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O nome mais empregado para sig 
nificar xamã entre os índios brasileiros é 
de origem tupi - pajé. Daí vem também 
pajelança, que é o conjunto de crenças, 
práticas e ritos desenvolvido pelos pajés. 
Durante minha convivência com os ín 
dios, conheci os mais variados tipos de 
pajés, do santo ao charlatão. Mas qual 
quer que seja o grupo indígena, os pajés 
possuem algumas características co 
muns. 

Em primeiro lugar, o pajé é al 
guém que tem a capacidade de entrar 
em transe, de ser possuído por um espí 
rito que o transcende, o que acontece 
com os xamãs de todas as culturas. Um 
cavalo-de-santo, no camdomblé da Ba 
hia vive por exemplo, um fenômeno ti 
picamente xamanístico: uma divindade 
fala por sua boca, pelo seu corpo todo. 
Só que entre os nosso índios eu encon 
trei muitas vezes o aspecto inverso: o 
pajé é quem entra num ser espiritual, no 
espírito de um bicho, e, montado nele 
percorre o mundo, vendo de mais alto, 
adivinhando coisas. Este poder dos pa 
jés foi até documentado pelos padres 
Colbachini e Albiztti no livro Os borô 
ros Orientais. Eles contam como um pa 
jé acompanhou e descreveu a grosso 
modo a viagem de um sacerdote salesia 
no desde Roma até o Mato Grosso. 
Quando o padre chegou, confirmou es 
pantando a descrição do índio. 

O pajé pode ser também o inter 
mediário entre o mundo corrente das 
coisas visíveis e o mundo das coisas es 
pirituais, recônditas. E note-se que o 
sentido de espírito precisa aqui ser bem 
entendido. Para os índios, os animais 
e as próprias coisas têm às vezes uma 
contraparte espiritual. O espírito de 
uma onça ou de uma cachoeira tem 
muito dos atributos do espírito huma 
no, e, às vezes, poderes maiores ainda. 
Mas nem sempre este espírito é próprio 
de cada animal: ele às vezes é um yara, o 
Senhor da Mata que se encarna numa 
cobra, num pássaro, num jaguar. O fato 
é que o espírito destes animais penetra 
no pajé e fala pela sua boca, ou é ne 
les que o pajé monta e sai a percorrer 
mundos desconhecidos. 

As funções dos pajés variam mui- 
to de tribo para tribo. O Aràe-Toerán, 
dos borõros, por exemplo, se compor- 
ta apenas como um intermediário en- 
tre os vivos e os mortos. Para estes ín 
dios o mundo dos mortos está constan 
temente presente entre nós, só que nu- 
ma outra dimensão. No mesmo lugar em 
que andam as pessoas visíveis, vivem 
também os mortos. Os borôros mortos !!. 
continuam ali na aldeia. Mas têm ou- ·= 
tra visão das coisas. O que para os vivos ! 
é uma anta que se pode caçar, para os ~ 
mortos pode ser uma planta; o que pa- ::s 
ra nós é uma planta, para eles pode ser Õ 
uma caça. Só o Arôe-Toerdri é capaz de 
ver os mortos ali presentes e estabelecer 
assim a ligação entre as duas comunida 
des, a visível e a invisível. ~ por isso que 
para nós é tão estranha a figura de um 
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Aróe. Lá está ele no baita, na casa dos 
homens vivos, sentado no seu banqui 
nho, sempre com o maracá e uma pe 
quena buzina, constantemente falando: 
são os mortos que vêm conversar com 
ele, pedem conselhos, fazem advertên 
cias. 

