , Curitl:ba 1955, PP . 1-5; 
Raymond F irth in: Ianni e Cardoso: o .e., pp. 37-48 - (oriqínal: Elementa of Social 
Orqcm.Wltion. Watts & Co., London 1952, p p . 31-41). 

\27) Cf. "status system": Hartley e Hartley: o.e., p , 74. 
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difícll será estabelecer graduação entre os executantes do 
.xamanismo. 

No que diz respeito à liderança política e à familial, 
o xamã pode ou não tê-las. Em certos povos, o seu status 
deslocou-se na hierarquia em conseqüência de mudança 
cultural.28 Aspectos hierárquicos resultam também da 
estratificação étnica e da estratificação social 29 podendo 
o xamã pertencer à camada dominante ou à subjugada.,. 

Hierarquia manifesta-se, freqüentemente, por distintivos. 
t:stes, no status do xamã, podem ser não só a indumen
tária especial e o instrumental (mencionados em II A 1), 
mas também o comportamento do xamã com pessoas de 
outro status e destas com êle, perceptível, por exemplo, na 
maneira de falar. 

b) Na rêde das inter-relações dos diversos status de 
determinado xamã, o status de xamã própriamente dito 
também pode localizar-se em pontos diferentes, ora sendo o 
principal, ora secundário. Assim, o status ·do chefe da co
munidade e mesmo de agrupamento menor pode ser superior 
ao de xamã ocupado pelo mesmo indivíduo, e vice-versa. O 
status de parentesco pode ser decisivo para o de xamã ou 
êste status pode modificar a posição do xamã entre os paren
tes consanguíneos e afins. O status de sexo importa entre os 
povos. onde a função xamânica é privilégio masculino, mas 
influi pouco ou .nada entre aquêles onde tanto homem como 
mulher podem ser xamã. Digna de nota a êsse respeito é a 
freqüente troca de sexo no xamanismo, assumindo xamãs 
masculinos o papel de mulher e xamãs femininas o de homem, 
mudança de status para cuja compreensão não basta con
siderá-la, simplesmente, com Mühlmann,30 de "caráter pa
tológico", mas é preciso vê-Ia, de certa maneira, também 
como fenômeno sócio-cultural.81 

No 'tocante ao status de idade convém lembar que· em 
sociedades gerontocráticas os velhos podem ter predominân-

(28) Assim, por e xemplo, entre os Kománche dos quais Kardiner (o .e:., p. 82), refe
rindo-se à mudança na 6Ua cultura, escreve: "The powerlul and most influe.ntial 
figure i n the society did however change from the medicine man in the old 
cultura to the war chie! in the new." 

(29) Acêrca 'dos conceltos "Estratificação étnica" e "Estratificação social" cf. Bãldus 
e Willems: o.e:., -pp. 95-97. 

(30) Mühlmann: o.o. p. 218. 

<3 1} Findeisen: o.e:., p. 140, fala e m "instituição" dos x-ãmãs de sexo mudado én·tre os 
txuctxos e esquirnós cmiáticos i"Institution der geschlechtsverwandelten Schcma
nen bei Tschuktschen u n d askrtischen Eskimo"). 
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eia sôbre um xamã jovem, havendo outras sociedades em que 
êstes costumam ser postos de lado nos negó~ios públicos .. 

No campo da economia, o xamã pode ter o seu status 
diferenciado do dos companheiros da tribo por mudanças na 
aquisição do sustento, obtendo proventos materiais com sua 
atividade de curador. 

Hiller 32 escreve: "Ao lado do status, há outras posições 
que não são institucionais, mas que são resultado dos pró
prios ajustamentos de uma pessoa com associados. Elas não 
são prescritas, mas criadas e forçadas por uma pessoa em sua 
busca de prestígio, poder ou lucros. Da mesma forma, são 
tentativas, porque não são uma parte da estrutura tradicional. 
A guisa de definição, dizemos que tal tentativa, posição social 
não institucionalizada, se verifica quando o proveito, honra, 
poder ou relações de respeitó são estabelecidas por um indi
víduo ou grupo com o consentimento ou submissão de outros 
indivíduos ou grupos, pois tôda posição social é sempre uma 
:atividade recíproca, seja vol~ntária ou coercitiva. Mesmo 
que tal posição seja temporária ou precária, ela pode, com 
o tempo~ tornar-se estabelecida nas idéias aceitas de direitos 
e deveres e assim transformar-se em um status. Mas essa 
mudança pode não ocgrrer, e então a posição desaparece cnm 
o indivíduo, em C'Ontraste com os status que continuam atra
vés de gerações sucessivas." 

Evidentemente podemos imaginar uma sociedade em 
que o xamanismo ainda não se tornou instituição ou deixou 
de existir como tal; em tal sociedade não haveria status de 
xamã, mas poderia haver xamãs ocupando posição não insti
tucional como as descritas por Hiller. Também neste caso 
seria importante examinar as relações da referida posição 
com os diversos status do xamã como indivíduo e igualmente 
com os status de outras pessoas. 

Temos, então, as seguintes questões: 
Quais são os deveres e direitos, nas relações institucio

nais, entre o xamã e a) os outros xamãs. b) o líder ou os 
líderes políticos, c) as diversas camadas étnicas e sociais, d) 
as diversas gerações~ e) os parentes, f) o sexo oposto? 

g) Em que ponto do siStema de status do grupo social 
estudado situa-se, portanto, o status de xamã? 

h) Há indícios de deslocamento do status de xamã, no 
passado ou no futuro, em conseqüência de mudança cultural? 

(32) Hiller : o .e., p. 82. 
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i) O· que os .distintivos do status de ~~mã concr.e.tizados 
eni indumentária, instrumental e comportamento importam, 
dentro e fora dq.s funções xamânicas pxõ-prlamente, ditas, 
par~ as relações entre êste e as pessoas de outro statu$? 

j) Como o status de xamã de certa pessoa se situa 
dentro de seus outros status, isto é, em- relação à liderança 
políti~a é social, ao parentesco, ao sexo, à id.a.de e ,à ma-
nutenç~o? . 

1) É o status de xamã privilégiQ de ,determinado ~exo 
ou ocupado por ambos os .sexos? 

m) Há diferenças entre os status do :xamã .. masculino e 
feminino? 

n) Há mudança de sexo para -ocupar o .st~tus de xamã 
e o que significa .ela como objeto etnológ~co. e psieológico? 

o) Afigura-se. a posição ocupada por uma pessoa na 
qualiqade de xamã como "não institucional" (Hiller) ou 
como status? 

p) Como as posições não institµcionais de d,eterm.inado 
xamã se· inter-relacionam com os diversos status do mesmo 
xamã e com os dos outros componentes do grupo social? 

