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Quando fiz a Jung a observação de que suas percepções 

psicológicas e sua atitude para com o inconsciente me 

pareciam, em muitos aspectos, idênticas às das religiões 

mais arcaicas – por exemplo o xamanismo ou a religião 

dos índios Naskapi, que não têm sacerdotes nem rituais, 

mas apenas seguem seus próprios sonhos, que acreditam 

serem enviados pelo “grande homem imortal do coração”- 

Jung respondeu com um sorriso: “ Bem, não há nada do 

que se envergonhar. É uma honra!”  

(Von Franz) 



 

RESUMO 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia, Xamanismo, Índio, Pajé, Iniciação, Psicologia 
Analítica  

 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender o ponto de vista 

psicológico do processo de iniciação do pajé. Para esta compreensão foi 

utilizado o referencial teórico da Psicologia Analítica.  

O pajé é uma figura central na dinâmica das sociedades indígenas e seu 

processo de iniciação é considerado um fenômeno importante para a 

Psicologia Analítica, uma vez que demonstra um processo de transformação da 

consciência. Para se compreender essa temática foram discutidos alguns 

aspectos da Psicologia Analítica no entendimento das culturas nativas assim 

como nos ritos de passagem e xamanismo. Foi utilizada também uma 

entrevista concedida por um pajé Kamaiurá, que foi amplificada com conceitos 

da Psicologia Analítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

KEY WORDS: Psychology, Shamanism, Indian, “Pajé”, Initiation, Analytical 
Psychology 

 

 

The aim of the present work is to understand the psychological process 

underlying the initiation of the “pajé”. This aim was pursued using Analytical 

Psychology as a theoretical background.  

The “pajé” is a figure of central importance within Indian societies and the 

process of his initiation is looked upon as an important phenomenon as regards 

Analytical Psychology, because it constitutes a process of conscience 

transformation. In order to achieve a better understanding of this issue aspects 

of native cultures as initiation rites and shamanism were analyzed on the basis 

of Analytical Psychology. An interview of a Kamaiurá “pajé”, enriched with 

Analytical Psychology concepts was also utilized.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho nasceu de uma profunda admiração pelas culturas 

indígenas, assim como pelas manifestações religiosas e de cura das diversos 

povos do nosso planeta. Pessoalmente sempre fiquei admirado com a 

diversidade cultural do ser humano e a associação dos processos de cura com 

elementos religiosos sempre me evocaram fascínio. Estes fenômenos me 

soam como uma verdade misteriosa da alma, que embora não possamos ainda 

explicá-los em toda sua complexidade, não devem ser tratados como meros 

apêndices da cultura humana. Para mim, a prática da Psicologia Analítica 

também se vincula a uma atitude religiosa, no sentido que seu ofício pressupõe 

um religere1 para que se constele um religare. Neste sentido muito me inspira a 

frase de Nagy (2003): “Jung acreditava realmente que a maioria de nossas 

doenças psicológicas é, em suas raízes, religiosa por natureza.” (p.11).   

O interesse pela Antropologia já me acompanha há alguns anos. A 

primeira faculdade em minha formação universitária foi Ciências Sociais, na 

qual a Antropologia era o foco dos meus interesses. Em meu percurso na 

graduação me deparei com os escritos de Jung e acabei mudando de 

faculdade, não porque desgostava da Antropologia, mas por achar em Jung um 

campo fecundo para se estudar o humano.           

Em meu Trabalho de Conclusão de Curso2 estudei a temática do 

xamanismo e reuni duas grandes áreas de interesse: a Antropologia e a 

Psicologia. Este trabalho foi uma introdução que despertou aspectos a serem 

aprofundados.  

O estudo dessa temática não foi influenciado pelo gosto pelo fantástico - 

embora não exclua essas categorias apriorísticamente de minhas escolhas - 

mas por uma intuição embebida em dados empíricos de que um conhecimento 

                                                           
1 Raízes latinas da palavra religião. Religere (re-ler, ler novamente), religare (de re-ligar, ligar-
se de novo) 
2 Trabalho realizado como requisito obrigatório para formação em Psicologia no ano de 2006 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O título foi “Do Neófito ao Xamã: uma leitura 
simbólica do tornar-se xamã” sob a supervisão da Prof(a). Dra. Noely Montes Moraes. 
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e uma sabedoria enorme ainda não foram por nós, ocidentais, reconhecidos e 

da qual nossos nativos são portadores.  

Um dos fatos que chamou a atenção e que há muitos anos saltou aos 

olhos da indústria farmacêutica, é de que esses povos possuem um extenso 

conhecimento herbário e de venenos de origem animal. Um exemplo disso 

pode ser visto em Taylor (2006) na história da pesquisa do curare: um químico 

chamado Richard C. Gill, na década de trinta, chegou a fazer um estágio com 

um curador indígena para aprender como produzir curare. Nos dias atuais, 

etnobotânicos e etnofarmacólogos estão espalhados pelo globo patenteando 

conhecimento destes nativos.  

Embora toda uma indústria ocidental, extremamente lucrativa se 

beneficie dos produtos do conhecimento indígena, sua justificativa 

epistemológica é ainda tida como irreal ou fantasiosa, ou seja, o conhecimento 

deles ainda é desvalorizado e não compreendido. Há aí uma grande 

contradição no nosso modo de enxergar a sabedoria indígena: seus produtos 

são verdadeiros, mas as bases que gerou este conhecimento não o são. A 

ciência material nega a funcionalidade daquilo que ela não pode ver ou 

mensurar. Entretanto, ao observar qualquer pajelança ou ler descrições de 

sessões xamânicas em todo o globo é por demais arrogante, até para não dizer 

obtuso, negar a funcionalidade destes processos. Mesmo assim, quando se 

atribui uma veracidade às curas xamânicas, as explicações dadas pelos povos 

nativos - são tidas muitas vezes como um erro de valoração.    

Mas este não entendimento da justificativa epistemológica do 

conhecimento indígena por parte da cultura ocidental, não é somente uma 

manobra de poder ou de dominação da cultura ocidental, mas é antes, uma 

cegueira referente ao mundo do nativo. Pode-se pensar que a cegueira 

referente ao mundo do nativo tem relação com a tese de Gambini (2000) que 

explicita os diferentes estilos de consciência implicados.  

Neste trabalho tenho como premissa que, embora o saber indígena seja 

qualitativamente diferente do nosso, ele tem um imenso valor. Esta atitude 

diante do saber indígena é embasada por uma infinidade de trabalhos como: 

Lopes (2001), Gil (2001), Junqueira e Pagliaro (2009), Barcelos Neto (2008), 
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Oliveira (2000), Langdon (2005) (1996), Wright (1996), que demonstram como 

ressalta Buchillet (2007): “um alto grau de complexidade e sofisticação no que 

diz respeito as concepções indígenas de saúde e doença” (p.15),  assim como 

em Viveiros de Castro (2011) que diz que “O equivalente funcional do 

xamanismo indígena é a ciência” (p. 490).  Este tipo de posicionamento vai ao 

encontro da atitude proposta por Gambini (2000) para com a produção cultural 

indígena: 

 

Olhar para trás e ver o que foi perdido, destruído ou maltratado e, por 
meio de uma percepção valorativa positiva, criar o desejo ou a 
decisão de encará-lo com novos olhos e trabalhar para que seja 
reintroduzido no lugar onde foi tirado de maneira estúpida ou cruel. 
(GAMBINI, 2000, p. 26).     

 

 A Psicologia Analítica, em sua origem, tem na figura de seu fundador a 

síntese de seu saber. Jung foi um pesquisador profícuo e incansável, que 

buscou nas diversas ciências e saberes o fundamento humano sob a qual elas 

existiam. Neste sentido ele foi um grande construtor de pontes, tanto entre 

culturas distintas quanto de tempos distintos. Segundo Gambini (2008) 

“Quando Jung se interessava por algum assunto, não havia preconceito que o 

detivesse, indo sempre atrás do que lhe pedia sua enorme curiosidade.” (p. 

61).  

A Psicologia Analítica, em sua gênese, teve profunda e significativa 

influência da Antropologia (SHAMDASANI, 2005) e das manifestações culturais 

mais diversas do globo. Esta influência não se limitou puramente à teoria e aos 

diálogos e correspondências com os “antropólogos de gabinete”3, mas à 

vivência e imersão nas mais variadas culturas e sistemas de conhecimento,  

muitos dos quais, diversos dos  paradigmas científicos de sua época. 

                                                           
3
 Em antropologia este é um titulo de cunho pejorativo: era dado aos antropólogos que faziam 
teorias sobre “os povos ditos primitivos” sem jamais terem feito um trabalho de campo, ou uma 
imersão em tais culturas. Geralmente as teorias oriundas de tais antropólogos tinham um teor 
mais evolucionista e eurocêntrico. Os mais destacados antropólogos de gabinete são Sir 
James George Frazer e Lucien Lévy-Brühl.     
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Embora tenha obtido pouco reconhecimento declarado por parte da 

Antropologia4, como nos aponta Shamdasani (2005) e nos demonstra Barrio 

(2007) no ínfimo destaque dado à Jung em seu livro, penso que Jung foi um 

pensador extremamente fecundo e que suas idéias ainda estão por serem 

compreendidas em um contexto mais amplo.   

Minha meta é que este trabalho possa contribuir para a construção de 

um saber psicológico de uma das figuras mais intrigantes das sociedades 

nativas de nosso país: o pajé. 

Em Psicologia, pelo menos no que concerne a nossas universidades, 

pouca atenção tem sido despendida ao estudo da temática indígena e, menos 

ainda ao fenômeno do xamanismo. Embora, como mostre Vitale e Grubits 

(2009) em seu trabalho sobre o estado da arte entre psicologia e a temática 

indígena, a produção acadêmica tenha tido um aumento significativo a partir da 

década de 90 e, com um bom índice de crescimento nos anos consecutivos, 

ela ainda é pouco estudada em relação a outras produções. Vitale e Grubits 

(2009) conseguiram catalogar um total de 49 trabalhos até 2009 com a 

intersecção das temáticas de psicologia e temáticas indígenas. Segundo as 

autoras, só em 1980, houve os primeiros trabalhos de psicologia e a temática 

indígena, com Piccinelli (1980) e Cruz (1980).   

Um outro dado que parece corroborar o caráter ainda exploratório entre 

a psicologia e a temática indígena é a falta de continuidade dos pesquisadores 

em tal temática. Vitale e Grubits (2009) apontam que dos 45 autores de 49 

pesquisas levantadas no total, apenas 4 deram seguimento a outros trabalhos 

no mesmo campo-tema.    

Em relação à temática da pajelança e do misticismo indígena levantados 

por Vitale e Grubits (2009) há apenas quatro trabalhos, sendo que dois utilizam 

o referencia teórico da psicanálise, Vidille (2005) e Moure (2005); um da 

psicologia social, Godoy (1995) e um da psicologia do desenvolvimento, Paiva 

(2005).   

                                                           
4 Shamdasani (2005) sugere a tese de que C.G.Jung influenciou trabalhos de antropólogas de 
renome como Ruth Benedict e Margaret Mead, mas que por algum motivo estas preferiram não 
declarar esta influência em seus trabalhos.   
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Dentre as 49 pesquisas levantadas há somente um trabalho que se 

utiliza do método da psicologia analítica como modelo investigativo: Neto 

(2003), com a dissertação de mestrado “A destribalização da alma indígena – 

Brasil, século XVI: uma visão junguiana.” Recentemente mais um trabalho foi 

publicado, na PUC-SP, com a compreensão junguiana sobre a temática 

indígena: Medeiros de Sá (2011) com “O Simbolismo da Morte na Mitologia 

Indígena Brasileira: uma abordagem junguiana”.  