Penso que este personagem não 
chega a ser bem uma xamã. Ninguém 
pediria a ele que fizesse uma cura, que 
desse uma força. Ele é mais o homem da 
sabedoria, o que sabe o destino final das 
pessoas. Ele pode, isso sim, cuidar de 
quem vai morrer, e até depois de mor 
rer. Pode, por exemplo, dizer, ao doente 
grave: você já dançou muito, já comeu 
muita comida boa, agora não sofre, mor 
re, morre agora. E diz isso com simplici 
dade. A morte, aos olhos dele, é uma 
transição muito fácil, as duas comuni 
dades estão sempre ali presentes e com 
igual fluência ele lida com os vivos e 
com os mortos. 

Devolva a beleza da 
minha filha, 
não mate ela 

Entre os borôros se encontra uma 
espécie de pajé especializado. É o bári. 
O bári é principalmente encarregado de 
purificar as carnes. Para os borôros, a ca 
ça chega ainda impura na aldeia, ainda 
impregnada dos espíritos das matas, de 
um outro mundo, e que podem ser con 
trárias ao homem. Toda carne precisa 
por isto ser domesticada. Então vem o 
bári e morde aquela carne ainda crua, 
esconjura o espírito daquele animal. As 
sim a carne fica desespiritualizada, des 
sacralizada. Agora pode ser comida, ago 
ra os espíritos que estavam nela não po 
derão mais penetrar em ninguém. O bá- 



ri, ao contrário do Aróe, pode exercer 
.ma função tipicamente xamanística; 
função esta muito próxima ao que en- 

• tendemos por cura ou feitiço. Ela está 
ligada freqüentemente à noção de que 
a enfermidade é um mal espiritual pro 
vocada por um feiticeiro que a colocou 
no corpo do enfermo. Então se faz ne 
cessária outra operação espiritual para 
livrá-lo desta intromissão perniciosa. 
Mas existe também a idéia de que a en 
fermidade não é apenas um ente espiri 
tual, mas um quid, algo físico. Uma 
dor na perna pode significar que algum 
objeto está ali, um objeto espiritual 
materializado, e que precisa ser extraí 
do. Vem então o pajé e pratica uma téc 
nica de sucção, chupa e cospe o quid - 
que sai na forma de pedrinhas, de pon 
ta de flexa, de ovo de pássaro, etc. E, o 
que é importante, o doente, áo ver erra 
dicada a causa de seu mal, logo se sente 
melhor. 

O pajé cura? A impressão que eu 
tenho, depois de ter convivido com gen 
te que faz acumpuntura, psicanálise, xa 
manismo, espiritismo, é de que tudo cu 
ra. Nenhum destes procedimentos me 
convence como corpo teórico, só sei di 
zer que, na prática funcionam. 

Mas o pajé também mata. E aqui 
eu gostaria de abordar um aspecto meio 
trágico da vida dos nossos xamãs. Come 
ça que, numa tribo, ser pajé não é uma 
escolha pessoal, como o sacerdócio cató 
lico, por exemplo. Então, como nasce 
um xamã? Na prática, parece que o pro 
cesso é o seguinte. Todo índio que se 
mostra um pouco diferente, um pouco 
louco, exagerado, entusiasmado no sen 
tido grego de entusiasmos {possuído de 
Deus), dono enfim de uma espiritualida 
de mais intensa, passa a ser visto como 
um possível xamã. Lá um dia ele adoe 
ce e o grupo inteiro fica na expectativa 

de que ele se cure sozinho, ninguém aju 
da: você que se cure aí com seus espíri 
tos. E, como não existe uma escola de 
xamãs, ele tem que pegar o chocalho, o 
penacho, e inventar cantigas de curar, 
como um sacerdote que tivesse de criar 
sua própria missa e desenvolver seus pró 
prios poderes. 

Tal como o médico entre nós, o 
pajé goza de muitas vantagens numa al 
deia. Tendo poder sobre a dor, a vida 
dos outros e manipulando as forças espi 
rituais do mundo, goza de muito prestí 
gio e até de relativa riqueza. Mas tende a 
se tornar um homem condenado no au 
ge da sua própria glória. Para confirmar 
isso, me reporto a minha convivência 
com os índios cadiuéu, do sul de Mato 
Grosso. 