2. A .obtenção do status 

Linton 83 distingue dois tipos :de status.: o .atribuído e 
o adqui;rido. Aquêle é imposto ao fu.divíduo pelo grupo soc·ial 
sem requerer dotes especiàis., como sói acontecer com o status 
hereditário. O status ·adquirido é produto de aptidãp e es
fôrço :pessoais~ depende, em geral,. de livre escolha; mas, no 
caso do xamã, convém considerar o papel desempenhado na 
escdlh·a feit~ por ent~s sobrenaturais. 

Como opcional apresenta-se também o terc~iFo tipo 
acrescentado por Hiller S;i aos doís mencionados-:· .e> status 
as$u,mido. Exemplif.ica êste autor: "De acôrdo com as re
gras atuais:, a. pe$so.a -deve ser aceita por alg.uém pa.ra se 
tornar um marido; mas te1ll a opção de ·assumir · êsse status. 
Por êsse motivo, c:omo os costumes e as leis não exigem que 
um homem se case., o -st'atus de marido, embora est:abelecido e 
definido em. notmas, torna"'.se identificado corn êle. somente 
se o assume voluntáriamente'' ;?I! . . ' ' ~ . 

O problema da obte~ç,ao do sta.tus torna-se, porém, 
complexo ao encararmos casos concretos no xamanismo. Já 

($3) U,inton-: ·o.e:., p. 13'5. 

(:34) Hiller; o.~. pp. ~4-86. 

(35) ibidem, Pl'· 85.-86. 
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.Kholl-.Qreiling~,ª·6 referindo-se ao "traspasso por m:eio de 
herança do cargo dentro .de uma família com dotes xamâni
cos especiais", à ·''compra da dignidade de xatnã'1 bem 
eom·o à ''compulsão íntima" e a "agouros" ceimo ~otivos de 
fazer-se xamã, observa que estas diferentes modalidades 
e:oexistem frequentemente·, sendo raro funcionar uma só 
isoladamente .. 

No tocante à transmissão do cargo de ~amã do pai para 
o filho declara a mesma autora 37 não ser possível falar em 
hereditariedade no sentido comum, pois, geralmente, é um 
espír ito que lhe dá investidura no cargo, isto é, o espírito 
tutelar do xamã ascendente defunto ou êste mesmo aparece 
no sono convidando o descendente a assumir o cargo. Em 
culturas que desenvolveram especialmente a consciência da 
homogene~dade entte. homem e animal pode acontecer que o 
sot1hãdo:t veja o antepassado em f:otma animal ou o antepas
sado animal em forma humana.ás Mas seja quem fôr o 
transmissor da ' ~'herança", o certo é que o status assim obtido 
é do tipo dos "~atribuídos". No que diz respeito à freqüência 
d~ssa ma.11éira qe obtenção é Jénsen 39 quem. ~fitma. 4ue, 
ottlin~riâmente, o cçtrgo · d:~ xam~ não é heredit~rio, mas 
resultante t\le. dotes especiais de personalidades escolhidas. 
Segundo Fin.deis.e.n,~0 poEé:m, na Asia setentrional, em geral, 
alg'uém pode fazer-se ~amã . &ôment.e se j,á existira ~aniã em 
s·ua Sipe. Métta,u~ ~-~- ~:p.umeta as tribos ,guianenses e ama
zônic~s das q~ltis '1'Ia p·rofession de shaman nous est donrrée 
comme hérêditaire''. 

Menos. fácil do que a classificação da. obtenção do status 
de xamã por herança é a por compra. A primeira vis.ta de
víamos supor ver n·este caso mn exemplo de statl).s adquirido. 
Mas K:noll-Greilihg ~ que tnél_lciona de vários povos tais 
operações cometciais, mostra que estas só fazem do comprador 
um xamã de verdade depois de o espírito tutelar se, ter ma
nifestado favoràvelmente. É, portanto, por esta aprovação 
sobrenatural indispensável,, limitando a atitude· ativa do 

~,3q) Ursi:lla: Kri..oU-Gr.eilirtg: ''Berufung und Beru{ungs~rl:ebnis bei de~ Schamanen". 
tribus, l a hrbuch des 1.inden-Museums , N. F., vo1. 2 e 3, Sttittgart i95'3; p. 228. 

(37,) ibidem. 

(38') iW:iem, pp, 227-22~. 

(B9) Je-ns-en: o.ç., p . 286. 

(40) Findefse n: o.e., p. 34. 

(41) Mêtr<iu:z: 1944. éít., p . 201. 

(42) Knal.l.:Grellihg 1953 c:it., p. 232. 
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candidato, que o status adquirido por compra não deixa de 
parecer,. também, um status atribuído. 

Tornar-se xamã por "compulsão íntima" ou levado por 
agouros é o que caracteriza a vocaç·ão própriamente dita. 
Como mencionamos ao tratar dela (I D 1), tais experiências 
mágico-religiosas podem provocar crises psíquicas. Isso 
parece confirmar ser atribuído o status que espera o futuro 
xamã. Por outro lado~ o ato de dominar a crise xamanizando, 
isto é, conseguindo, pela própria vontade, "possessões'-' ou 
"viagens extáticas", sugere ser adquirido o status alcançado 
neste momento. 

Em resumo podemos dizer: Enquanto nos referidos casos 
a intervenção de um espírito dá sempre o caráter de maior 
ou menor obrigatoriedade à obtenção do status de xamã o que 
poderia fazer supor a possibilidade de inclui-lo no tipo de 
status atribuído, é justamente aquela mesma intervenção 
que impede tal classificação, pois sentir..;se eleito requer dotes 
especiais. Aptidão e esfôrço pessoais, inq.ispensáveis para ter 
relações sobrenaturais capazes de levar ao status de xamã, 
assinalariam, então, êste status como adquirido. Mas a relu
tância freqüentemente demonstrada pelo futuro xamã contra. 
a aceitação do status parece negar o aspecto opcional da 
obtenção sem o qual o status é atribuído e não adquirido nem 
"assumido" no sentido de Hiller. Vemos, portanto, que o 
problema da obtenção do status se torna ·complexo quan.do 
a cultura o impele para o campo da psicologia das religiões. 
Surgem, então, as seguintes questões: 

a) O status de xamã pode ser herdado e de quem por 
quem? 

b) ~le pode ser comprado e de quem por quem? 
c) Quais as funções dos espíritos em tais transmissões 

por herança e compra? 
d) Reage o futuro xamã negativa ou positivamente a 

respeito da aceitação do status, isto é, com temor e rectisa 
ou com receptibilidade favorável? 

e) Em que grau as inc'linações pessoais do futuro xamã 
entram em conflito com as normas dêsse status? 

f) De que maneira êsse status ajuda ao ocupante a 
venc~r uma eventual crise psíquica produzida pelo ato da 
vocação? 

g) Quais das diversas modalidades (la obtenção do status 
de xamã coexistem, de que maneira e em que medida? 

h) Obtem-se gradualmente o status de xamã, isto é, de 
acôrdo com o crescimento da fôrça mágica de seu ocupante? 