Nos Estados Unidos um autor junguiano que tem livros sobre a 

interlocução entre xamanismo e a psicologia analítica é Sandner (1997) e 

Sandner e Wong (1997). A principal investigação de Sandner é sobre os 

métodos de cura Navajos.    

 

Justificativa e relevância 

 

As justificativas deste trabalho são múltiplas, dada a escassa literatura 

da psicologia tanto sobre a temática indígena nacional, como mais 

especificamente sobre a figura do pajé.  

Além do escasso material acadêmico da Psicologia sobre a temática 

indígena - o que já balizaria um estudo sobre esta temática - outros três itens 

apontam para pontos obscuros que este trabalho possa vir a iluminar:  

 

a) Na dimensão teórica e no campo interdisciplinar 

A principal justificativa deste trabalho, no campo teórico, é a tentativa de 

união de saberes, hoje pouco próximos. Segundo Shamdasani (2005):          
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A separação disciplinar entre antropologia e a psicologia, no século 
XX, obscurece a extensão em que estavam interligadas, no final do 
século XIX e início do século XX. A própria identidade desses termos 
não era de modo algum fixa, e o termo “antropologia” também 
abrangia o que hoje seria classificado como psicologia, e vice-versa. 
(SHAMDASANI, 2005, p. 293). 

 

Para isso, este trabalho irá recapitular as bases antropológicas da 

Psicologia Junguiana. Este tipo de cuidado irá delimitar não só o ponto inicial 

de minhas interpretações, mas o mais importante: seus resultados.  

Durante a formulação da pergunta desta dissertação, um 

questionamento foi fundamental para forjar a atitude de pesquisador frente a 

um fenômeno culturalmente distinto: Se irei fazer uma leitura de determinado 

fenômeno a partir de determinado modelo, qual será meu resultado? 

Enxergarei o fenômeno em si? Ou enxergarei o modelo teórico? Tratando-se 

de um fato cultural, aparentemente existente em outra cultura, enxergaria o 

fenômeno cultural ou faria uma leitura etnocêntrica, uma vez que a ciência de 

que disponho para fazer esta leitura é também culturalmente circunscrita?  

Penso que estas perguntas devem sempre estar presentes para que o 

objeto pesquisado não seja somente uma leitura a partir de certo modelo, como 

em Vidille (2005), mas que o próprio fenômeno estudado interaja com a própria 

teoria, de modo que as explicações dadas pelo pajé sejam levadas em conta 

em toda a sua extensão. A intenção é deixar que o fenômeno mais “fale” do 

que “escute”. 

   

b) Na dimensão da Consciência Coletiva 

Gambini (2000) estuda a psique brasileira a partir da análise simbólica 

da consciência coletiva. Ele levanta questionamentos e desafios contundentes 

em relação à temática indígena. Gambini (2000) recapitula a formação da alma 

brasileira desde a época do “descobrimento”, mostrando em pormenores 

históricos e sociais como se deu a gênese do povo brasileiro através da 

miscigenação do índio com o europeu. Salienta que o povo brasileiro deve sua 

formação primeira à fusão genética e biológica entre índios e portugueses e 
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que, embora em uma dimensão cultural possam ser discernidos elementos 

assimilados de ambas as culturas, em uma dimensão psicológica, esta fusão 

ou miscigenação não ocorreu. 

 

Nesse nível, o que de fato ocorreu foi a sobreposição de um estilo de 
consciência, de um modo de funcionar conscientemente, sobre outro 
que é negado como se não tivesse valor nenhum. (GAMBINI, 2000, 
p.25). 

 

Espero que este trabalho, no sentido em que gere um saber psicológico 

da iniciação do pajé, possa contribuir para um maior entendimento da “ciência 

indígena” e colabore na preservação e inclusão deste saber em nossa cultura. 

 

c) Na aquisição de um conhecimento mais fidedigno do mundo fenomenal do 

nativo 

Langdon (1996), estudiosa sobre o xamanismo, principalmente no Brasil, 

critica a posição de alguns pesquisadores sobre a tese da gênese 

psicopatológica dos xamãs.     

 Para não se cair em tal erro de interpretação, Langdon (1996) propõe 

alguns pré-requisitos a serem preenchidos para que se possa ter um 

conhecimento fidedigno acerca deste fenômeno, ou seja, a maneira mais 

adequada de se aproximar deste.   

As seis principais características que Langdon (1996) sugere para 

viabilizar um estudo sobre xamanismo são:  

1) “A idéia de um universo de múltiplos níveis, onde a realidade visível 

supõe sempre uma outra invisível (...)” (p.27); 

2) “Um principio geral de energia que unifica o universo, sem divisões, em 

que tudo é relacionado com os ciclos de produção e reprodução, vida e 

morte, crescimento e decomposição (...)” (p. 27); 

3) “Um conceito nativo de poder xamânico, ligado ao sistema de energia 

global (...)” (p. 27); 
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4) “Um princípio de transformação, da eterna possibilidade das entidades 

do universo de se transformarem em outras (...)” (p.27);  

5) “O xamã como mediador, que age principalmente em beneficio de seu 

povo;” (p.28); 

6) “Experiências extáticas como base do poder xamânico, possibilitando 

seu papel de mediação (...)” (p. 28).  

É interessante notar que os seis pontos de “a priori” ressaltados por 

Langdon (1996) possuem estreita relação com as perspectivas ontológicas e 

epistemológicas do modelo junguiano.  

A noção de ego5 e Self têm como característica uma realidade aparente 

e uma invisível (ou inconsciente), assim como presente no item 1. No item 2 

vemos uma definição muito próxima ao Self, que pode ser visto como um 

princípio organizador do universo. No item 3, pode-se perceber a semelhança 

ao que Jung denominou personalidade mana. Nos itens 4 e 5 pode-se fazer 

uma aproximação com a  função transcendente e o símbolo, pois ambos os 

conceitos demonstram um princípio de transformação. Finalmente o item 6 

pode ser associado ao que Jung vivenciou como um confronto com o 

Inconsciente, e da técnica de imaginação ativa como uma possibilidade de  

uma mediação entre ego e inconsciente.  

Para Eliade (2002) a técnica extática por excelência no xamanismo é o 

transe, mas sonhos, visões e audições são também por ele consideradas 

experiências extáticas, no sentido em que eles também são revelações que 

medeiam as relações do mundo cotidiano com o sobrenatural. Embora Jung 

não tenha vivenciado ou teorizado sobre alguma técnica de transe, durante 

toda sua vida tentou elaborar técnicas de mediação entre o consciente e o 

inconsciente.  O Livro Vermelho (JUNG, 2010) mostra a tentativa de Jung em 

dar conta, e elaborar as vivências profundas com o inconsciente. Nele Jung 

expressou tanto de forma poética como de maneira gráfica as suas vivências 

com o inconsciente, transcrevendo muitas conversas com figuras que 

apareciam em sessões de imaginação ativa. Desta maneira, Jung elaborou 

                                                           
5 Os conceitos utilizados como, ego, Self, personalidade mana, função transcendente, símbolo 
e imaginação ativa estão explicados no glossário. 
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conceitos sobre os sonhos e a técnica da imaginação ativa de forma a 

possibilitar uma compreensão do inconsciente.  

O estudo da pajelança pela Psicologia Analítica é importante e se 

justifica pelas possibilidades inovadoras e inclusivas que esta abordagem 

apresenta. A perspectiva ontológica da abordagem junguiana tem semelhanças 

fundamentais com a visão de mundo dos pajés, ou melhor, com a perspectiva 

ontológica destes. Sendo assim, este tipo de leitura abre um campo de 

entendimento e de troca importantes, que pode culminar na abertura de um 

espaço que favoreça o entendimento da perspectiva epistemológica dos pajés. 

Tal hipótese torna-se visível quanto Lévi-Strauss (2007) afirma: 

 

(...) a psicanálise pode recolher uma confirmação de sua validade, ao 
mesmo tempo que a esperança de aprofundar suas bases teóricas e 
de melhor compreender o mecanismo de sua eficácia, por uma 
confrontação de seus métodos e de suas finalidades com os de seus 
grandes predecessores: os xamãs e os feiticeiros. (LÉVI-STRAUSS, 
2007, p. 236). 

 

 Von Franz (1997) também percebeu semelhanças entre a Psicologia e o 

Xamanismo. Mas ao invés de focar suas comparações no método e na técnica 

como em Lévi-Strauss (2007), ela enfatiza uma análise mais introvertida, 

levando em conta a vivência de transformação psicológica (iniciação) do xamã 

como principal atributo para este exercer sua prática. 

Isto posto, penso que a teoria da Psicologia Analítica pode contribuir 

para a aquisição de conhecimento acerca desta temática. 

Para abordar a temática da iniciação dividi a dissertação da seguinte 

maneira: 

 O primeiro capítulo apresenta a intrincada e problemática intersecção 

da Psicologia Analítica com a Antropologia, mostrando também alguns 

posicionamentos de Jung em relação aos povos nativos6.  

                                                           
6 Na época de Jung, a denominação que ele utilizava era de “povos primitivos”.  
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Para a construção deste capítulo foi utilizada, sobretudo, a leitura feita 

pelos poucos comentadores da obra de Jung e sua intersecção com a 

Antropologia; a saber: Gambini (2008), Shamdasani (2005) e Byington (2006). 

Foi feito também um levantamento nas obras completas de Jung sobre o 

“primitivo”.  

O segundo capítulo “Xamanismo e Pajelança” trata da revisão 

bibliográfica a respeito da temática e já constitui um primeiro momento no 

processo de elaboração simbólica-arquetípica da temática propriamente dita.  

O terceiro capítulo “Iniciação” trata da revisão bibliográfica a respeito da 

temática da iniciação, e assim como o capitulo anterior, já é um capitulo onde o 

símbolo da iniciação começa a ser processado.  

No quarto e quinto capítulos estão contemplados o Objetivo e Método da 

pesquisa.  

O sexto capítulo aborda a Análise e Discussão, que será feita a partir do 

relato de iniciação do Pajé, concedido e gravado em meio fonográfico, assim 

como as anotações de campo do pesquisador.  
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1. PSICOLOGIA ANALÍTICA E ANTROPOLOGIA 

 

Este trabalho pretende estudar a iniciação do pajé. Como demonstram 

Shamdasani (2005), Byington (2006) e Gambini (2008) há criticas e falta de 

atualização no pensamento da Psicologia Analítica em relação ao campo da 

Antropologia. Assim, este capítulo pretende apontar alguns pontos da relação 

entre essas áreas do conhecimento.     

Antropologia e Psicologia, como é sabido, são ciências distintas, 

definidas por objetos de estudo e especificidades diferenciadas. Assim, nas 

universidades, fazem parte de cursos independentes.   

Como mostra Shamdasani (2005), esta separação é fruto muito mais de 

um processo histórico do desenvolvimento destes dois grandes ramos das 

ciências humanas, e neste sentido do processo de individuação destas 

ciências, do que da diferença de objetos de estudo entre elas.  

Esta afirmação se torna clara ao compararmos a origem etimológica de 

ambas as palavras. O termo Antropologia, tem origem da composição das 

derivações gregas anthropos (homem) e lógos (palavra, estudo tratado); desta 

maneira é a ciência do estudo do homem. Psicologia também é formada por 

raízes gregas, da união da palavra psyché (alento, sopro da vida, alma) mais 

logos, que significa ciência do estudo da alma.  