Os cadiuéu, do grupo dos guaicu 
rus, não usam a palavra pajé, que é de 
origem tupi. Eles têm duas figuras de 
xamã: nidjienidji e o otxicónrigui. O 
nidjienidji é uma espécie de curandeiro 
bom. Cura as pessoas, se comunica com 
forças espirituais, adivinha, etc. A sessão 
de pajelança de um nidjienidji se con 
verte freqüentemente num verdadeiro 
espetáculo. Com um penacho numa mão 
e um maracá na outra, ele enche a noite 
com seus cantos, que variam segundo os 
animais e as forças que estão penetrando 
nele. Ele dança, faz acrobacias, prestidi 
gitações. E é capaz de contar viagens 
maravilhosas; que ele vai montando nu 
ma estrela, sobrevoando um raio azul, 
azul que de repente é vermelho, onde 
ele pega belos peixes com as mãos. Tudo 
muito doido, muito fantástico, mas, 
através dessa colorida loucura, ele vai in 
vocando forças espirituais para curar. 
No fim, sopra a fumaça de um charuto 
sobre o doente e suga a enfermidade, o 
quid do corpo enfermo. O grupo acom 
panha tudo, atento e encantando, ainda 
que também atemorizado. 

Agora vem o lado trágico. Nós 
admitimos facilmente que um médico 
às vezes cura e às vezes não consegue 
curar. Entre os índios é diferente: opa 
jé curou alguém porque quis ou deixou 
alguém morrer porque queria matá-lo. O 
próprio pajé termina acreditando nisso. 
E se atormenta pensando: será que eu e 
meus bichos fracassamos, não pudemos 
curar fulano, ou eu o matei mesmo, por 
que queria de fato matar? Sua dúvida se 
aprofunda na medida em que, no auge 
do transe, as forças espirituais que nele 
explodem e afetam as pessoas, se tor 
nam incontroláveis e assustam a ele tam 
bém. Então o nidjienidji duvida se ele 
não foi capaz de curar ou quis mesmo 
matar os doentes que pioraram ou que 
morreram. Então, pouco a pouco, inevi 
tavelmente, se ganha prestígio acertando 
e fracassando; ele passa a ser visto como 
um ser terrível, que pode curar ou ma 
tar. É neste momento que ele começa a 
ser visto e temido com pavor e a ser cha 
mado de otxicónrigui e será doravante 
uma espécie de super-nidjienidji domi 
nando absoluto sobre a tribo, alguém 
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que tende a matar porque é basicamen 
te mau. Como seu poder é desde então, 
indiscutível, tudo lhe é creditado, o bem 
e o mal, a cura e a morte. Sua fama já 
grande pelas curas cresce pelo número 
de mortes que lhe são atribuídas. A tri 
bo comenta amedrontada: veja, ele está 
deixando aquela velha morrer. Está ma, 
tando fulano! Mas também todos acham 
que, se o otxicónrigui quiser curar ,.cura 
como ninguém. Uma vez viuma família 
vir em busca de um otxicónriguir-carre 
gando uma menina doente..Bcc pai pe 
dia, entre esperançado e· apavorado: de 
volva a beleza da minha filha, eu lhe dou 
este cavalo, lhe dou 0-que você quiser, 
mas cura ela, não mata ela não! 

O otxicónríngui é visto assim, co 
mo uma espécie.de-médíco louco, de po 
deres imprevisíveis. E acaba provocando 
um pavor tão grande que um dia um 
grupo de homens da tribo parte para 
cima dele e o trucida com as próprias 
mãos. Trucidam assim de repente, por 
que sabem ou temem que se bobearem 
fazendo planos, conspirando, o otxicón 
ringui adivinha, chama seus bichos, e 
mata todos. É assim que, quando menos 
espera, o grupo cai em cima dele e o faz 
em pedaços. 