C. A Ambivalência 

O têrmo "ambivalência" foi introduzido na psiquiatria 
por E. Bleuler 43 para designar o sintoma esquizofrênico da 
dupla diretiva de sentimentos, isto é, por exemplo" de uma 
pessoa ~mar e odiar simultâneamente o mesmo objeto. É 
aquela antinomia que levou um homem tão ollmpic:amente 
"equilibrado" como Goethe a exclamar: "Zwei. Seelen wohnen, 
ach, in meiner Brust!" ("Duas almas moram, ai, no meu 
peito!"). E semelhante "cisão em conteúdos contraditórios 
na qual,. ao mesmo tempo, um reveza ou completa o outro 
ao transformar-se no oposto" 44 foi percebida, talvez, por 
diversas tribos de índios para as quais o ser humano tem 
duas ou mais almas ou vârias "Qnidades componentes ,da alma 
com tendências opostas. 

Métraux 4~ fala em "ambivalence dans la personnalité 
du shaman qui, por pouvoir venir en aide aux hommes, doit 
être capable de leut nuire", classificando-a ''un des 
caracteres Ies plus saillants du shamanisme sudaméricain". 
A constatação de que o xamã "deve" ('"doit") ser capaz de 
fazer mal, dâ a entender que aqui não se trata duma dispo
sição psíquica dêle, mas de uma conjectura da sociedade. 

Como surgiu tal espectativa que, não raro, se sedimenta 
como padrão de comportamento imposto ao xamã pela tribo? 
Temos na mitologia a documentação mais elucidativa de 
como tribos sul-americanas sentem em tudo o dualismo da 
ordem mundial. Muitas delas se assemelham aos Takána 

(43) E. Bleuler: Dementia Pruecooc, Deuticke, Leipzig/Wien 1911; idem: Lehrbuch der 
Psychiatrle, Springer, Berlin 1916 - apud Hans W. Gruhle : "Psycholog:ie des Abnor
men", Handbuch '<ler Verqleicbenden P1>:ycholoqie herau~sgeqében von Gus ta v Ka fkq, 
Verlag von Ernst Reinhardt, vol. III, München 1922, p. 138; cf. ibidem, PP. 84 e 123. 

(44) "Spalmng nach sich widersprechenden Inhalten, wobei zugleich der eine den an· 
d eren d urch Umsch!agen iris Gegenteil ablõst odér ergânzt" (Fritz Giese: Psycholo
qisches Wéirterbuc.b, dritte A ufla ge1 Carl Marhold Verlag sbuchhan(;llung, Hd.Ue 
a .S. l 935, p_. 6, v e;:be te "Ambivalenz". 

(45) Métraux.: o.e., p. 339. 
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da Bolívia por serem suas lendas caracte,rizadas pela ''polari
dade'' que, segundo Hissink e Hafin 4a párece ser "condição 
absoluta para cada exiStê.ncia", se.ndo que aquela "tenáão 
primitiva" ("Vrspa,pnung''') ·~presenta-se, af.ihal de contas, 
como unidade na qual elementos positivos e negativos com
pletando-se levaram às criações. da mitologia. 

Os personagens dessas criações, mostrando-sé amigo e 
inimigo ao mesmo tempo, refletem êsse jôgo interpola·r re
presentado na vida afetiva de cada indivíduo e evid·ente na 
mteração das. fôrÇas integrantes e diruptivas da sociedad.e, 
ação essa espalhada,. também,. °"º mundo ~obrenatural. 
Qµ.em, então, iria duvidai: d'e que o .c9m:gortamento do x~mã 
não tivesse a mesma. ·'·'ambivalênC'ia'·' manifesta em tôda 
parte? Não é, justamente, o xamã, como já vimos na Introdu
dução, o '''lutador para o qual o· m.undo sempre e ~m tudo 
divldido dualistic.aínente é campo de batalha entre amigo e 
inimigo, entre o bem e o mal"? E êle mesmo faz o bem e 
o mal, e os faz simultâneamente; é êle o poder sobrenatural 
atnbivale·nte para defender a comunidade contra os maus es
píritos e arruiná-la pondo-se a serviço dêles, pa_,ra curar e 
para causar doença e morte. 

Assim é a ambivalência do xamã vis.ta por fora, encatada 
sob o prisma d_a éultura dêle. Se nós, do pon'to de v.ista da 
nossa cultura, olhamos para a psique qó i,.ndivíduo xªm~, 
podemos corn,pará-:io com o amante "ambivalente": com.o .êste, 
quando "bonzinho'', se entrég.a até desp.render ... se de sl :pró
prio, ~stico na união com a pessoa ainá.da, assim. tampêm 
·o x:~mã "bom" se abandona ·na '~-sub,stituição" de seu ego 
peio .espírito auxiliar, sem que.; .. porém,, ambos, amante e 
xamã, deixem de· contribuir produtivamente para a criaç.ão 
de tais· situações. Por outro lado, quando aquê1e tipo · de 
amante~ prod~uto qa nossa cultura, e ó xamã .se tornam 
'(maus", a v9ntade dêles passa do· papel de afável colabora
dora para o de sustentadora intransigente da própria 
personalidade, tentando. aumentar o próprio poder em vez de 
parece.r eedê-lo. · 

Nunca é demais, porém, in.sistir no condicionamento 
cultural da ambiva.lência O.o xamã. .Já citamos a nbservação 
dé Mêtrau~ segun<;lo a qual ela é um d0s caracte:re~ mais 
destacados do xamanismo sul-americano. É preciso, . . ainda, 
não confundi-la com os conceitos de xamanismo "branco" 
e de xamanismo "negro'' atribuídos sômente a detel:'mi:b.a.das 

(46) Hissink e Hahn: o.e., p,p. 536-537. 
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culturas como dois tipos separados e opostos, tendo o branco 
por obj'etivo beneficiar os homens pela viagem ao Céu e· pela 
ligação com os espíritos bons, ao passo que o negro, visando 
geralmente a prejudicar a comunidade, constitui-se de via
gem ao mundo subterrâneo e da possessão ligada à atuação 
dos espíritos maus.47 A ambivalência do xamã é uma 
qualidade de sua fôrça mágica que age em duas direções. 
Já Jensen explicou ser desnecessário estudar separadamente 
a "magia negra", pois "de seus fenômenos não se deixam. 
deduzir conhecimentos especiais a respeito da n atureza da 
magia os quais não podem ser encontrados também no 
campo da chamada magia branca".48 Se, apesar di.sso, 
tratamos, a seguir, primeiro do "xamã bom" e~ depois, do 
"xamã mau", fazemos esta divisão para melhor evidenciar 
o caráter duplo da ação xamânica em relação ao grupo 
social. 