 Em suas gêneses, ambas as ciências estavam de certa maneira 

amalgamadas, seus limites e objetos não eram de modo algum claros.  

 Segundo Shamdasani (2005):         

 

A separação disciplinar entre antropologia e a psicologia, no século 
XX, obscurece a extensão em que estavam interligadas, no final do 
século XIX e início do século XX. A própria identidade desses termos 
não era de modo algum fixa, e o termo “antropologia” também 
abrangia o que hoje seria classificado como psicologia, e vice-versa.” 
(SHAMDASANI, 2005, pg.293).  
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  Na construção da obra junguiana percebe-se a extensa utilização 

material de cunho antropológico. Segundo Shamdasani (2005), na biblioteca 

particular de Jung “podem-se encontrar os volumosos exemplares do Annual 

Report of Bureal of Ethnology to the Secretary of Smithsonian Institution, de 

1817 a 1919” (pg.293), ou seja, mais de um século de publicação 

antropológica, além dos outros inúmeros livros de antropólogos como Adolf 

Bastian, James Frazer, Lucien Lévy-Brühl, Marcel Mauss, Gustav Le Bon entre 

outros. 

O papel que a Antropologia teve para a construção da obra junguiana foi 

enorme: era ela quem fornecia grande parte do material empírico não 

patologizado e, desta maneira, possibilitava um plano comparativo para que 

Jung pudesse conceber sua teoria.  

Jung aparentava ser um tipo pensamento intuitivo introvertido. Em 

“Memórias, Sonhos e Reflexões” (JUNG, 2002a) e no recém-lançado “Livro 

Vermelho” (JUNG, 2010) a força da sua experiência interior como um dos 

fatores importantes para a construção de sua teoria é evidente. 

A dificuldade neste tipo psicológico, no que tange à generalização de 

suas idéias, no compartilhamento com os outros é que “o pensamento 

introvertido não consegue traduzir sua imagem inicial numa idéia adaptada aos 

fatos.” (JUNG, [1921] 2003, § 701). 

Jung, como psiquiatra de um centro famoso de saúde mental da Europa, 

o Burghölzli (Hospital Psiquiátrico de Zurique, Suiça), sabia que a maneira 

como as experiências eram concebidas a ele tinham um caráter sui generis, e 

sabia que as experiências que teve tanto em sua infância quanto em sua vida 

adulta7 poderiam ser tachadas como fruto de uma psique doentia, 

esquizofrênica.  

Em uma perspectiva pessoal, Jung pôde compreender e corroborar 

teoricamente suas experiências pessoais, após entrar em contato com material 

antropológico, mítico e etnológico. Este material serviu como um espelho para 

                                                           
7 Em Jung (2002a) é mostrado que várias foram as experiências limites vivenciadas por Jung, 
como as visões que ele teve no período do rompimento com Freud e com a chegada da 
segunda guerra, assim como suas experiências com imaginação ativa.  
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Jung enxergar tanto a sua psique como a de seus pacientes. A este respeito 

Shamdasani (2005) escreve que Jung deparou-se com os relatos dos 

churingas australianos que o fez lembrar-se da construção de seu homúnculo 

na pedra. 

 

(...) Em 1910, porém, durante a fase de leituras preparatórias para 
Transformações e Símbolos da Libido, deparou com relatos de 
churingas  australianos e com o relato de um esconderijo de pedras-
almas, perto de Arlesheim. (p. 318). 

 

A experiência que Jung teve em sua infância, a construção de seu 

homenzinho com o seixo do Reno fora uma experiência-limite e de grandes 

implicações psicológicas. Em suas palavras, depois da confecção desta 

experiência: “Sentia-me seguro e a sensação penosa de divisão interna 

desapareceu.” (Jung, 2002a, p.33). 

Jung deve ter percebido o valor simbólico de sua experiência depois de 

entrar em contato com o relato dos churingas, segundo Shamdasani (2005) 

através dos trabalhos de Lévy-Brühl. Possivelmente, sem o material de Lévy-

Brühl sua experiência integradora poderia cair sob a denominação de 

“invencionices” de crianças e jamais seria percebido o seu valor prospectivo e 

salutar.  

Talvez se Jung somente tivesse a produção simbólica dos internos do 

Burghölzli como pano de fundo comparativo para suas próprias fantasias, a 

resultante de sua teoria seria outra, assim como o julgamento que ele faria de 

seu próprio processo de elaboração simbólica. Pode-se hipotetizar que foi o 

material de Lévy-Brühl que permitiu Jung conscientizar-se de sua experiência, 

corroborando assim seu próprio processo de elaboração simbólica. 

Shamdasani (2005) recorda que as leituras antropológicas de Jung 

“começaram a acontecer mais regularmente a partir de 1909.” (pg.318). Do 

ponto de vista da cronologia da obra de C. G. Jung, este período antecedeu 

sua obra-marco, aquela que foi o divisor de águas tanto em seus escritos como 



21 

 

em sua vida pessoal e profissional, a obra que o separou de Freud e que é tida 

como fundação de sua psicologia: Símbolos da Transformação ([1913]2008a).   

Esta contigüidade, entre os estudos antropológicos e a publicação de 

sua obra-marco não é por acaso, mas mostra a grande influência que teve a 

Antropologia para a construção da Psicologia Analítica. 

 Gambini (2008) ressalta que: 

 

O que Jung fundamentalmente pleiteava é o estatuto empírico de 
suas descobertas...Jung pretendeu construir uma visão do ser 
humano em cima de fatos observáveis e,[...], sua intuição o levou a 
perceber certos fenômenos ou certos fatos que ele sabia não estarem 
incluídos na visão racional do século XX. (GAMBINI, 2008, p.45). 

 

A Antropologia, com o seu olhar mais amplo, com sua imensa bagagem 

de etnografias, de rituais e símbolos das mais diversas culturas fornecia a 

ponte empírica para as intuições que Gambini (2008) chama a atenção. 

Segundo Shamdasani (2005): 

 

Pode-se expressar sucintamente o que a antropologia significava 
para Jung. A psicologia precisava  da antropologia para que 
pudesse atingir a universalidade transcultural e trans-histórica, 
considerada necessária para uma ciência; e a antropologia, por sua 
vez, precisava da psicologia para poder basear-se numa verdadeira 
compreensão da natureza humana. Ambas eram mutuamente 
independentes. Essa dupla necessidade moldava o seu contato com 
a antropologia, e indica que o que estava em jogo aqui não era nada 
menos que a própria condição de possibilidade tanto da psicologia 
como da antropologia. Foi dessa mútua conjugação que nasceu a 
teoria junguiana da civilização. (SHAMDASANI, 2005, p.293). 

 

No sentido de ampliação e sedimentação teórica muitos foram os 

antropólogos com que Jung dialogou, mostrando que a influência antropológica 

não se dava só com o fornecimento de material empírico, mas também 

acontecia no campo das idéias, da teoria propriamente dita. 
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Um dos antropólogos de maior influência na teoria de Jung, pelo menos 

no que tange a teoria arquetípica, foi Adolf Bastian (1826-1905). Esta 

influência, como ressalta Shamdasani (2005) é explicitamente corroborada pelo 

próprio Jung em mais de um momento8:  

 

A teoria das idéias originárias pré-conscientes não é, de forma 
alguma uma invenção minha, como o demonstra a palavra 
“arquétipo”, que pertence aos primeiros séculos de nossa era. Com 
especial referência à Psicologia, encontramos esta teoria nas obras 
de Adolf Bastian e, logo depois, em Nietzsche. Na literatura francesa, 
Hubert, Mauss e Lévy-Bruhl se referem a idéias semelhantes. Através 
de investigações minuciosas, nada mais fiz que oferecer uma base 
empírica à teoria do que antes se chamava idéias originárias ou 
elementares , ‘catégories’ ou ‘habitudes directrices de la conscience’ 
etc. (JUNG, [1939]1980, § 89). 

  

Ao postular certos princípios apriorísticos na psique Jung ([1945]1999b) 

cita Bastian: 

 

Prova universal do acerto dessa expectativa é a ubiqüidade da 
propagação de “mitologemas” paralelos e os pensamentos dos povos 
ou idéias primordiais de Bastian, e a prova particular, é a reprodução 
espontânea das mesmas, na alma de indivíduos entre os quais não 
há transmissão direta possível. (JUNG, [1945] 1999, §206). 

 

 Von Franz (2008) reitera a proximidade das idéias de Jung com as de 

Bastian, “a idéia dele se aproxima claramente da idéia de Jung sobre arquétipo 

e imagem arquetípica” (p.17), mas faz uma ressalva no ponto em que Bastian 

considerara a universalidade dos mitologemas como pensamento. Para a 

autora a influência de Bastian na arquitetura dos conceitos de arquétipo e 

imagem arquetípica é inegável - talvez até direta - mas a maneira como a obra 

de Jung concebe o humano e sua produção simbólica o afasta veementemente 

da produção de Bastian:       

 

                                                           
8 Segundo Shamdasani (2005) entre 1936 e 1946, Jung destacou em seis diferentes momentos 
Adolf Bastian como tendo “a inédita iniciativa de formular o conceito de arquétipo...” (pg.333).  
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Nós discordamos de Bastian quando considera esses temas como 
“pensamentos”. Ele tinha um espírito muito filosófico, obviamente um 
tipo pensador, tentando mesmo interpretar alguns pensamentos 
elementares, associando-os com idéias de Kant e Leibnitz. Para nós, 
ao contrário o arquétipo não é somente um “pensamento elementar”, 
mas também uma fantasia e imagem poética elementar, uma emoção 
elementar e mesmo um impulso elementar dirigido a alguma ação 
típica. Então, nós agregamos a ele toda uma subestrutura de 
sentimento, emoção, fantasia e ação que Bastian não incluiu na sua 
teoria. (VON FRANZ, 2008, p.17). 

 

 Assim, nota-se que apesar da influência do material antropológico, Jung 

desenvolve um critério muito pessoal de como utilizar esse material, sendo esta 

também, segundo Shamdasani (2005) uma das críticas feita a Jung. 

 

Confusões e críticas a Jung  

 

 Segundo Shamdasani (2005) foi crucial para o distanciamento da 

Psicologia Analítica da Antropologia, o fato de que ao mesmo tempo em que 

Jung tecia considerações sobre os povos ditos primitivos, na Antropologia, 

Franz Boas - o pai da Antropologia Moderna - publicava suas idéias que iam 

contra os princípios evolucionistas presentes na maioria dos estudos 

antropológicos até então. 

 Sendo assim, o etnocentrismo e o evolucionismo foram pontos críticos 

entre a obra de Jung e a moderna Antropologia nascente. 

 O etnocentrismo foi definido e criticado pela Antropologia moderna como 

uma maneira de olhar outra cultura tendo como referencial a sua própria cultura 

e todas as consequências decorrentes disso. Essa ideia surgiu como uma 

reação da Antropologia ao modelo evolucionista.  
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Segundo Castro (2005):  

 

Os povos “não-ocidentais”, “selvagens” ou “tradicionais” existentes no 
mundo contemporâneo eram vistos como uma espécie de “museu 
vivo” da história humana – representantes de etapas anteriores da 
trajetória universal do homem rumo à condição dos povos mais 
“avançados”; como exemplos vivos daquilo “que já fomos um dia” 
(p.29).    