Na hora de controlar o 
incontrolável, 

qual é o seu xamã? 

O destino, a sina de um nidjienidji 
é se tornar um otxicónringui. Ele até so 
nha com isso: é a glória. Embora tema 
profundamente isso: vai ser sua destrui 
ção. Entre os cadiuéu conheci um nidjie 
nidji, o João Apolinário, que procurava 
cristianizar os seus poderes, de medo de 
se tornar um otxicónrigui. Despistava: 
não, que é isso, eu não sou um nidjieni 
dji, eu sou é um padre; eu curo, sim, 
mas é por meio de São José, de Nossa 
Senhora. Mas ele fazia tudo o que um 
nidjienidji faz, usava o penacho, o cho 
calho, tinha necessidade do prestígio 
dos nidjienidji. E assim, apesar do estilo 
cristão, corria o risco - se tivesse êxito - 
de viver, ele também, o destino trágico 
e heróico dos otxicónrigui. 

Conheci um outro xamã cadiuéu, 
Morcego, que era o oposto do João 
Apolinário. O Morcego já era então niti 
damente um otxicónrigui. De longe vi 
nha gente se valer de seus poderes. Era 
temido. Tinha um enorme prestígio 
também fora da aldeia, entre os fazen 
deiros da região. Ele podia simplesmente 
ficar rico como curandeiro entre os 
brancos. Mas ele só queria saber da gló 
ria que só a..sua gente lhe podia dar. Nos 
olhos apavorados do seu povo é que ele 
queria ver refletida toda a grandeza do 
seu poder. 

Isso .. ele não teria jamais entre os 
brancos, por mais dinheiro e comodi- 

48 

dades que lhe oferecessem. Por isso vi 
via voltando para sua aldeia. Eu mesmo 
uma vez lhe disse· some, te manda, Mor 
cego, eles aqui vão te matar, eles estão 
preparados, qualquer dia te despedaçam. 
Mas ele voltava sempre, queria gozar o 
papel de otxicónrigui todo-poderoso. 
E me dizia: não matam nada! eles não 
podem comigo!, eles sabem. Um dia vol 
tou e foi trucidado. 

Entre os cadiuéu, conheci outro 
tipo de pagé, o João Gordo. Era um ca 
tivo, havia sido capturado entre os cha 
macoco. E logo se revelou um nidjienidji 
muito estimado pela tribo, cantava mui 
to bem e era especialmente requisitado 

no tempo da caça, quando grupos de 20, 
30 índios saem a caçar pelo Pantanaã 
Uma das funções de João Gordo era 
cantar para prever o que ia acontecer 
com os caçadores. Ele subia nos seus bi 
chos e ia pelo ar ver o que estava para 
acontecer e depois acompanhava o gru 
po com seus poderes. Claro que, a par 
disso, os índios tomavam uma série de 
providências práticas: partiam bem mu 
nidos de armas e remédios contra mor 
dedura de cobra, eventualmente manda 
vam alguém examinar se a região estava 
propícia. Às vezes um pequeno grupo ia 
queimar dois meses antes os pastos se 
cos para que depois o capim novo atraís- 

Xapuri, 
o Xamã 

dos Yãnomam 

A fotógrafa Cláudia A ndujar viveu 
14 meses entre os tndios yãnoman, 
no temtàrio de Roraima, perto da 
fronteira com a Venezuela. Dessa 
longa convivência surgiu o livro 
Yãnomam - Em Frente ao 
Eterno, que a Editora Praxis está 
lançando como o primeiro de uma 
série intitulada Memória Social. 
Com prefácio do antropólogo 
Darcy Ribeiro e design de Wesley 
Duke Lee, o livro apresenta 40 
fotos e dois desenhos feitos por 
indios, além de comentários da 
autora sobre aspectos da cultura 
yãnomam. Cláudia Andujar cedeu 
as fotos que ilustram a matéria do 
Darcy Ribeiro e prestou o seguinte 
depoimento sobre a figura do xamã 
entre os indios yãnomam: 