1. O xamã bom 

Bom para a sua comunidade é o xamã defensor da vida, 
protegendo-a e aumentando-a. Embora pareça êle procurar 
a diluição de seu próprio ego, principalmente no estado de 
"possessão", a finalidade das atividades xamânicas é servir 
aos outros. Schroder 49 frisa que o objetivo do xamanismo 
é essencialmente "altruísta". 

Assim há xamãs que mandam a chuva vir ou parar, 
col~boram màgicamente na procriação dos homens e animais, 
indicam os lugares onde, no sonho,. descobriram abundância 
de caça e pesca e guiam o defunto para o país dos mortos. 
Conhecedores do caminho, procuram lá também a alma do 
enfêrmo arrebatada por espírito mau. Com isso exercem a 
função que, tanto para o xamã norte e sul-americano 5º 
como para o da Asia central e setentrional,51 é a principal, 
isto é, curar. 

Knoil-Greiling,52 tratando da psicoterapêutica xamâ
nica, distingue entre a referente ao indivíduo e a que diz 
respeito ao grupo. Quando a instituição do xamanismo de 

(47) d. SchrOder: o.e., p. 851; Eliade: o.e,, pp. 151-155; Findeisen: o.e.. p. 238; Jen-
sen: o.e., p. 307. 

(48) Jensen: o.e:., p. 308. 

(49) Schrêider: o .e., pp. 871-872, 

(50) 'Eliade.: o.e., pp. 238 e 259; Métra •JX: o .e., p . 323; Z~rries: o.e., p. 373. 

(51) Eliade: o .e ., p. 175. 

(52) KnGll-Greilinq, 1950 cit., pp. 115-121. 
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certo~ povos fíc~ inJ.pe<lid~ de func'ionãr por ·velhice, doença 
ou morte do :x:am·ã,. surgem ''(psicoses coletivas" prôvoçaçlas 
por m:aus espíritos os quais sómente outro xam.ã pode) domar 
restituindo assim º' equilib:tio psíquico à 1comunidade. As 
causas da doença de. detemiinad~ pessoa podem ~er psíqu:icQ.s 
e físicaf?,, havel'}do mes:r:no povos pritnitiyos q:-ue já Q:istingue.m 
entre manifesta~:ões físicas com diferentes condicionamentos 
psíquicos e vice-versa. f\S 

Ao lado ·(iêstes aspectos etiológicos. que inte:r~s~am ao 
xamã como médico e psicoterapeuta, a ·fim de pod'er consta
tar sé o jnal é provocado por um.a ihfecção· ou um desajuste 
social, há as causas soQ;renatU:rais, da doença que constituem 
problema·s para o xamã prôprjamente dito, isto é, para o 
intermediário entre o mundo d:e cá e o do Além. Com 
referê.ncia à Améric·a do Sul escreve Métraux.: 64 "Un grand 
nombre de maux, souveht inême de simples accidents, soht 
interprétés par les Indiens comme le resultat du mauyais 
vouloir d'un esprit ou d'un sorcier." 

Por que êste "mau vais vouloir", estas más intenções? 
Em ce.rtas culturas, o próprio doente ou seus pªrentes .as 
provocavam es.poJ1tâneamente praticando um ato pertu_i:ba:dor 
da ordem universal er. com isso, chamando ~ôbre s_i a. diVin
dade punitiva rm ou o espírito vingador. Coexistindo c.om 
isso ou não, pode haver agTessões partindo de ~espíritos . óon~ 
siderados sempre ruins ou de X.amãs· maus .. Então a. vítima 
é atingida J?ó.r um prôjétil invisiv~l ou petde 1SU~ ª'lma. sendo 
esta ou. roubada ou· afugentad'a. 56 Jense:n ·57 fala .em pro
cessos paralelos q·ue certos povos vêem na doença, isto é, 
fenôn1enos espirituais agindo simultâneam~nte com os cor
porai&~ podendo aql:lêles ser percebidos· não como os fatos 
concretos~ mas só "de modo especial" ê· sendo .êles compreen
didos entre os índios Taulipáng1 por ex:emplo, como luta 

(S<il) , ibid~m, p. 117, 

t;1éttau.x.: o.e., p ·. $.23.; .mas ibidem enumeu~ taml:i~m. çloen~s ~m que os· .íY~dios "rt.!3 
v:9i:ent tieil de surnatv,ra)". Re.Strin9inde mesino esta 'enumer.aç(;o, óblecta Erwfn 
H. Ackerknecht ("Medical Pr<1ctices",, Handhoolt of South American lndians, v.ol. 
y , cit.r p &22): "'. . . il ev~n· sé'êI.JlS d<J1uh:tfvL whethe'r the Jivaro, in .disJipg·lish,ing 
tlie disê.a.s.és i:rnpor,ted by .the. WhTte rriari. from thósé eqused l;>y tneil: own 'tra.dHional 
witchcrc::dt, actually differentiate: between natural and supernahr.al .ca.uees of 
dise·as.e or whe'tliE?.-:r. fh![ly qnly ·o~er~IJ.t.iat~ be:twe~n two sets ôf m!lTgii;:." Eliqde 
(.o.:c., p,. 25.9) a;sséyera qi,ie pQI'a o xdmani~m:0 sµl,cn,nericçw9 "·l<;r: mgyg:tía _dé l~ 
erifermedades fiene.n una causG de ímfole espítilu!;ll". Zetrtês (o.e., p. 373) de.cl arâ 
s,erem as <Z:ausgs d~s doenças 11in den S'elitensten F&llen" ("nos· casos mais rGt,rqst'} 
éonsid;eradc;is como naturais. Ct tàmbhm Métraui 1949., cit.~ p. 5.94, 

($.5) cf. Jeris.en: o.é., J:l. 372. 

(56) ~$trauoc Í949, l.c.; .siiµcte: o.e., p. 259; Zerries: o .e., p. 37~. 

fS7) Jensen: o •. c., pp. 290·291. 
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entre poderes espirituais com as plantas medicinais como 
"armas" do xamã. 

O referido nmodo especial" da percepção é, evidentemen
te, o xamânico~ sendo que o "xamã bom", defensor da vida, 
cura, depois, o enf êrmo. · 

Nem sempre a anamnese lhe será necessária para fazer 
Q diagnóstico, isto é, determinar a doença pelos sintomas, 
pois, no convívio de uma pequena comunidade, comêço e 
desenvolvimento físicos e psíquicos de uma doença tornam-se 
notórios com relativa facilidade. 