  

 Um exemplo de um autor que apresenta teses evolucionistas é Gustav 

Le Bon (18949). Este autor foi bastante citado por Jung, não tanto como 

antropólogo, mas como um psicólogo das massas, escreveu um livro que, a 

meu ver, é uma pérola dos princípios evolucionistas: em “Leis Psicológicas da 

Evolução dos Povos” ele chega a discernir raças inferiores, médias e 

superiores: 

 

Nas raças médias classificaremos os chineses, os mongóis e os 
povos semitas. Como os assírios, os mongóis, os chineses e os 
árabes criaram tipos de civilizações elevadas que só os povos 
europeus tem podido exceder. Nas raças superiores devemos 
mencionar sobretudo os povos indo-europeus; assim, tanto na 
antiguidade na época dos gregos e dos romanos como nos tempos 
modernos, tem sido os únicos capazes de grandes invenções nas 
artes, nas ciências e na industria; a eles se deve o nível elevado que 
a civilização tem hoje; e o vapor e a eletricidade saíram de suas 
mãos. Até os menos desenvolvidos povos destas raças superiores, 
principalmente os hindus, se elevaram nas artes, nas letras e na 
filosofia a nível que os mongóis, os chineses e os semitas nunca 
puderam atingir. (LE BON, 1894, p.31). 

 

 De certa maneira, como relata Gambini (2008), a maior parte dos 

autores que Jung utilizava em seus escritos, era de um período anterior a 

Boas. Essa base antropológica, utilizada por Jung, foi duramente criticada por 

Boas (2010), o que fez seus representantes caírem em descrédito.  Pouca é a 

ênfase nas faculdades de Antropologia sobre Lévy-Brühl e Adolf Bastian. 

                                                           
9 O livro em questão não tem a data explicitada, de forma que foi utilizado o ano de sua 
primeira publicação  
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Assim, um primeiro ponto crítico em relação ao olhar junguiano a ser ressaltado 

é a base antropológica que Jung utilizou. 

 Segundo Panoff e Perrin (1979) as idéias de Lévy-Brühl marcam “uma 

data na história do etnocentrismo da sociologia europeia.” (p.144). Para 

Shamdasani (2005) uma das idéias mais criticadas de Lévy-Brühl, além de 

“salientar a disjunção entre as mentalidades primitivas e civilizadas” (p.314), 

era a sua tese sobre a mentalidade primitiva ser pré-lógica, e de certa maneira, 

insensível às contradições.  

 Segundo Clarke (1992) Jung “negou invariavelmente que a mentalidade 

primitiva fosse menos lógica que a nossa, opinando que ela simplesmente se 

baseava em suposições diferentes.” (p.81). 

 

Dos muitos que tentaram estudar a mente primitiva, ninguém o fez 
sem levar em conta a psicologia. Mas o ponto de vista psicológico 
usado pelos pesquisadores foi o deles próprio – exatamente como se 
só houvesse um único ponto de vista, isto é, o da psicologia do autor. 
Quanto a TYLOR, o animismo é obviamente seu preconceito 
individual. LÉVY-BRÜHL mede os fatos primitivos pela medida de sua 
mente extremamente racional. De seu ponto de vista parece ser 
absolutamente lógico que a mente do primitivo apresente um “état 
prélogique”. Mas o primitivo está longe de ser ilógico e igualmente 
longe de ser “animista”. (JUNG, [1931] 2011f, §1297). 

 

 Embora a citação acima mostre um Jung com um olhar crítico sobre a 

conceituação da mentalidade “primitiva” é justamente sobre como conceber e 

teorizar sobre o “primitivo” que surgiram algumas críticas a sua obra por parte 

dos antropólogos. Ao que parece, a noção de primitivo condensa uma 

problemática da Psicologia Analítica com a Antropologia. 

 Paul Radin, segundo Shamdasani (2005), foi um dos antropólogos que 

criticou as obras de Lévy-Brühl e Jung, principalmente acerca dos traços 

evolucionistas em ambos. “Viés inconsciente, visão indistinta, sentimentalismo 

e ignorância pura e simples foram os termos com que Paul Radin resumiu a 

visão que Jung oferecia do ‘homem primitivo’.” (SHAMDASANI, 2005, p.353).  

 Segundo Shamdasani (2005), o trecho da obra de Jung que fez com que 

Paul Radin o criticasse foi uma passagem do Tipos Psicológicos, onde Jung 
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([1921]2003) conta um caso de um bosquímano de maneira preconceituosa e 

sem as devidas contextualizações:   

 

O que afirmo pode ser ilustrado por um episódio na vida de um 
bosquímano. Um bosquímano tinha um filho pequeno que ele amava 
com aquele terno amor de macaco, típico dos primitivos. Já de per si 
este amor é psicologicamente bem auto-erótico, isto é, o sujeito ama 
a si mesmo no objeto. O objeto serve como uma espécie de espelho 
erótico. Certo dia, o bosquímano voltou zangado da pesca porque 
nada apanhara. Como sempre, o pequeno correu a seu encontro. O 
pai agarrou-o e torceu-lhe o pescoço ali mesmo. Depois chorou o 
filhinho com a mesma falta de controle com que, antes, o matara. 
(JUNG, [1921]2003, §449).   

  

 Embora as críticas feitas a Jung tenham razão de ser, devido ao 

contexto em que aparecem, elas não deveriam ser as únicas representantes de 

como Jung enxergava os povos nativos e suas manifestações culturais, 

relegando sua obra como representante do evolucionismo, até porque, 

aparentemente, ele foi redefinindo sua posição em relação ao primitivo ao 

longo de sua obra. 

 Jung ([1939] 2011d) atribuía especial interesse pela psicologia dos 

povos nativos para se compreender a psique do humano. “A psicologia não 

consiste de métodos simples e práticos de medicina. Está mais ligada à história 

da civilização, à filosofia, à religião e, em especial, à mentalidade primitiva.” 

(JUNG, [1939] 2011d, §541).  

 Embora possa ser argumentado que o interesse de Jung seria um 

interesse histórico, como sendo a “mentalidade primitiva” representante do que 

nos deu origem como em Jung ([1939] 2011b, §213), pode-se ver em seus 

escritos como ele valorizava a opinião dos “primitivos” acerca das doenças da 

alma. 

 

(...) a valorização primitiva da doença mental acentua uma 
característica especial que não pode ser esquecida: o primitivo atribui 
a personalidade, a iniciativa e a intenção ao inconsciente – 
interpretando assim mais uma vez com exatidão o que se passa. 
(JUNG, [1939] 2011d, § 528).             
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 Um outro ponto importante a ser destacado na opinião de Jung sobre as 

manifestações psíquicas presentes nos povos nativos, é que onde outros viam 

patologia, como Silverman (1967), Jung ([1914] 2011d) via uma manifestação 

saudável e não patológica. 

 

(...) Antigamente, quando predominava o materialismo na psiquiatria 
acreditava-se que as alucinações, idéias delirantes, estereotipias etc., 
eram provocadas pelo adoecimento de células cerebrais. Os 
defensores desta corrente não percebiam que as alucinações e as 
idéias delirantes não eram produtos exclusivos desses casos, mas 
também ocorriam em certos distúrbios funcionais de pessoas 
normais. Os primitivos têm visões e escutam vozes, mas seus 
processos mentais não sofrem distúrbios. Acho muito superficial e 
inadequado atribuir esses fenômenos a uma doença nas células 
cerebrais. (JUNG, [1914] 2011d, § 453). 

 

 Aparentemente as afirmações mais críticas e diferenciadas em relação 

aos antropólogos anteriores a Boas são cronologicamente posteriores às falas 

onde Jung concorda com eles. 

 Em uma entrevista em 1952, Jung tem um discurso que nada lembra 

sua escrita em Tipos Psicológicos: 

 

Eu ainda não estava inteiramente certa de que tinha entendido direito, 
e disse sempre me incomodara não saber se, digamos, um “yogin” 
hindu ou um feiticeiro primitivo, um verdadeiro sábio, é claro, podia 
ser considerado um ser individuado, uma vez que não estão 
“conscientes”, em nossa acepção de sabermos o que se passa em 
nosso íntimo. Disse Jung: ‘Bem, quanto a isso eu não sei. Podem não 
ser conscientes mas ouvir uma voz interior, agir de acordo com ela, 
não ir contra ela – isso é o que importa. O primitivo pode não formular 
isso de modo que você pretende, mas ele tem uma idéia muito clara 
do que se passa; eu entendo a linguagem dele. Quando estou com 
ele, falamos a mesma linguagem. (MCGUIRE e HULL, 1987, p.196). 

      

 Desta maneira podemos pensar que Jung foi ao mesmo tempo um 

homem de seu tempo e um homem à frente dele. Em relação à temática do 

“primitivo” podem ser discernidos tanto pensamentos que concordam com os 

autores evolucionistas como pensamentos discordantes e críticos a estes. 

Infelizmente este capítulo é somente uma apresentação preliminar do 
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panorama confuso e intrincado sobre Jung, a Antropologia e os povos 

“primitivos”. 
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2. XAMANISMO E PAJELANÇA 

 

 Nos dias atuais, assim como nos estudos etnológicos do fim do século 

XIX e começo do século XX, o termo xamanismo é utilizado para denominar 

uma infinidade de fenômenos de caráter mágico-religioso das sociedades 

nativas, gerando assim uma grande confusão quanto à denominação e 

caracterização do fenômeno.  

Eliade (2002) ressalta que no começo do século XX os etnólogos 

utilizaram os termos feiticeiro, medicine-man e mago como sinônimos de xamã. 

Para este historiador das religiões este tipo de classificação é muito abrangente 

e vaga, o que a torna pouco funcional para captar as particularidades do 

fenômeno xamânico e, por assim dizer, impossibilita uma aquisição de um 

conhecimento compreensivo e significativo. 

Viertler (1981), analisando as implicações de alguns conceitos utilizados 

no estudo da religião e da magia em tribos brasileiras, chega também a uma 

profusão de nomes para designar os indivíduos considerados intermediários 

entre o mundo humano e o sobrenatural: “xamã, chefe cerimonial, sacerdote, 

pajé, profeta, adivinho, curador, homem-deus, benzedor, “medicine-men” 

(Medizinmann), feiticeiro, médico-feiticeiro.” (p.305). Esta profusão de nomes 

pode ou não ser corresponder a um mesmo fenômeno. Segundo Langdon 

(1996), este intercâmbio de termos, “dificulta o estudo do xamanismo em 

diferentes níveis de abstração.” (p.11).  

Somando a esta heterogeneidade de nomenclatura, e para aumentar 

ainda mais a confusão do termo xamã, está a inserção do “xamã” na literatura 

e em movimentos sociais a partir dos anos 60 (LANGDON, 1996; ATKINSON 

1992);  influenciado pelos livros de Carlos Castañeda e pela cultura da droga. 

Atualmente livros como de Michel Harner (1995) são comuns nas prateleiras 

das livrarias e toda uma rede se organizou ao redor do termo xamã. Há 

inclusive, na cidade de São Paulo, escolas como a Paz Géia, que em seu site10 

se diz a primeira escola de neoxamanismo do Brasil, funcionando há 20 anos e 

                                                           
10 http://www.pazgeia.org.br 
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com cursos de formação em xamanismo urbano. Na internet pode-se encontrar 

com facilidade, diversos neoxamãs, com workshops e cursos de formação.11 

Desta maneira, “é necessário deixar explícitos os critérios utilizados para 

identificar o xamanismo.” (Langdon, 1996, p.11). 

Para Eliade (2002) e Langdon (1996), xamã é uma palavra que chegou 

até nós por intermédio do russo, que por sua vez captou esta palavra da cultura 

tungue saman. Segundo Narby e Huxley (2001) Avvakum Petrovich foi a 

primeira pessoa a publicar um trabalho com a palavra xamã em 1672.   