Entre os yãnomam a palavra usa 
da para designar xamã é xapuri. Para 
situar melhor a figura do xapuri, é pre 
ciso penetrar um pouco na visão de 
mundo yãnomam: 

O corpo é somente uma casca. O 
que anima é o norarni, um principio de 
vida imortal, a essência da vida. No 
miolo dos ossos e na coluna vertebral, 
cada yãnomam tem dentro de si o no 
rami Sem essa energia não há vida. Por 
isso tudo o que existe no mundo ani 
mal, vegetal e mesmo inanimado tem o 
seu norami. Uma panela ferve e o yãno 
mam diz: "O que faz ferver a água na 
panela é o norami ". Essa energia es 
sencial e vital se multiplica infinita 
mente no mundo através dos hekura, 
que são manifestações de energia for- 

madas a partir do norami. O hekura 
pessoal que vive no peito de cada yã 
nomam tem a capacidade de captar ou 
tros hekura do mundo animal, vegetal, 
mineral e mesmo ancestral. Este dom 
de captar os hekura auxiliadores é pró 
prio especialmente do xapuri. Durante 
o xapuri-mu (ato ritual xamântico], o 
xapuri incorpora a energia dos vários 
hekura. 

O xapuri tem muitas funções no 
grupo. Essencialmente, ele é o respon 
sável pelo equilibrio espiritual e bem 
estar do seu povo. Um grande xapuri 
tende a se tornar o lider natural do 
grupo. Mas uma das suas funções mais 
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se caça com fartura. Mas, apesar disso, os índios, como nós, acreditam na pre 
sença do azar, do imprevisível, do incon 
trolável. Uma cobra de veneno potente, 
uma onça que salta de mau jeito. E 
quem lida com o azar é o nidjienidji, é 
ele quem dá segurança emocional a tri 
bo, e o sentimento de que o azar é con 
trolável. 

Até me parece que nenhum grupo 
humano pode viver sem essa segurança 
psicológica. É essa, eu penso, a razão 
pela qual as religiões de tipo mágico, 
como umbanda, candomblé, se expan 
diram tanto. Nunca houve tanto can 
domblé e macumba como hoje. É que 

nós chegamos a um nível instrumental 
muito alto em tudo, podemos ver micró 
bios e medir a distância entre duas es 
trêlas. Mas conhecemos também o azar: 
não estamos livres de que um câncer 
caia em nós ou na pessoa amada, não es 
tamos livres da dor, da pobreza, nem do 
desastre de automóvel. E quem controla 
o incontrolável? Não é a companhia de 
seguros. Não são os psiquiatras. Então é 
na religião que as pessoas vão buscar ou 
fortalecer um certo sentimento de pro 
teção diante do incontrolável. 

Outro fato interessante que me 
ocorre agora; no Xingu, entre os índios 
camaiurá, eu encontrei uma verdadeira 

inflação de xamãs. Lá todos os homens 
praticamente eram pajés. Os camaiurá 
dão tanta importância à espiritualidade 
que ser pajé é uma aspiração de todos. 
Chega a ter 20 xamãs numa aldeia. Che 
ga um ponto em que, com exceção dos 
tipos mais brutos, todos os homens em 
punham seus maracás,chupam e sopram 
seus charutões, tentando se comunicar 
com os maracás, - esta é a palavra com 
que eles chamam os espíritos, os bichos 
que habitam as florestas. Quando um 
mamaé aparece numa aldeia camaiurá, 
para ameaçar alguém ou para advertir de 
alguma coisa, não é só um, mas são mui 
tos os pajés que percebem ao mesmo tem- 

importantes é curar - extirpar do cor 
po do doente os objetos causadores de 
um determinado mal. 