A cura xamânica opera em duas direções opostas: de 
dentro para fora do doente, arrancando o mal que nêle pe
netrou de forma material ou como espírito ruim,. e de fora 
para dentro, reintegrando-lhe a alma roubada ou fugida. 
Toma, em certos povos, só um dêsses· rumos, indo, em outros, 
por ambos. No dizer de Findeisen,58 encontra-se na Asia 
setentrional, freqüentemente, a idéia de ser preciso que o 
~amã,. antes de poder reconduzir a alma ao corpo do doente, 
en;xote o espírito estranho que nêle penetrou. Menciona 
que entre os tungusos, por exemplo, a cura xamânica apre
senta as seguintes fases: 1) O xamã se dirige aos seus 
espíritos auxiliares, sentando-se um dêles junto ao xamã. 
2) Por meio dos espíritos auxiliares, o xamã fica sabendo da 
causa da doença e do lugar onde está a alma fugida do 
doente. 3) O xamã volta a convocar diferentes espíritos, 
êstes se unem a êle, e êle apanha a alma. 4) Auxiliado pelos 
espíritos reunidos, o xamã afugenta o demônio que entrou 
no doente e o leva para sua morada. 5) O xamã reconduz 
a alma do doente ao corpo dêste. 6) O xamã agradece aos 
espíritos o socorro. 

Na América do Sul existem ambos aquêles tipos da cura 
xamânica. No tipo que opera de déntro para fora, a luta 
contra o espírito invasor pode ser acompanhada por um tra
tamento com meios físicos quando o mal se materializou. A 
substância da enfermidade é, então~ um pedacinho de ma
deira, uma espinha, uma pedrinha, u.m bichinho óu, de modo 
mais atualizado, como observei no Chaco entre os Xama
kóko,5v pregos de ferro e botões de calça. Convém lembrar que 
tais pequenos objetos encontrados pelo xamã curador, fre-
qüentemente símbolos da fôrça espiritual patogênica,60 são 
(58) Findeisen: o.e .. p . 131. 

(59) Baldus 1931, cit., p. 88. 

(60) cf. Ackerknecht: o.e., p . 622. 
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usados,,. em certas tribos,. por xamãs ~ mesmo 9utra:s pessoas,~ 
para eausar doença num desafeto, aparecendo· êles, assim,. 
tanto no início eom:o no fim do procésso maligno. Aliás., há 
éasos ern que. a p:;J.lavra "aj>ai;ecendo'' é modo de di'Z-et, isto 
é, quando .a substância ex;ttaíQ.a flca "lll.~ível" ·po.t ter.em. 
sido ·"flechas inVisíveis'·' as causadoras (la enfermídade;61 ou 
porque as mãos· ágeis :do -curador fazem desaparecer a prova, 
matéria! antes que um simples mortal possa enxergá-la. 
Pot .sua vez., o ato de enviâr tão concretament~ o :mal é 
efetuado, por; exemplo~ entre os K~t?já do Araguaia atltànd.o 
com pequeno arco uma flechinha mágica 62 e .entre ·os 
Akawáio da Guiana In·glêsa arremessando na d1re'kão da víti
ma uma peclrihha ou outra c0isa dé tamanho diminuto sôbre· 
a qual sopram antes e não taró com fumo de tàbaco.63 

Assim como, neste caso, o sôpro ê mau, trazendo. desgraça, 
há sôpro bom para afastá-la. No dizer de Zerries 64 o poder 
do xamã sul-americano freqüentemente é identificado com. 
o seu hálito ou com fumo de tabaco ou com ambos ao mesmo 
tempo, desempenhando "o efeito purificador e fortalecente 
dêles um grande papel nas. curas de doe.ntes e e.m outros 
ritos. mágicps". Em seu estudo pormenorizado s.ôbre o sop:rar· 
ritual entre os Ak~wáiQ,, Audtey J. BlJ,tt 65 distingue, os 
seguintes três tipos· 1de '~Good Blowing~' : a) soprar para 
dar boa so:r:te,, por :exemplo~ sôbne· uma. fôlha ou ás. aftna$ 
para. ser bem.· sue·edido na caça e pesca,. ~ôbre o iUQo ou _a 
filha etD. vésperas dé. casar, oq, coíl:). fumo de tat>aco, sâbre 
a plant~çã<»· a fim ·ide fazê~Ia Qreseer:; b) SO!lrar .como medida. 
preventiva, por exemplo, para afasiar chuva; as más eon
seqüênoias _por ter viólado ú.ma proibiç,ão · alim.entar 1' a. 
verideta e espíritos, maligno$ bem como. pata evi.tar a con
cepç.ãô em époc~ pré-marital; e) soprar para "debelar qual-· 
quer espécie de doença~ sendo êste o tipo- mais usad0 das 
finalidades boas de soprar. 

Além dêste c-q.rativo são meios físieos com que o xamã 
sul-americano procura extirpar o objeto patogêhico, á ·ro.assa-· 
geme a sucção. Freqliénteinente esta ultima é interrompida 

(61) ibidem. 

(62) Fritz Krause : ln den Wi;ldnissen: Brasilielna •. Berticlit und Ergeb,Iiis se ... d~ Le~pz:i9er. 
A·raguaya-Expedi~km 190â. Jl. Yoi<;rfrâ,ndl3rs Vefkig, Leipzig lSU, p . 3(34 e fiq . 16'; 

L. Palha: "Au Brési l: La ~ystér:iaü93 sÇi:cell!'lrie d 'eis Cara.ias" , Les Miuioaa Domini
caines1 XIV, Paris-Kain 1935, .PP· 33-41, 77-82. 

(63) cl. Audrey. J, Butt: "Ritual Blowing: Talin q - A c.ãu:satiori ci.Ild c:;ure of i.llness amonq, 
the Akawaia~' , Man, vol. LVI, London 1956, p. 51. 

(64) Zerrles: o.e., pp. -372-373. 

(00) B"qtt: o.e., p. 52. 
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-por fortes arrotos e ruidosas tentativas de vômito. Tal es
_petáculo,. ainda quando representado nas penumbras da 
ndite, faz sentir que o xamã bom, levando ao excesso seus 
esforços corporais, se encontra frente a frente com o espírito 
invasor atacando-o fanàticamente até a sua expulsão defi
nitiva. Em certos casos, espíritos bons, devidamente 
invocados antes da luta, vêm para ajudar. 

Aplicando o tipo de cura que opera de fora para dentro, 
o xamã tem de tornar-se '''viajante'' a fim de p·rocurar a alma 

_perdida num mundo do Além, seja no país dos mortos, como 
contam os Apinayé,66 seja na "casa da Lua", como informa 
um mito taulipáng que, aliás, revela outros pormenores do 

·processo curativo, isto é, o tratamento por sôpro e a reinte
gração da alma com auxílio dum espirito.67 Eliade 68 

frisa que, sendo o transe- xamânico parte da cura na averi
guação de origem e tratamento do mal, a viagem extática 
do xamã é quase sempre indispensável, mesmo quando a 
doença não provenha do rapto da alma por demônios ou 
.mortos. 