A palavra pajé, assim como aconteceu com a palavra xamã, é um termo 

proveniente de alguma língua nativa do tronco tupi e generalizado como 

nomenclatura para certos indivíduos dotados de prestígio mágico-religioso para 

os demais povos nativos.  

No presente trabalho utilizarei tanto o termo xamã como o termo pajé 

como sinônimos, assim como em Langdon (1996). A nomenclatura pajé e xamã 

só será utilizada para nomear indivíduos de origem indígena e, assim também 

será o procedimento para a escolha do material. Esta delimitação é feita para 

restringir o objeto de estudo à sua origem.  

Nesta perspectiva, o xamã é considerado uma manifestação universal. 

Segundo Panoff e Perrin (1979): “Encontram-se fenômenos deste tipo em 

todas as regiões do mundo.” (p.40). Os trabalhos de Znamenski (2004), Eliade 

(2002), Lewis (1977) e Walter e Fridman (2004) também parecem corroborar a 

universalidade das manifestações xamânicas. Para Langdon (1996) “Há vários 

aspectos comuns na cosmologia xamanística, apesar de diferenças específicas 

entre cada cultura”. (p.27).  

Segundo Junqueira (2008) o xamã pode ser definido como: 

 

 

                                                           
11Fontes:http://www.xamanismo.com.br,http://www.shamanism.org/, 
http://www.xamaurbano.com.br , http://www.terramistica.com.br/ 
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Individuo que entre os povos indígenas, estabelece comunicação com 
forças ou seres sobrenaturais, por meio de sonhos, visões ou práticas 
especializadas. Seus poderes são geralmente usados para a cura de 
doenças e outros males. (JUNQUEIRA, 2008, p.92). 

 

As atribuições de um pajé, segundo Munduruku (2009) seriam de 

maneira geral a identificação e a cura de doenças, identificação dos agentes 

causadores das doenças, e sonhar e no sonho prever o futuro da comunidade. 

De certa maneira, os xamãs são procurados sempre que uma situação não 

usual acontece na vida da comunidade. Entre os esquimós é atribuição dos 

xamãs sonhar e achar pessoas perdidas nas neves. Villas Bôas (2000) conta 

um caso extraordinário de crianças que ficaram perdidas na floresta por volta 

de 15 dias e só regressaram a aldeia com a intervenção dos pajés.  

O xamã centraliza em sua figura, lugares (para nós) distintos do 

conhecimento humano, a medicina, a religião e a arte.  

Por ser um agente que faz a intermediação do mundo sobrenatural com 

o mundo cotidiano, é que Eliade (2002) propõe a definição de xamanismo = 

técnica do êxtase.  

 Para Campbell (2003) a marca que singulariza a figura do xamã na 

cultura da qual ele faz parte é que “em consequência de uma situação 

psicológica pessoal, conquistou certo poder por conta própria.” (p.192).  

 

O xamã é uma pessoa, homem ou mulher, que, no final da infância 
ou no início da juventude, passa por uma experiência psicológica 
transfiguradora, que a leva a se voltar inteiramente para dentro de si 
mesma. É uma espécie de ruptura esquizofrênica. O inconsciente 
inteiro se abre, e o xamã mergulha nele. Encontram-se descrições 
dessa experiência xamânica ao longo de todo o caminho que vai da 
Sibéria às Américas, até a Terra do Fogo. (CAMPBELL, 1999, p.99). 

 

Campbell (2003) chama atenção que embora esta crise possa 

assemelhar-se para ao observador incauto algo patológico, esta não seria a 

conclusão apropriada. Para ele a crise que desencadeia a iniciação xamânica é 

um fenômeno sui generis que poderia ser chamado de realização hierofante: “a 

realização de ‘algo muito mais profundamente entranhado’, que habita tanto a 
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terra redonda quanto nosso próprio interior e que dá ao mundo um caráter 

sagrado; uma intuição de profundidade...” (CAMPBELL, 2003, p.209). 

Neste sentido, a idéia que Panoff e Perrin (1979) apresentam de xamã é 

muito significativa: “aquele que é abalado, transportado” (p.40). Do ponto de 

vista da consciência dos indivíduos que passam por tal experiência é 

justamente isso que acontece. Psicologicamente poderíamos pensar que eles 

sofrem um abalo de forças arquetípicas que os sobrepujam e são 

transportados para um tempo e espaço diferente do que vivenciam no 

cotidiano, o tempo do inconsciente. 

A iniciação é o processo que insere o futuro xamã na dimensão do 

inconsciente, ou no “mundo dos espíritos” e os capacita na arte da cura. É a 

vivência bem sucedida deste processo que o torna pajé.  

Este primeiro contato com o mundo dos espíritos surge 

concomitantemente com toda uma sintomatologia, como desmaios constantes, 

dores incuráveis, epilepsia, transes, visões, crises nervosas podendo até serem 

dados como mortos. Quando um jovem apresenta estes sintomas, geralmente 

um xamã é chamado para curá-lo, mas ao perceber que não se trata de uma 

doença qualquer, mas de uma doença iniciática, o que resta a fazer não é curar 

a doença, mas acompanhar o desenrolar do processo. Para Eliade (2002) 

“Todos esses sintomas são apenas prelúdio da nova vida que espera o 

candidato à sua revelia.” (p.51). 

Um exemplo desta passagem é muito bem ilustrado por Campbell (1999) 

com um caso de um xamã Sioux: 

 

Black Elk era um jovem sioux de cerca de nove anos de idade. Pois 
bem, isso aconteceu antes que a cavalaria americana encontrasse os 
sioux, que eram o grande povo das planícies. O menino ficou doente, 
psicologicamente doente. Sua família conta, a respeito, uma típica 
história xamânica. A criança começa a tremer e é imobilizada. A 
família, muito preocupada, manda vir um xamã (que tinha tido uma 
experiência semelhante, na juventude) para, como uma espécie de 
psicanalista, livrar o menino do que o afligia. Mas em vez de livrá-lo 
das divindades, o xamã trata de adaptá-lo a elas, e vice versa. É uma 
perspectiva diferente daquela da psicanálise. Creio que foi Nietzsche 
quem disse: “Tome cuidado, para que, ao se desfazer dos demônios, 
você não se desfaça do que há de melhor em você”. Aqui, as 
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divindades que foram encontradas – os poderes, chamemos assim – 
foram mantidos. A conexão é confirmada e não rompida. 
(CAMPBELL, 1999, p.101). 

 

Barcelos Neto (2001) chama esta passagem de “situações pró-

xamânicas”, ou seja, estas doenças e crises são interpretadas pelos xamãs de 

maneira teleológica e portadoras de sentido.  

Mas como ressalta Eliade (2002), a primeira crise é somente o começo 

de uma serie de provações e aprendizados que o neófito terá que passar até 

poder se tornar um xamã. “De qualquer modo, os que estão destinados a 

tornar-se xamãs passam a juventude a esforçar-se por dominar as doutrinas e 

as técnicas da profissão”. (ELIADE, 2002, p.29). 

Entre os Kamaiurá, segundo Junqueira (2005), há duas categorias de 

pajés: os que foram iniciados e aprenderam a arte da pajelança com algum 

pajé, e os que receberam a sua iniciação diretamente dos espíritos 

denominados mama’e. Na hierarquia dos pajés aquele que recebeu sua 

iniciação diretamente pelo mama’e por sonhos ou transes é considerado mais 

poderoso, pois possui uma proximidade maior com o sobrenatural. Tanto que 

sua denominação na língua nativa mistura-se com o nome do mama’e. 

Segundo Junqueira (2009) o grande pajé é denominado mama’é pajeete e o 

pajé iniciado por outro pajé é denominado pajé pyau (pajé novo).   

Geralmente o processo de iniciação dos xamãs iniciados pelos mama’e 

causa uma grande comoção na comunidade, pelo seu caráter surpreendente, 

como mostra Villas Bôas (2000).      

  Mitologicamente, a origem do pajé, para os Kamaiurá foi ensinada pela 

primeira vez, segundo Orberg (1953) pelo bem-te-vi. Foi ele quem ensinou os 

Kamaiurá a como cultivar o tabaco e como usá-lo nas pajelanças. 

Deve-se ressaltar, como nos informa Junqueira (2009), que embora o 

grande pajé receba seus poderes do mama’e ele é bastante ativo na procura 

de técnicas para aumentar sua competência. Como mostra a autora, a 

competição entre os pajés é ferrenha, onde cada um aspira mais prestígio e 

reconhecimento público.  
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Geralmente os grandes pajés são iniciados por um único mama’e, com o 

qual mantêm estreita relação para o resto da vida, muitas vezes os pajés são 

conhecidos na comunidade pelo nome do próprio mama’e, como mostra 

Moraes (2004). Mas há exceções de pajés que foram iniciados por mais de um 

mama’e.   

Abaixo transcrevo uma pajelança escrita por Junqueira (2009): 

 

É fascinante observar o ritual de cura: o oficiante se aproxima do leito 
do doente e procura saber como se sente, onde dói, ao mesmo 
tempo em que apalpa o corpo em busca de indícios. Murmura rezas 
quase inaudíveis e começa a fumar. Aos poucos entra em um transe 
induzido pelo tabaco, tornando-se ofegante e o rosto expressa 
sofrimento advindo do esforço de localizar e retirar a doença. Depois 
de muito apalpar o corpo do doente, esfrega várias vezes as mãos e 
finalmente exibe na palma, para os presentes, a matéria da doença 
jogada pelo mama’e causador do mal. Retira-se para sua casa e lá 
fuma mais, jogando fumaça sobre a “doença”. Em seguida, um 
familiar do enfermo chega e passa às suas mãos o pagamento pela 
cura, geralmente objetos valiosos: colares de miçanga ou caramujo e 
mesmo arma de fogo. Em nenhum momento o pajé se descuida do 
ataque dos inimigos e tão logo recebe o pagamento fuma sobre ele, 
purificando-o. (p.228). 

 

 Esta descrição dessa pajelança mostra o quanto à arte da cura do pajé 

parte de um princípio diferente de nossa ciência médica, deixando talvez um 

pouco mais evidente a definição que Eliade (2002) faz deles: “Os xamãs são 

“eleitos” e, como tais, tem acesso a uma zona do sagrado inacessível aos 

outros membros da comunidade.” (p.19). 
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3. INICIAÇÃO 

 

 O termo iniciação é utilizado muito comumente na ciência antropológica 

e no estudo das religiões, sendo sua utilização mais freqüente nos estudos das 

sociedades tradicionais. Segundo Van Gennep (1978) é nestas sociedades 

onde este fenômeno é mais facilmente discernível.  

 De maneira geral o termo iniciação é utilizado para denominar o período 

onde o neófito é introduzido em um contexto especial para que certas 

modificações em sua personalidade possam vir a ocorrer.    

 No Pequeno Dicionário Ilustrado Brasileiro da Língua Portuguesa (1971) 

Iniciação é definida como: 

 

Ato ou efeito de iniciar; recebimento das primeiras noções de coisas 
misteriosas ou desconhecidas; admissão em loja maçônica; ato de 
começar qualquer coisa; (Etnol.) processo ou série de processos, 
correspondentes às diversas classes de idades, e em que jovens são 
iniciados nos ritos, nas técnicas e tradições da tribo e assim 
preparados à admissão na comunidade dos adultos. (p. 906). 

 

 Para Pieri (2002) os ritos de iniciação estão presentes em todas as 

religiões, o que denota seu fundamento arquetípico.  