Uma cura maior e feita por vá 
rios xapuri. Eles se drogam com aluci 
nógenos para que melhor se dispo 
nham aos hekura auxiliadores. São es 
tes hekura que gostam e pedem a dro 
ga, não os xapuri em si. Uma vez em 
transe, começa o xapurimu. O doente 
está deitado inerte na rede. As mulhe 
res se afastam. Os hekura não gostam 
do cheiro do sexo da mulher. Calam-se 
as crianças e os cachorros. Um xapuri 
senta-se no chão com as pernas dobra- 

clinada. Tapa os ouvidos, fecha os 
olhos, emite um zumbido crescente: 
os hekura, na forma de esptrito de ani 
mais, estão chegando. E aqui o ritual 
podem variar segundo os bichos invo 
cados. 

Um xapuri, por exemplo, está 
tentando incorporar o espirita de um 
gavião, um dos muitos hekura auxilia 
dores. Ele imita o vôo da ave e, dan 
çando, invoca o seu espirito: "koy, 
koy, koy, koy!" Koymani é o nome 
do esptrito do gavião. Invocado, koy 
mani penetra no peito do xapuri com 
seu peso ( energia) de hekura. Se o xa 
puri for de grande carga, capaz de in- 
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corpora, grande energia, o newani, o 
mal, será afugentado. 

Ayakorari, o esptrito do japim, 
um pássaro amarelo, é um hekura mui 
to especial. Ele acha e extirpa os obje 
tos patogênicos que estão causando 
mal ao corpo do doente. Vi xapuris, 
incorporados por ayãkorari, vomitarem 
pontas de flecha, fios de algodão e ou 
tros objetos. Estes objetos entraram no 
corpo do doente por magia. Um outro 
xamã inimigo, com ajuda dos seus he 
kura, foi quem os deixou ali. Então o 
norami do doente ficou como que 
amarrado por fios de algodão e ele 
quase não pode mais respirar. Ou en 
tão foi uma ponta de flecha que ficou 
no tornozelo, dificultando o andar. 
Agora estes objetos têm que ser removi 
dos. O algodão desamarrado e a flecha 
extirpada. Quem o faz é o espirita de 
ayãkorari através do xapuri, que os su 
ga e vomita entre dores e gritos. Vi um 
xapuri vomitar cerca de dez metros de 
fio de algodão: Como? Não imagino. O 
fato é que, depois destes rituais, o 
doente se sente recuperado, com seu 
norami livre, reencontrando a vontade 
de viver. Ou o tornozelo pdra de doer e 
o tndio consegue andar bem. 

Se o xapuri é forte, seguro de si, 
funcionará como lider espiritual, o 
equilibrio do grupo. A alma do seu po 
vo. Em 1977, depois de uma epidemia 
de sarampo que dizimou a metade de 
um grupo yãnomam, um velho xapuri, 
um autêntico lider, impotente diante 
da desconhecida doença trazida pelos 
brancos, falou desolado: 

"Os meu hekura foram embora, 
embora foram, e. seus tapiris 
(abrigos) em meu peito estão va 
zios. Eles foram para a terra de 
les, nas serras. Só dois hekura so 
braram, dois espúitos cabisbai 
xos. Oarimani, o espirita do ira 
ra e yawerésiri o esptrito da pre 
guiça. Desgostosos estão, pois 
não conseguiram afugentar o mal 
e manter meus parentes com vi 
da. Não sou mais um xapuri". 
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po a presença do espírito e saem a exor 
cizá-lo. Assim é que se você está dor 
mindo numa maloca camaiurá, bem po 
de ocorrer que de repente, veja um ho 
mem começar a vibrar seu maracá, e lo 
go outro, e outros, até que vários come 
çam a invocar os mamaés, ou a interpre 
tar suas advertências, e o que um perce 
be o outro sente também, numa cena de 
espantosa beleza. 

Vem, tigre azul, 
a terra está cansada 
de comer cadáveres. 