Referindo-se a casos de "possessão", menciona que nêles 
o xamã nem sempre chega ao transe, senão apenas a dialogar 
com o espírito auxiliar ou a transformar-se em determinado 
animal,. sendo problemático, às ~êzes, em que medida os 
gritos emitidos durante a função possam ser atribuídos a êsse 
espírito ou representem períodos de transformação do pró
prio xamã em animal e, com isso, a revelação de sua 
personalidade mística. 69 

Resumindo podemos dizer que, na cura xamânica, o 
processo psíquico do êxtase com a "excorporação" da alma do 
xamã e a '''incorporação"- do espírito auxiliar (cf. I A 3) 
pode funcionar em diversos graus a fim de "excorporar" o 
espírito agressor ou seu projétil e "incorporar" a alma do 
doente. 

Variantes deve haver também na questão sôbre se há 
cura xamânica quando a causa da doença ou o doente n.ão 

{66) Curt Nimuendajú: The Apinaye. Translated by Robert H . Low 1e. The Catholic Uni
versity of America, Anthropological Series, N. 0 8, Washington 1939, p 146. (Versão 
brasileira: "Os Apinayé", Boletim do Museu ParaenM Emílio Goeldi, Xll, Belém-

(67) Theodor Koch-Grünberg: o.e.. vol. Il, segunda edição, Stultqmt 1924, pp, 53-54. 
(Versão brasileirQ:: "Mitos e lendas dos í n dios Taulipang e Arekuná'', Rm•t<l do 
Museu Paulista, Nova Série, vol. V1I, São Paulo 1953, pp. 63-64.) 

(.68) Eliad e: o.e., p . 260. 

~69) ibidem, PP. 260-2&1. 
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pertencem à cultura do xamã, isto é, por exemplo, quando 
a causa é atribuída à magia dos brancos ou quando o deente 
é branco. Ensinou-me velho Kaing-állg que um remédio de 
sua tribo só serve para Kaingáng, sendo que branco necessita. 
de remédio dos brancos. 7º 

Freqüentemente, a cura xamânica é comparada à psica- , 
nálise. Knoll-Greiling 71 acha análogo o processo "analítico"· 

tanto na anamne8e como também na atenção dada pelo1 

xamã às causas individuais da perturbação psíquica, consi
derando, porém, que o comportamento dêle corresponde mais. 
a um reconhecimento "inconsciente e intuitivo" da situação 
do que a "uma terapia consciente como é o caso numa análise 
em Europa". Claude Lévi-Strauss, em seus ensaios "Le sorcier 
et sa magie" e "L'efficacité symbolique", aponta diferenças 
essenciais. Assim observa que "en cure shamanistique, le 
sorcier parle, .et fait abréaction pour le malade qui se tait, 
tandis qu'en psychanalyse, c'est le malade qui parle. et fait. 
abréaction contre le médecin qui l'écoute. Mais l'abréaction 
du médecin, pour n'être pas concomitante de celle du malade, 
n'en est pas moins exigée, puisqu'il faut avoir été analysé 
pour devenir analyste. Le rôle réservé au groupe parles deux 
techniques est plu$ délicat à définir, car la magie réadapte 
le groupe à des problêmes pré-définis, par le moyen du ma-
la.de, tandis ·que la psychanalyse réadapte le malaàe au 
groupe, par le moyen de solutions introduites".72 No se-
gundo ensaio c'ompara com o método de Freud uma espécie· 
de cura xamânica qué não é outra coisa do que um canto 
mágico-religioso constituindo "une médication purement 
psychologique, puisque le shaman ne touche pas au córps 
de la malade et ne lui administre pas de remede; mais, en 
même temps, il met directement et explicitement en cause 
l'état pathologiqu_e et son siêge: nous di.rions volontier$ que· 
le chant constitue une manipulation psychologique de· 
l'organe malade, et que c'est de cette manipulation que la 
guérison est attendue".73 Depois de analisar êste canto dos 
Cuna do Panamá, "dont le sujet est une lutte dramatique 
entre esprits secourables et esprits malfaisants pour Ia re-

(70) Herbert Baldus: Ensaios de Etnologia Brasileil'a, Biblloteca Pedagógica Brasileiro,. 
série 5ª : Brasi.liana, vol. 101, Companhia Editôra Nacional, São Paulo 1-937, pp\ 
65-:66. 

(71) Knoll-Greillng 1950 cit., p. 118. 

(72) Claude L.évi-Strauss: Anthropoloqie •tructurale. Librairie Plon, Paris, 1958, p. 201. 

\73) ibidem, p. 211. 
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conquête d'une ~âme' ",74 Lévi-Strauss chega à conclusão 
de que "la seule différence entre les deux méthodes, qui 
survivrait à lá decouverte d'un substrat physiologique des 
névroses, concernerait !'origine du mythe, retrouvé, dans un 
cas, comme un trésor individue!,. et reçu, dans l'autre, de la 
tradition collective". 7s 

2. O xamã mau 

Como a comunidade precisa do benfeitor na pessoa do 
"xamã bom", a fim de projetar nêle suas esperanças, assim 
necessita de um pára-raios para os temores coletivos, desti
nando-o a virar bode expiatório que paga pelas aflições de 
todos. É o "xamã mau". A respeito dêle, o grupo funciona 
em duas fases que se afiguram como ação e reação: age 
criando e avolumando a suspeita; reage, depois, contra a 
situação assim produzida, executando o suposto malfeitor. 

Enquanto acreditam que o "xamã bom" usa fôrça má
gica em prol do próprio grupo social, dirigindo neste sentido 
a chuva, a fertilidade, o sustento, os caminhantes para o 
país dos mortos e a alma do enfêrmo no perigo, acusam o 
"xamã mau" de causar a doença em vez de curá-la, pois 
usaria aquela mesma fôrça para desgraçar e matar os 
companheiros. 

Sendo atribuído ao xamã tanto poder sôbre a vida e as 
condições de vida da comunidade, fácil é imaginar a possibi
lidade de êle abusar dêste poder. Acresce que um xamã tem 
de ser ex-officio, homem de luta e não de paz. Circunstân
cias que o isolam, podem aumentar sua temibilidade: a 
indumentária profissional, a morada afastada das outras, a 
noite como tempo próprjo para curas xamânicas, ou, como> 
por exemplo, entre os Borôro,76 a linguagem que usa em 
suas cerimônia.s. Também .a velhice pode ter êsse efeito, 
se·ndo também ela de certo modo, isolante. P'Ode, ainda, à 
medida que avança e pela experiência de longos anos, au
mentar aquêle estranho poder. Escreve Linton 77 c_om 
referência aos índios "Comanche": "O poder medicinal dos 
jovens era ainda fraco e os velhos podiam matá-los,. e mata-

(74) ibidem. 

(75) ibidem, p. 223. 

(76) César Albisetti e Angelo Jaime Venturelli: Enciclopédia Bororo, vol. I: Vocabulários e 
etnoqrafia. Publicação N. 0 1 de Museu Regional Dom Bosco, Campo Grcmde, Mato 
Grosso, 1962, pp. 969-983. 