 

Tirado do vocabulário sacral latino, no qual initium indica entrar (ire) 
na (in) associação mistérica, o termo designa estritamente o ato de 
iniciar e, portanto, o de transpor o limiar. (PIERI, 2002, p.268). 
 

 Na Antropologia, Baldus e Willems (1939) associam iniciação 

principalmente com o rito de passagem da puberdade à idade adulta.  

 Panoff e Perrin (1979) sugerem a utilização do termo somente para “os 

ritos e provas destinados a introduzir certos candidatos em grupos fechados, 

tais como sociedades secretas, confrarias, mistérios, etc” discernindo assim o 

termo dos ritos de passagem, que para eles seriam “cerimônias que envolvem 
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toda uma classe de idade que passa assim de um estatuto para outro (por 

exemplo, os ritos que marcam a chegada da puberdade)”. (p.96). 

 Autores como Eliade (2002) e Vertiler (1969), utilizam o termo iniciação 

tanto para a iniciação xamânica como para a pubertária.  

 Este intercâmbio de termos demonstra o resultado que Van Gennep 

(1978) chegou em seu trabalho mais conhecido. Van Gennep (1978) cujo 

trabalho popularizou o termo rito de passagem inclui os rituais da puberdade e 

de iniciações xamânicas sob o rótulo de ritos de passagem, pois para ele o 

objetivo destes eventos são os mesmos: “fazer passar um indivíduo de uma 

situação determinada à outra situação igualmente determinada.” (p. 27). Mas 

deve-se ressaltar que embora o autor tenha chegado a um denominador 

comum para estes ritos, ele chama a atenção que este tipo de abordagem não 

esgota as particularidades de cada rito.    

 

Sem dúvida, estou longe de pretender que todos os ritos de 
nascimento, de iniciação, do casamento, etc. sejam apenas ritos de 
passagem. Porque além de seu objetivo geral, que consiste em 
assegurar a transformação do estado ou a passagem de uma 
sociedade mágico-religiosa ou profana para outra, estas cerimônias 
tem cada qual sua finalidade própria. (VAN GENNEP, 1979, p.32). 

 

 Neste capítulo, embora o foco principal seja a iniciação do pajé, será 

abordado também os ritos de passagem que envolvem a transformação dos 

jovens à condição de adulto, ou seja, os ritos pubertários. Esta escolha se dá 

porque, como mostra o trabalho de Van Gennep (1978), o estudo da topografia 

dos ritos de passagem colabora para o entendimento da iniciação e, também, 

porque a diferenciação e discriminação da iniciação dos ritos pubertários 

destaca a especificidade da iniciação do pajé.  

 

Morfologicamente, as provas iniciáticas do futuro xamã são 
vinculáveis à grande classe de ritos de passagem e de cerimônias de 
ingresso nas sociedades secretas. (ELIADE, 2002, p.83). 
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 Em termos da Psicologia Analítica, poderíamos pensar que os ritos de 

passagem se caracterizam como um processo que visa à transformação da 

consciência. Jung ([1930]2011a) chama a atenção da iniciação como uma das 

maneiras possíveis de se dar vazão, de maneira eficiente, as demandas 

psíquicas. 

 

O sagrado comércio, os rituais, as iniciações e ascese são de grande 
interesse para mim como técnicas alternativas ou formais de 
testemunhar o caminho certo. (JUNG, [1930] 2011a, §777). 

 

 Segundo Pieri (2002) a função psicológica da iniciação, o para quê de 

sua existência em relação à vida psíquica é a necessidade de desviar a energia 

psíquica dos hábitos afetivos e cognitivos vivenciados até então.  

 Van Gennep (1978) afirma que os ritos de passagem seguem 

basicamente o mesmo esquema: “ritos preliminares (separação), liminares 

(margem) e pós-liminares (agregação).” (p.31). 

 Os ritos preliminares são aqueles onde o indivíduo vivencia a separação 

e o isolamento. Como mostra os autores, Eliade (2002), Van Gennep (1978), 

Campbell (1999), Turner (2008), Schwartz-Salant (1992), Junqueira e Pagliaro 

(2009), esta separação abarca diversas dimensões do sujeito: a física, 

psicológica e social.  

 Este primeiro momento marca uma ruptura com a maneira usual como o 

individuo vivia sua vida, seu mundo é posto sobre suspenso. Poderíamos 

pensar que psicologicamente o ego sofre um grande abalo. A seqüência lógica 

na qual o mundo seguia e na qual o ego era familiarizado é suspensa à revelia 

de qualquer querer egóico. O mundo deixa de ser um espelho do ego, e o ego 

não é mais senhor de sua vontade. Para Campbell (1999): “O tema básico do 

ritual é a vinculação do indivíduo a uma estrutura morfológica maior que a do 

seu próprio corpo físico”. (p.86). 

 Este primeiro momento, de separação, tem prerrogativas diferentes na 

iniciação do pajé e nos ritos pubertários. Aparentemente, o que determina o 

início da iniciação do pajé, não é uma demanda social, mas uma demanda 
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individual: é a sua experiência com o sobrenatural e com a doença da qual é 

acometido que elicia esta condição de separação do mundo e o obriga a 

vivenciar o processo em toda sua extensão. Segundo Barcelos (2001) 

“a  experiência profunda com o « sobrenatural » é essencialmente de ordem 

individual”. (§48).  

  Embora sob certa perspectiva a iniciação seja um acontecimento 

pessoal, sob outra ela é um acontecimento coletivo. Von Franz (2008) chama 

atenção para isso na iniciação de Black Elk, que tinha como uma de suas 

prerrogativas a apresentação pública de sua experiência com o inconsciente.  

 Poderíamos pensar que a prerrogativa da iniciação do pajé é ativação do 

inconsciente, de forças arquetípicas que com sua numinosidade subjuga o 

consciente e o força a entrar no processo de iniciação. A doença é o símbolo 

desta subjugação. Neste sentido, poderíamos pensar que, as instâncias 

psíquicas mais fortemente consteladas na iniciação do pajé, é o consciente e o 

inconsciente coletivo, através da relação ego Self.    

 Inúmeros são os relatos na literatura do xamanismo que apontam para 

esta ativação repentina do inconsciente, que tanto pode se dar por meio de 

sonhos vividos e fantásticos, como por algum tipo de possessão, visão ou 

desmaios epiléticos.  

 Segundo Eliade (2002) entre os Tungues de Turushansk “aquele que 

está destinado a ser xamã vê em sonhos o “diabo” Khargi realizando ritos 

xamânicos” (p.29). Já entre os Iacutos: 

 

A pessoa destinada a tornar-se xamã começa a ser tomada de 
acessos de fúria e depois perde a razão repentinamente, retira-se 
para as florestas, alimenta-se de cascas de árvore, joga-se na água e 
no fogo, corta-se com facas. (ELIADE, 2002, p.29). 
 

  

 Nos ritos pubertários, aparentemente, a prerrogativa para que os ritos se 

iniciem parecem ser mais um confronto entre a ordem individual e a demanda 

social, e neste sentido, as instâncias psíquicas consteladas neste processo 

seriam mais a consciência individual com a consciência coletiva, a relação ego 

e sociedade.     

 Na literatura esta passagem é muitas vezes descrita como um rapto dos 

meninos de suas mães. O individuo que passa por este processo é subjugado 
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pela instância da consciência coletiva tendo como seus representantes homens 

mais velhos de sua sociedade. Esta subjugação tanto pode acontecer de 

maneira velada como de maneira enérgica e abrupta, assim com uma 

expectativa muito forte por parte dos familiares que, por seu valor um coercitivo 

empurra o individuo para esta passagem.  

Segundo Baldus e Willems (1939):  

 

Entre os Basabei, na África Oriental, os jovens faziam questão de ser 
iniciados o mais cedo possível, porque a expectativa de serem 
considerados como adultos era um estímulo muito forte. Se um jovem 
mostrava medo, caía no desprezo e no ridículo, tanto que, às vezes, 
se suicidava. O próprio pai fazia escárnio da sensibilidade do filho e 
não impedia seu suicídio. (p.129). 

 

 Entre os meninos Kamaiurá, segundo Junqueira e Pagliaro (2009), este 

retiro da vida cotidiana ocorre aos primeiros sinais externos indicadores de 

puberdade. Na língua local esta reclusão é chamada de okipewat. Segundo 

Junqueira (1979) a justificativa dada pelos próprios índios Kamaiurá para a 

finalidade da reclusão é que esta prepara os jovens para serem índios bons: 

“trabalhadores, serenos e generosos”. (p.90). 

 Embora esta reclusão, ordenada socialmente, tenha uma de suas 

justificativas em seus resultados futuros (a transformação do jovem em índio 

bom) ela não é a única. Segundo Junqueira (201112) na visão de mundo 

Kamaiurá há fases da vida do sujeito que ele se encontra em um estado 

especial de fragilidade. Estes momentos de fragilidade devem ser tratados com 

especial atenção, pois as almas destes sujeitos são mais passíveis de serem 

roubadas pelos mama’e. Neste sentido pode-se entender o afastamento e a 

reclusão também como uma prevenção à saúde, à integridade psicológica do 

sujeito.   

 Desta maneira uma diferença que podemos supor entre os ritos 

pubertários e a iniciação xamânica, nesta fase de ritos de separação, é que o 

que elicia a iniciação xamânica é o inconsciente e nos ritos pubertários é a 

consciência coletiva. Na iniciação xamânica a ativação do inconsciente é fator 

mais preponderante que nos ritos pubertários. 

                                                           
12 Fala concedida na banca de qualificação deste trabalho.  
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 O importante nesta separação é que ela demarca um ponto de não 

retorno. O ego é retirado de sua base primordial e para lá não pode mais voltar, 

a não ser que seja transformado. A vivência desta fase anuncia a próxima 

etapa do processo, segundo Van Gennep (1978): os ritos de margem ou 

liminares.  

 

A liminaridade (...) ocorre na fase intermediária dos ritos de 
passagem que marcam diferença no status social de um indivíduo ou 
grupo, e/ou no estado cultural ou psicológico em diversas sociedades 
passadas e presentes. (TURNER, 2008, p.254). 

 

 A liminaridade é o grande apogeu tanto dos ritos de pubertários quanto 

da iniciação xamânica. É neste período que ocorre a transformação da 

consciencia dos neófitos. Turner (2008) considera que estes ritos “(...) 

começam caracteristicamente com metáforas rituais de assassinato ou morte 

(...).” (p.254).  

 

a liminaridade freqüentemente é comparada à morte, ao estar no 
útero, à invisibilidade, à escuridão, à bissexualidade, às regiões 
selvagens e a um eclipse do sol e da lua. (TURNER, 1974, p.117). 

 

 Os símbolos que caracterizam a liminaridade mostram do ponto de vista 

psicológico, a problemática do ego com o inconsciente, em busca 

transformação. Em sua manifestação mais aparente este período parece conter 

uma gama de sintomas, problemas e destruição, mas inconscientemente uma 

transformação está ocorrendo em um sentido de uma maior integração do 

individuo.  

 A transformação que é exigida tanto na iniciação xamânica como nos 

ritos pubertários é sentida pelo ego como uma morte de si-mesmo. O 

simbolismo da morte está associado com as perdas e mortes de aspectos do 

ego. O que outrora servia como orientação no mundo não serve mais. O ego 

deve morrer para poder renascer em outra condição. A diferença entre a 
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iniciação xamânica e a pubertária é como esta morte ocorre e, também, o que 

é exigido que morra. 