Conheci também um xamã charla 
tão. Foi entre os índios caapor (urubús 
para os brancos), na fronteira do Pará 
com Maranhão. Entre os caapor encon 
trei uma coisa muito estranha para uma 
tribo tupi: eles não tinham pajé. Visitei 
aldeia por aldeia, conversei 'com todos 
os índios e não encontrei nenhum pajé 
entre eles, não sei porque razão. Então 
apareceu lá um índio de uma tribo vizi 
nha, um tembé, se dizendo pajé. Cha 
mava-se Emiliano, era um charlatão, 
porque na verdade em seu próprio gru 
po ele não era reconhecido como pajé. 
Mas como todo tembé, sabia Emiliano 
certas canções e práticas xamanístícas e 
queria com elas exercer a pajelança na 
tribo vizinha como um modo de contro 
lar e tirar vantagens dos índios, especial 
mente dos mais ingênuos. Para isto espa 
lhou que, se quisesse, podia fazer com 
que os aviões descessem ali no meio da 
aldeia. Ora, o avião para os índios já é 

Darcy Ribeiro nasceu em Montes 
Claros, Minas Gerais, em 1922 e for 
mou-se em Ciências Sociais pela Uni 
versidade de São Paulo em 1946. Como 
etnólogo, dirigiu a seção de estudos do 
Serviço de Proteção ao Indio (1952- 
1956), criando no Rio o Museu do 
Índio. Em 1958, participou como pes 
quisador na Campanha Nacional de Er 
radicação do Analfabetismo, planifican 
do no ano seguinte um programa de pes 
quisas interdisciplinares sob o tema: 
"Urbanização e Industrialização, seus 
Efeitos sobre a Família e a Escola". Mi 
nistro da Educação em 1961, criou e or 
ganizou a Universidade de Brasüia, •• 

Foi professor de antropologia na r.l 
Faculdade Getúlio Vargas, ensinou tu- ~ 
pi na Faculdade Nacional de Filosofia .§ 
da Universidade do Brasil ( 1956-1961). ~ 
De 1964 a 1968 lecionou antropologia 
na Faculdade de Humanidades e Ciên 
cias da Universidade da República 
Oriental do Uruguai. 

Suas pesquisas de campo foram 
realizadas entre os índios Guarani, Te 
rêna, Kadiwéu, Ofaié, Urubus-Kaapor, 
Kaikang, Xokléng, Karajã, Borõro, 
Kamayurá e Kukuro. 

uma coisa muito misteriosa, um bruto 
pássaro de asas rígidas e com gente den 
tro. Este pajé charlatão tirava partido 
disso. Ameaçava: posso fazer o avião 
descer aqui no meio da aldeia, só não fa. 
ço porque ele vai tocar fogo em tudo, 
mas qualquer dia eu vou deixar que isso 
aconteça. Com isso, ele ia dominando 
pelo pavor. Aí eu tive que intervir. In 
tervi porque aquela tribo tinha saído de 
uma epidemia terrível, que matou qua 
se a metade deles. Os sobreviventes esta 
vam num estado de prostração muito 
grande, vulneráveis portanto, à ação· do 
pajé-charlatão. E esse eu tive que desmo 
ralizar. Mandei Emiliano rodar. 

Mais espantosa ainda é a história 
que ouvi de Cláudia Andujar, mulher de 
extrema sensibilidade, que esteve muitos 
meses entre os yanomames, da fronteira 
do Brasil com a Venezuela. Ela me falou 
sentidamente de um velho xamã autênti 
co que se sentiu muito desmoralizado. 
Desmoralizado não pela sua gente, nem 
pelos padres e pastores, que os querem 
converter, mas pelas epidemias trazidas 
pelos brancos e diante das quais ele se 
sentiu impotente, vazio dos seus pró 
prios poderes. 