(77) Linton: o e., p . 141. 

j 
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vam, por ineio de magia negra'', acrescentando: "É 
significativo que embora houvesse no folclore comanche 
mágicos bons .de tôd.as as idades, os maus eram sempre 
velhos". O terror, por fim, alcança o auge pela convicção 
da absoluta eficácia da magia negra que torna inevitável a 
morte, como atestam os casos de diferentes espécies, rela
tados de numerosas regiões do mundo.7~ 

Dois fatôres, ainda, :podem contribuir decisivamente para 
.suscitar e fomentar a suspeita: a rivalidade entre xamãs e 
um mal estar político-social provocado por pressão intra ou 
inter-étnica. Neste último caso,. o causador do mal pode ser 
procurado também fora da comu.nidade como sucede, por 
exemplo,. entre os índios Akawáio.79 

A respeito das tribos, porém, que costumam executar os 
.seus próprios xamãs, surge o problema: como é possível que 
ainda apareça, entre elas, candidato a xamã, is.to é, candidato 
à morte certa ou quase certa? Sem dúvida,. há aquêles que 
confiam em poder escapar do rigor dessa lei, protestando a 
insignificância de sua própria f ôrça mágica e, com isso, 
fazendo pouco caso de sua virtual periculosidade. Mas o 
xamã realmente compenetrado de su~ função aceita o seu 
destino como um bom soldado. Isto não quer dizer que 
sua morte seja glorificada como o sacrifício heróico pela 
pátria. Nem há semelhança com a "•morte forçada do rei" 
cuja vasta distribuiç·ão em diversas· partes da Africa foi 
assinalada por Baumann.80 Sudaneses, por exemplo, 
tinham "êste costume rígido, mas profundamente religioso" 
para com êle assegurar a fertilidade das plantações pela qual 
o rei era responsável.81 Distinguia-se dêsse motivo sacri
fical de lavradores o de povos guerreiros que, tendo ó rei 
por símbolo do vigor da etnia, o sacrificavam ao lhe perce
berem os primeiros indícios do declínio físico. 82 A e:&ecução 
do xamã, porém, não visa a criar condições para vitórias 
militares, prosperidade agrícola ou congraçamento com 
poderes sobrenaturais. Os que a praticam pensam, geral
mente, só na extirpação do mal, senão meramente em tirar 
vingança por suposto assassinato. 

-

(78) cf., ;por exemplo, Lévi-Strouss: o.e., pp. 183-184. 

(79) But~: o.e., pp. 53-54. 

(80) HEtrmann Baumann.: "Võlker und Kulturen Afrikas" in: Herm.ann Baumann, Rk:hard 
Thurnwald und Diedrich Westermann: Volkerkundé von Afrika, Essener VEttJgg.san· 
s talt, Essen 1940, p p. 39, 58, 121, 156, 240, 278 e 328. 

1811 ibidem. p. 278 

(82) d. Eike Haberland: "Das heilige Konigtum", Volkerkunde hera'.lsqegeben von Burq· 
hard Freudenfeld , Verlag C. H. Beck, München 1960, P. 87. 
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Mas o essencial e que não há ambivalência no caso dos 
reis africanos e dos soldados. que entram em combate, aquela 
ambivalência que toma inevitável a morte violenta do xamã 
e o faz mais temível ainda depois de ser morto transforman
do sua sepultura em lugar de horror. 

A pergunta por que não faltam candidatos a xamã numa 
tribo onde costumam executá-lo é etnocêntrica. Ela perde 
o sentido numa cultura incapaz de funcionar sem xama
nismo e cujos xamãs são considerados ambivalentes pela 
ambivalência de sua fôrça ·mágica. 

Problemas a serem estudados em tal cultura, porém, 
são os seguintes: 

a) Fazem distinção entre xamã bom e xamã mau? 
b) Admite-se a possibilidade de êste ser transf armação 

daquele devido à ambivalência ·da mesma pessoa de xamã, 
ou existe xamã classificado como mau desde a sua iniciação, 
haveµdo aprendizagem ·especial para .as funções atribuídas 
a êle? 

e) Há estereótipos para a caracterização de xamã bom 
e xamã mau, nomes especiais para êstes dois e o que signifi~ 
cam tais nomes? 

d) Quais são as atitudes do grupo social a respeito de 
ambos: admiração, mêdo, desprêzo ou outras? 

·e) Existe lingua,gem própria de xamã e quais sãos as 
atitudes do grupo social a seu resp·eito? 

f) Quais são as funções específicas do xamã bom e qual 
a principal: regular o tempo, promover a fertilidade, favo
recer a aquisição do sustento, guiar a alma do defunto, curar 
o doente, ou outra? 

g) Quando o paciente é considerado atingido por pro
jétil invisível ou invadido por espírito ruim, como procede o 
xamã bom na luta espiritual e,. paralelamente, no tratamento 
físico (soprando, aplicando massagens, fumo de tabaco ou 
medicamentos e s.ugando)? 

h) Quando supõe fuga ou rapto da alma do paciente, 
como procede o xamã bom na viagem ao Além e, paralela
mente, no tratamento físico? 

i} Quais são as manifestações do êxtase durante a cura 
xamânica? 

j) Em que medida a eficiência .de cura depende do 
prestígio do xamã bom? Um xamã pode curar outro xamã 
ou existe auto-cura ·do xamã? 

1) Em que medida a cura xamânica é espetáculo 
público? 
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m) Realiza-se ela s.ó às bar.as da neite ou também de 
dia? 

n) Quai$ são os e1ement0s acultutàtiyos dí.$criftlináv·e:is 
numa análise da. cura xamânica? 

o) Como f.unciona a cura xamânica numa situação in
tercultural,~ isto ·é;1 ,quando o xamã e doente ou a causa d,a 
doença pertencem -a culturas difetent'es? 

p) A .ambtvaI~neia do xamã ê sugerida mais pela Sl1ª
função ·de médico-feiticeiro do que por suas outra.s funções? 

.q) Quais sãO as finalidades mâs e boas do sõpro? · 
r) Quais são as funções específicas1 .atribuídas ªº xamã 

mau? 
s) Quais são as opiniões ·sôore a eficácia da magia negra?' 
t) Quais são os acontecimentos provocadores· da elas· 

sificação em xamã mau: doenças, mortes ou outras 
desgraças? 

u) Que papel tlesempenha a situação políticô""'social :ria 
classificação em xamã mau? 

v) Existe rivalidade entre xamãs e. contribui ela para 
essa classificação? · 

x) É o xamã mau um desaju~tago $ocial? 
z) Torna-se êle "mau" por ptôpri:a vontade eu compelido 

por circunstâncias externas, quando passa a exercer cons
ciente e publicamente funções de xam'ã mau? 

a 1 ) Hâ tendência de éonsiderat-sê os· velhos coino 
""maus~' ou apresentam-se êstes COIJl_O m~u-s? 

b1 ) Há mais xam~ maus entre os xamãs hereditários 
ou. entre os eleitos por vocação? 