 Nos ritos pubertários, o que deve morrer é o ego infantil do indivíduo.  

Para Campbell (1999) a criança é acima de tudo um ser dependente dos outros 

e este estado tem que ser superado para que o sujeito possa viver com 

autonomia.  

 

Quando criança, você é educado num mundo de disciplina, de 
obediência, e é dependente dos outros. Tudo isso tem de ser 
superado quando você atinge a maturidade, de modo que possa 
viver, não em dependência, mas com uma autoridade auto 
responsável. (CAMPBELL, 1999, p.83). 

  

 A criança Kamaiurá vive em um estado de relativa liberdade, “brincam e 

realizam, quando querem, pequenas tarefas.” (Junqueira, 1979, p.89). É 

interessante notar que quanto menor a criança mais os seus desejos 

preponderam sobre os das crianças maiores, como mostra Villas Bôas (2000). 

Desde tenra idade as crianças aprendem a não contrariar os menores. De certa 

maneira, quanto menor a idade mais a criança tem o aval social para agir 

egocentricamente. Com o crescimento é exigido que a criança adquira a 

capacidade de fazer em função do outro, de doar, ser generosa. Nos ritos 

pubertários é justamente a criança egocêntrica que deve ser em certo sentido 

morta: o agir só em função de si é considerado falta de nobreza. Como dito 

anteriormente, segundo Junqueira (1979), índio bom é trabalhador, equilibrado 

e generoso, e índios maus são preguiçosos, bravos e sovinas. As 

características que definem índio bom, do pondo de vista psicológico, exigem 

um ego flexível, que atua de maneira altruísta, já índio mau atua de maneira 

egoísta.   

 Uma das definições dada por Pieri (2002) de ritos é “uma série de atos 

que servem de continente de alguma coisa que tem o caráter de alteridade.” 

(p.440). Tendo em vista esta definição, poderíamos pensar que o principio de 

alteridade que rege os ritos pubertários é constelado no social, no outro.  
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 Nas iniciações xamânicas, o que aparenta morrer é o ego que se 

identifica somente com mundo objetivo, o mundo do qual todos participam. Nas 

iniciações xamânicas o neófito é apresentado às manifestações que subjazem 

ao mundo físico e da qual o mundo físico mantém estreita relação energética e 

de significado, sendo o mundo físico subordinado a este “outro mundo”. Para 

ser um interlocutor entre estes dois mundos, o xamã tem que, de certa 

maneira, morrer para o mundo físico, do cotidiano, e aprender também a ser 

um subordinado do outro mundo, personificado na figura do seu espírito 

auxiliar, na tradição Kamaiurá conhecido como mama’é. É por isso que Villas 

Bôas (2000) diz que “o pajé nunca é dono de si.” (p.62).  

 Neste sentido, poderíamos ter como hipótese que o princípio de 

alteridade que rege as iniciações xamânicas está constelado na relação com o 

inconsciente, na relação do ego com o Self. É a conexão do ego com um outro 

interno e em como sustentar esta relação pelo resto da vida que a iniciação 

xamânica objetiva. 

 Outros simbolismos presentes na liminaridade, como o útero, a caverna, 

a mata escura, a cova, ou mesmo a oca mostram simbolicamente o local 

psicológico onde esta morte-renascimento é gestada: no inconsciente. Tanto 

nos ritos pubertários como nas iniciações xamânicas, a vivência no “útero” 

acontece, a diferença está na maneira como este símbolo é vivenciado, na 

diferença da intensidade afetiva presente em cada vivência. 

 Para Jung ([1951] 2008b):  

 

O valor afetivo constitui um critério sumamente importante, sem o 
qual a psicologia não é possível, porque é ele que determina, em 
larga medida, o papel que o conteúdo acentuado desempenhará na 
economia da psique. Ou melhor, o valor afetivo funciona como um 
barômetro que indica a intensidade de uma representação, 
intensidade que, por sua vez, expressa a tensão energética, o 
potencial de ação da representação. (§53). 

 

 Nos ritos pubertários, o simbolismo do útero tem, em geral, um caráter 

mais metafórico, podendo vir a ser vivenciado como um período de reclusão na 
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oca. Entre as meninas Kamaiurá, esta reclusão, segundo Junqueira e Pagliaro 

(2009), ocorre no momento da primeira menstruação. 

 

Quando, finalmente, ocorre a primeira menstruação, ela é afastada do 
convívio direto com outras pessoas, isolando-se num canto da casa 
vedado por cortinas, onde pode permanecer de vários meses a um 
ano. Nos primeiros dias de reclusão, ela permanece em jejum, e só 
aos poucos começa a comer beiju bem fino, mingau (kauin), uma 
mistura de água e beiju dissolvido e carne de caça. A alimentação é 
servida pela mãe, e, pelo menos durante um mês, não lhe é permitido 
comer peixe. [...] Enquanto seu corpo se fortalece, ela permanece 
isolada, sendo-lhe vedado qualquer contato com o sexo oposto. No 
pequeno recinto onde permanece, ela é banhada com a ajuda da 
mãe, que também conduz à noite, com a cabeça coberta, até o mato 
próximo, onde vai evacuar. (p.456). 

 

  A exclusão do mundo social, a vivência em local isolando, a dieta 

especial, e muitas vezes a ingestão de vomitórios são meios utilizados para 

que o ego se desidentifique de sua condição infantil passada, abrindo caminho 

para a gestação de um ego adulto. Neste período de desidentificação, há 

instrução também dos mais velhos, que fazem o papel de ponte para o 

renascimento, que servem de modelo para a vida por vir.  

 Segundo Campbell (1999):  

 

Tempo e espaço formam as vias sensíveis que moldam as nossas 
experiências. Nossos sentidos estão limitados pelo campo de tempo 
e espaço, e nossas mentes estão limitadas pela moldura das 
categorias de pensamento. (p.74). 

 

 Para Schwartz-Salant (1992) neste período liminal “o neófito evolui de 

um mundo espaço temporal normal, através de um limiar, para uma esfera de 

experiência habitualmente reprimida e inacessível à consciência cotidiana” 

(p.19) e vivencia forças arquetípicas extremamente poderosas. Poderíamos 

pensar que neste período há pouca diferenciação entre o ego e o inconsciente, 

os contornos do ego são relativizados e pouco nítidos, consequentemente há 

uma maior abertura para os influxos do inconsciente. 
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 Este contato mais intenso com o inconsciente, e a relativização do papel 

do ego pode ser percebido nas grandes ambiguidades presentes neste 

período. Para Turner (2008) “a ordem biológica de nascimento e morte é 

invertida nos ritos de passagem – neles, o individuo morre para “se tornar uma 

criancinha”. (p.254). Segundo Van Gennep (1978) tanto em sociedades no 

Congo como do golfo de Guiné este novo nascimento é um acontecimento por 

vezes literal: 

 

Os iniciados fingem não saber andar nem comer, etc. em resumo 
procedem como recém-nascidos (ressuscitados) e reaprendem todos 
os gestos da vida comum, para o que precisam de vários meses. 
(VAN GENNEP, 1978, p.81). 

   

   Esta vivência limite vivenciada pelo ego, é como qualquer outra situação 

limite: é uma experiência delicada que deve ser tratada com respeito. Jung 

([1944] 2011c) chama a atenção para o fato de que: “A consciência coloca-se 

numa situação perigosa pela descida ao inconsciente; aparentemente é como 

se ela se extinguisse” (§437). A sabedoria nativa, conhecedora das implicações 

vitais destes momentos, tem para com a liminaridade um zelo sagrado.    

 

A liminaridade é geralmente uma condição sagrada, protegida contra 
a secularidade pelos tabus os quais, por sua vez, evitam que ela 
perturbe a ordem secular, pois a liminaridade é um movimento entre 
pontos fixos e é essencialmente ambígua, transitória e inquietante. 
(TURNER, 2008, p.255). 

        

    Embora em algumas manifestações das experiências liminais nos ritos 

pubertários terem um caráter por vezes literal, como o exemplo de Van Gennep 

(1978) entre os neófitos do Congo, poderíamos pensar, como dito 

anteriormente, que a intensidade afetiva constelada é maior nas iniciações 

xamânicas, onde tamanha é a numinosidade presente na experiência que elas 

adquirem um valor de extrema realidade no relato daqueles que a vivenciaram. 

Há uma constelação maior do inconsciente.  
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  Entre os esquimós Ammasiliks, segundo Eliade (2002), o jovem neófito 

após receber certa instrução de um xamã já formado, retira-se para a solidão 

nas neves e espera o acontecimento transformador: “Então, o urso do lago ou 

da geleira interior sairá, devorará toda a carne e fará de ti um esqueleto, e 

morrerás. Mas reencontrará tua carne, despertarás, e tuas vestes voarão para 

ti.” (p.76). Entre os tungues, para se tornar xamã, segundo Eliade (2002), o 

futuro xamã deve ficar doente, ter seu corpo cortado em pedaços e seu sangue 

ser bebido pelos maus espíritos. Eliade (2002) relata uma infinidade de 

iniciações que sempre comportam a mesma sequência: doença, morte, 

ressurreição.  

 O último momento dos ritos de passagem são os ritos de agregação. 

Segundo Van Gennep (1978) os ritos de agregação são quando o sujeito 

retorna à vida social, transformado e com novo status social.    

 Baldus e Willems (1939) mostram também que nos ritos pubertários há 

“uma recepção solene” (p.126) dos jovens pela comunidade. 

 Uma diferença que acontece nos ritos pós-liminares do xamã, é que 

mesmo que seu processo de iniciação já tenha sido completado e sido 

autorizado pelo espírito, a sua consagração ainda não está completa. Como 

ressalta Eliade (2002) a outorga do titulo de xamã é uma outorga social, e o 

xamã só será assim denominado se conseguir curar um primeiro doente e, 

mesmo assim seu poder de cura tem que se sustentar durante toda a vida. De 

certa maneira o xamã tem que durante toda a vida zelar pelo seu vínculo com o 

inconsciente.  

 

Dessa forma o rito de iniciação é emblema da dolorosa problemática 
que deriva da constituição de uma nova identidade a partir da morte 
do Eu precedente instituído. Neste sentido a função da iniciação 
residiria fundamentalmente na volta a um estado originário de quase-
indiferenciação, que tem a precípua finalidade de constituir nova 
diferença em relação à origem e, portanto, nova identidade 
psicológica. (PIERI, 2002, p.269). 
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4. OBJETIVO  

 

O objetivo deste trabalho consiste na compreensão do processo de 

iniciação de um pajé, a partir de estudos da Antropologia e dentro do enfoque 

da Psicologia Analítica. 
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5. MÉTODO 

 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, uma vez 

que o objetivo deste trabalho é de compreender os aspectos psicológicos 

subjacentes à iniciação do pajé. A pesquisa qualitativa tem como ponto 

fundamental o seu caráter compreensivo. Martins e Bicudo (1989) sugerem que 

a diferença fundamental entre pesquisa quantitativa e qualitativa, é que a 

primeira lida com fatos e a segunda lida com fenômenos.       

Segundo Martins e Bicudo (1989): 

 

O significado de fenômeno vem da expressão grega fainomenon e 
deriva-se do verbo fainestai que quer dizer mostrar a si mesmo. 
Assim, fainomenon significa aquilo que se mostra, que se manifesta. 
Fainestai é uma forma reduzida que provém de faino, que significa 
trazer à luz do dia. Faino provem da raiz Fa, entendida como fos, que 
quer dizer luz, aquilo que é brilhante. Em outros termos, significa 
aquilo onde algo pode tornar-se manifesto, visível em si-mesmo. A 
expressão fenômeno tem o significado de aquilo que se mostra em si 
mesmo, o manifesto. Fainomena ou fenomena são o que se situa à 
luz do dia ou que pode ser trazido à luz. Os gregos identificavam os 
fainomena simplesmente como ta onta que quer dizer entidades. Uma 
entidade, porém, pode mostrar-se a si mesma de várias formas, 
dependendo, em cada caso, do acesso que se tem a ela. (p.22).  