Quero falar um um último tipo de 
xamã. Talvez o mais estranho, embora 
seja o mais presente entre nós, porque 
deles é que vêm a maioria das nossas 
práticas xamanísticas. E certamente o 
que mais me comove. O povo guarani 
tem até hoje alguns remanescentes nos 
grupos caiuá e mbiá que conservam vi 
vas suas tradições religiosas. Há mais de 
dois séculos estes grupos estão fazendo 
uma migração mística na direção do li 
toral paulista. Partem do Paraguai, do 
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Indigenas do Brasil (1957), Arte Plu 
mária dos Indíos Kaapor (1957), A 
Política Indigenista Brasileira (1962), 
O Processo Civilizatório ( 1968), A Uni 
versidade Necessária (1969), A Civiliza 
ção e as Américas (1970), Virá Sai à 
Procura de Deus (1974), Maíra (1977). 
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Mato Grosso, de todos os cantos do Bra- 
sil e vão se transladando para a costa .• 
Eles crêem que na costa há uma terra 
sem-males, e muitos situam esta terra 
perto de Santos. Há séculos eles estão 
nesta peregrinação silenciosa, dirigidos 
por seus pajés, chamados entre eles de 
pays. Param aqui, fazem roça, param 
ali, passam o inverno, mas vão avançan 
do sempre na mesma direção. 

Neste momento há vários grupi 
nhos desses andando por aí. sro peque 
nas famílias, de 20, 40 pessoas. Para 
alentá-los os pays tocam o maracã, can 
tam, dirigem a dança, às vezes marcan 
do o ritmo com varas. Eles acreditam 
que um dia, junto ao mar, se dançarem e 
cantarem com extrema espiritualidade, 
com total envolvimento, poderão levitar 
e, voando, alcançar enfim a terra-sem 
males. 

Muitos guaranis vivem 'perto de 
Bauru, outros perto de Santos. Mas difi 
cilmente serão identificados no que são 
por um paulista comum. Em aparência 
não passam de maltrapilhos, molambos 
de gente. Esses molambos humanos po 
rém atingem um grau de espiritualidade 
infinitamente mais alto que o nosso. Mi 
nhas conversas com os pays, de começo 
não foram nada fáceis porque eu não 
conseguia ver neles ai tos sacerdotes. 
Mais tarde com a ajuda do maior dos 
.etnólogos brasileiros - Curt Nimuenda 
ju, alemão que se guaranizou - aprendi 
a vê-los. Acho que nunca conversei na 
vida com pessoas de tanta espiritualida 
de, de tão profundo sentimento do mun 
do. Nos mitos de criação dos guaranis, o 
fundo do céu está atapetado pelo couro 
de um tigre azul, - o imenso tigre azul, 
que foi morto pelo filho do Senhor - 
cujas manchas são as estrêlas, o sol é um 
olho, a lua outro. Entretanto agora os 
pays destes índios peregrinos estão a di 
zer: o tigre azul está vivo rondando no 
céu. O tigre azul quer descer e acabar 
com tudo. 

A própria terra, cansada de comer 
cadáveres treme e pede: paz, meu Pai, 
chega, chega! Como se vê, os guaranis 
transformaram os mitos da criação em 
mitos da destruição. Acham e até dese 
jam que a vida, essa vida aqui deve aca 
bar, andam em busca de uma vida total 
mente espiritual. Desse modo expressam 
simbolicamente a miséria em que eles 
próprios estão vivendo, o esmagamento 
impiedoso do mundo deles, a impossibi 
lidade de que sua espiritualidade'seja vis 
ta e compreendida. Você pode respeitar 
um pastor pregando numa praça, um 
santo de pau numa igreja, a figura de um 
bispo, um belo ritual de candomblé ou 
os ritos cariocas de yemanjá. Mas que 
respeito pode ter por um índio que anda 
por aí com aparência de um vagabundo 
qualquer? Um índio que paradoxalmen 
te caminha cheio de espiritualidade e de 
esperança para a baía de Santos, para 
buscar alí - cego para toda nossa poluí 
ção - a sua terra-sem-males. 
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