é1) L,evantam-se supeita_s contra o xamã em. determina
do setor do grupo social, seja associa.ção ou .famiJiá, .ou fora 
do grupo, aumentando o númete de- casos suspeitos em 
proporç·ão com a distâneia,. isto é, de grupos vizinhos para 
tribos estranhas mais afastadas? 

d 1 ) Tenta o grupo social .eliminar o xamã .mau é como? 
e1

-) O que pensam os xaniãs a respeito da possibilidade 
<;le sua própria execução? 

f 1 ) O que defende o :xamã mau do perigo de ser 
assassinado: a importância de sua parentela, sua própria 
precaução e fõrça física ou. outro fator? 

g1) Quem executa o xamã mau? 
h 1). É a execução vigança tomada por parente da 

suposta vitima do xamã mau·? 
i1) Como os dlferentes membros do grupo social 

consideram a execução: aprovando·a, lamentando-a ou c0tn 
indignação? 
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j 1 ) Como o matador é considerado e considera a si 
mesmo depois da execução? 

11 ) Quais as diferenças entre a alma do xamã executadq 
e a do xamã falecido de maneira não violenta e quais as 
ações atribuídas a essas almas? 

m1 ) Quais as diferenças entre a alma de xamã morto e 
a de qualquer outro defunto? 

n 1) Há diferenças entre a sepultura do xamã bom e do 
xamã mau? 

0 1 ) Como se comportam em relação ao lugar do sepul
cro: temendo-o, evitando-o, esquecendo-o ou de outro modo? 

p1) Como se manifesta a "ambivalência" em persona
gens míticas e qual é a relação do xamã com tais personagens? 



III. O XAMANISMO ENTRE OS íNDIOS DO .BRASIL 

Eduardo Galvão, em "Areas culturais indígenas do 
Brasil: 1900-1959" (Boletim do Museu Paraense Emílio 
Goeldi~ N.S.,, Antropologia, n. 8, Belém do Pará 1960), assinala 
a existência do xamanismo nas onze áreas por êle estabele
cidas, distinguindo, ainda, graus do seu desenvolvimento em 
algumas delas. Escreve: 

I - Norte-Amazônica, núcleo A: "Xamanismo bastante desenvolVido" 
(p. 20); 

núcleo e: "Xamanismo moderado" <p. 22). 
II - Juruá.-Purus: "xamanismo" (p. 24). 

III - Guaporé: "Crença em uma. fõrça sobrenatural que pode ser ma
nipulada pelo xaman. O uso de rapé (paricá e tabaco) para fins 
:xa.manísticos" (p. 27) . 

IV - Tapajós-Madeira, núcleo B (~undurukú) : r•xamanismo" (p. 27). 
V - Alto Xlngú: "Xama.nismo desenvolvido'-' (p. 29). 

VI - Tocantins-Xingú: ''Xamanismo pouco desenvolvido entre os Timbi
ra, importante entre os Kaiapó, Xerente, Bororo e Ta.pira.pé" (p. 31). 

VII - Pindaré-Gurupi: "Xamanismo muito desenvolvido entre os Tene
tehara; pouco importante entre os Urubú-Kaapor" (p. 33). 

vm - Paraguai: "Entre os traços que subsistem destaca-se o xamanismo" 
(p. 35) . 

IX - Paraná: ''Chefes-pajés,, (p.37). 
X - Tietê-Uruguai: "Xamanismo pouco desenvolvido" (p. 38). 
~ - Nordeste: "Xamanismo (defumação e toque mágico)" (p. 39). 

Enquanto estas informações dão idéia da vasta düusão 
de elementos xamânicos no Brasil, a heterogeneidade dêles 
se evidencia, por exen1plo, no artigo de Charles Wagley, 
intitulado "O estado de êxtase do pagé tupí" (Sociologia, 
vol. IV,, n. 3, São Paulo 1942). Mostra êste autor que duas 
tribos da mesma família Iingüística, os Tapirapé da bacia 
do Araguaia (área Tocantins-Xingú) e os Guajajára 
(Tenet.ehara) do Maranhão (área Pindaré-Gurupi), apesa·r 
de se assemelharem em certos aspecto.s do xamanismo, di
ferem fundamentalmente na interpretação do êxtase: o xam·ã 
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tapirapé representa o tipo que designei "viajante" e o xamã 
guajajara é do tipo do "possesso". Escreve Wagley (ibidem, 
p. 290): "Os Tapirapé identüicam seu transe com um 
sonho; alguns pagés disseram-me que durante o transe, via
jaram longe - três di~s disse um - para a casa do Trovão 
e que também o haviam avistado". E, ainda: " ... para o Gua
jajara, um pagé que cai em transe, é possuído por um 
sobrenatural. Pensam êles que o espírito entra realmente 
no corpo do pagé o qual, naquela ocasião,. passou a adquirir 
alguns dos atributos do sobrenaturar'. (ibidem, p. 286). 

Para compreender a formação de tais diferenças entre 
duas culturas é preciso estudar cada uma delas como um 
todo, considerando, especialmente, suas relações com outras 
culturas. Observa Wagley (ibidem, p. 286): "Os Tapirapé 
t êm tido poucos anos de contacto com os brasileiros conser
vando a sua cultura indígena quase intacta .... Os Guajajara 
que, ao contrário, vivem em contacto desde muitos anos com 
civilizados, sofreram alterações consideráveis especialmente 
na cultura material,. mas conservaram sua religião pouco 
modüicada". É de se perguntar, porém, se a "possessão" 
no xamanismo guajajara não denuncia influências proce
dentes dos negros do Maranhão, que, por sua vez, como in
forma Octavio da Costa Ed.u.ardo (The Negro in Northern 
Brazil, New York 1948, pp. 48, 49, 102 e 103), incorporaram 
em sua "pagelança" elementos recebidos dêsse xamanismo 
indígena. 

As sugestões apresentadas nos capítulos anteriores po
dem contribuir ao estudo descritivo do xamanismo em 
determinada cultura. Mas só a interação da pesquisa de 
campo com uma análise comparativa poderá revelar mais 
nitidamente o mosaico das culturas indígenas do Brasil e 
alicerçar, cada vez melhor, as suposições sôbre seus paren
tescos e suas migrações. O xamanismo é fator importante 
para realçar quadro tão multicor, e intensificar as possibilida
des de escrever a história dos índios dêsse país. Para a elabora
ção desta história será talvez útil a seguinte bibliografia, 
coordenada segundo as referidas áreas culturais a qual indica 
fontes para elucidar a exata distribuição geográfica de 
elementos xamânicos: 
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