 

Em Psicologia Analítica o fenômeno está intrinsecamente ligado à noção 

de realidade psíquica, uma vez que este só se manifesta para o humano como 

psíquico. Segundo Penna (2003):  

 

A noção de realidade psíquica proposta por Jung representa a 
realidade do ser humano; a realidade psíquica é a síntese, realizada 
no humano, da realidade física, material e corpórea com a realidade 
espiritual, imaterial e abstrata. (p.131). 

        

Para abordar o fenômeno da iniciação do pajé, utilizando o método em 

Psicologia Analítica proposto por Penna (2009) juntamente com o 

entendimento da Antropologia, muitas foram as mudanças no que concerne ao 
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método e ao procedimento durante a pesquisa. Segundo Penna (2009) o 

enfoque de pesquisa qualitativa é constituído de várias etapas, que podem ser 

revistas em função de novos achados. Esta ressalva tem como origem o fato 

de que na perspectiva epistemológica da Psicologia Analítica, conhecimento e 

autoconhecimento são indissociáveis, o que resulta em um processo dinâmico, 

que redefine e remodela etapas já previamente estabelecidas.        

 Pensamos ser interessante explicitar estas mudanças no sentido em 

que elas revelam a delimitação do campo fenomenal ao qual me proponho. No 

campo da pesquisa qualitativa esta delimitação é importantíssima, pois é ela 

quem dará o tom de como o objeto de estudo será compreendido.  

Em um primeiro momento, pensei em fazer uma pesquisa etnográfica13 a 

partir de um referencial teórico da Psicologia Analítica. Aos poucos fui dando 

conta do quanto este tipo de delimitação era impraticável. Pode-se dizer que 

esta impossibilidade dava-se por dois motivos: de ordem teórica-paradigmática 

e de ordem prática. 

  Do ponto de vista teórico paradigmático, o estudo etnográfico está 

intrinsecamente associado à maneira de conhecer da Antropologia e, como a 

Psicologia Analítica e a Antropologia têm disposições distintas de olhar, os 

princípios corroborativos de suas práticas são, muitas vezes, opostos, mesmo 

que seus objetos sejam convergentes.  

Embora trabalhos (CHIZZOTTI, 2008; MARTINS, 2006) apontem a vasta 

influencia do trabalho etnológico no campo da pesquisa em ciências humanas 

e a sua utilização como uma modalidade de pesquisa em psicologia, a 

qualidade distintiva de tal metodologia que os impulsionam a tal afirmação é a 

“imersão” do pesquisador no seu objeto de estudo.  

 

 

                                                           
13

  Segundo CHIZZOTTI (2008) etnografia deriva etimologicamente do grego: graphein – 
escreve e ethnos – estrangeiro, bárbaro.  Laburthe-Tolra e Warnier (2003) chamam a atenção 
para a distinção dos termos etnografias e etnologias: as primeiras são as produções puramente 
descritivas dos fatos observados e as segundas são a sistematização e a “síntese comparativa 
do estudo especializado das sociedades da tradição, ao fim de contatos prolongados” (p.67).    
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Segundo Chizzotti (2008):  

 

(...) o pressuposto fundamental da etnografia: interação direta com as 
pessoas na sua vida cotidiana pode auxiliar a compreender melhor 
suas concepções, práticas, motivações, comportamentos e 
procedimentos, e os significados que atribuem a essas práticas. 
(p.65). 

 

 Penso que não só a imersão no seio de outra cultura é o fator mais 

distintivo que denota a tarefa do etnólogo - embora seja sim esta sua maior 

contribuição - mas a maneira como esta imersão é feita. O que dimensiona o 

que será apreendido na relação com o outro não é simplesmente a abertura e a 

imersão no mundo do outro, mas a maneira como esta imersão é feita e 

explicitada. 

Enquanto na etnologia o que corrobora o conhecimento gerado pelo 

antropólogo, o que o torna este conhecimento como significativo é a 

particularidade e a diferença14, no sentido em que é a particularidade e a 

diferença que delineiam o contorno do outro; no olhar da Psicologia Analítica 

seria a universalidade, o que denota o campo arquetípico. Logicamente esta 

afirmativa é uma generalização, uma vez que o etnólogo também se utiliza de 

um olhar universal para que seu conhecimento seja generalizável, assim como 

o psicólogo olha para a particularidade e investiga suas relações com a 

dimensão arquetípica, mas o que é preciso deixar claro é que de alguma 

maneira os olhares do ambos os pesquisadores são atraídos para dimensões 

distintas de um mesmo fenômeno.  Esta dissintonia entre as ciências é 

considerada por Kuhn (2006) como uma incomensurabilidade, entendida 

também como uma impossibilidade de definir todos os termos de uma teoria no 

vocabulário da outra.        

                                                           
14

 Sigo neste sentido, a orientação proferida pela Prof(a). Dra. Beatriz Perrone-Moíses do 
Departamento de Antropologia da USP e pesquisadora do Núcleo de História Indígena e 
Indigenismo (USP), em palestra proferida no Centro Cultural Britânico para estudantes da AJB-
SP no ano de 2010, onde diz que o antropólogo busca o diferente, assim como CHIZZOTTI 
(2008), em que a etnografia tem como uma de suas características “fazer um registro 
detalhado de fenômenos singulares” (p.71) e Baldus e Willems (1939) onde definem a 
etnologia como “ciência que estuda a unidade cultural no que diz respeito à sua singularidade 
local e temporal e às suas relações com outras unidades” (p.98).  
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Embora Jung tenha sido influenciado pela Antropologia na concepção de 

sua teoria, a sua ontologia como explicitado por Penna (2003) (2009), o afasta 

da maneira de olhar da antropologia.  O a priori do qual Jung se propõe olhar o 

mundo está fundamentado na sua noção de psique e de arquétipo. Segundo 

Penna (2003) “o inconsciente é, portanto, um postulado de natureza ontológica 

na psicologia analítica, por estar na base da concepção de realidade psíquica”. 

(p.121).   

 Este campo de olhar dimensiona e redimensiona a maneira de Jung 

conceber o fenômeno humano e, desta maneira, as produções humanas. Esta 

diferença não se dá somente na diferença da maneira de olhar, mas também 

na diferença das metas e objetivos em que cada ciência se propõe e na 

diferença em como defender ou alcançar estas metas. 

Desta maneira, penso que se propusesse a fazer uma etnografia sem 

redefinir a própria base na qual esta modalidade de pesquisa está assentada, 

seria um grave erro metodológico e redimensionar a etnografia para uma base 

paradigmática a mim adequada, seria uma violência para com a própria base 

que gerou o conhecimento etnográfico.    

Do ponto de vista prático a etnografia foi impraticável pela falta de tempo 

hábil e logística para tal empreitada, assim como instrumentação técnica nesta 

modalidade de pesquisa.      

Em um segundo momento, pensei em delimitar a minha pesquisa como 

um estudo de caso. Desisti por considerar o estudo de caso um enfoque muito 

especifico e que, para estar à altura de tal especificidade me faltaria não só 

material e vivência com os Kamaiurá, mas uma perspectiva pessoal para 

desvelar tal conhecimento. Da perspectiva da Psicologia Analítica, a 

conscientização da dimensão da consciência coletiva Kamaiurá é que me 

possibilitaria um norte para que o estudo de caso fosse feito. A imersão na 

cultura Kamaiurá é que me daria o traquejo e me ofertaria as sutilezas para que 

meu trabalho de entendimento do sujeito fosse satisfatório. Penso que sem tal 

etapa, embora pudesse ser feito, o estudo de caso deixaria muito a desejar.     
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Por fim delimitei o trabalho a uma pesquisa teórica utilizando uma 

entrevista como base para compreensão dos aspectos psicológicos da 

iniciação do pajé. Certos aspectos da entrevista foram amplificados com o 

entendimento da Psicologia Analítica. O caráter mais geral e menos pessoal de 

tal análise permite que afirmações sejam feitas com mais segurança.   

       

Procedimento 

 Como sugere Martins e Bicudo (1989), a pesquisa qualitativa é baseada 

em fenômenos, e estes se revelam situando o campo fenomenal. Em 

psicologia analítica o fenômeno é sempre o símbolo. A compreensão do 

símbolo da iniciação do pajé, entendidos dentro do processamento simbólico 

arquetípico propostos por Penna (2009), já começam a ser delineados nos 

capítulos teóricos e na revisão bibliográfica. Para Penna (2009) a revisão 

bibliográfica faz parte do método do processamento simbólico arquetípico.  

 Neste sentido um primeiro passo para a confecção do trabalho foi um 

levantamento bibliográfico em várias frentes:   

1) Sobre xamanismo e pajelança.  

2) Sobre iniciação.  

3) Sobre psicologia e a temática indígena.  

4) Sobre povos indígenas brasileiros, mais especificamente sobre xinguanos.  

5) Sobre a intersecção da psicologia analítica e a antropologia. 

6) Sobre as noções de Jung que dizem respeito à maneira de ser dos povos 

nativos e que podem ajudar no entendimento da visão de mundo do indígena. 

Esta etapa da pesquisa foi feita utilizando-se o índice onomástico e analítico 

das obras completas de Jung, assim como os dicionários de Pieri (2002) e 

Samuels, Shorter e Plaut (1988).  

 Um segundo momento foi a busca por um participante e a confecção da 

entrevista. Dada a especificidade do tema, a busca por um participante teve 
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vários imprevistos e modificações. O primeiro contato com o pajé entrevistado 

ocorreu no primeiro semestre de 2010. Nesta primeira ocasião15, tivemos dois 

encontros muito produtivos. Em um deles o pajé relatou como se tornou pajé e 

no outro pude participar e assistir uma sessão de pajelança. Infelizmente após 

estes encontros, perdi o contato com o pajé. 

 Concomitante à busca por um participante para a entrevista fiz uma 

viagem ao Parque Indígena do Xingu juntamente com um grupo que se 

propunha a trabalhar sonhos16. Assim, em julho de 2010, desembarcamos em 

uma aldeia Kuikuro. Embora eu não tenha ficado na aldeia dos Kamaiurá na 

lagoa do Ipavu, penso que esta pequena imersão contribuiu para uma maior 

compreensão de certos aspectos da cultura Kamaiurá, uma vez que como 

observado por Junqueira (1979), Junqueira e Pagliaro (2009) e Heckenberger 

(2008), há uma similaridade e uma continuidade das crenças e histórias nas 

culturas alto-xinguanas.  

 Nesta pequena imersão pude observar algumas sessões de pajelança e, 

também, o delicado momento da reclusão pubertária. Além de participar da 

vida comunitária da tribo, uma experiência muito rica nesta viagem foram as 

trocas de sonhos feitas diariamente pelas manhãs entre nosso grupo e alguns 

índios.    

 O terceiro momento foram os encontros com o pajé para a gravação da 

entrevista. Através da internet consegui reencontrar o pajé que anteriormente 

eu havia contatado. Por sugestão do pajé, primeiro fizemos uma entrevista 

prévia e, no dia seguinte, realizamos a gravação. Na entrevista preliminar, o 

pajé contou de forma clara e direta como ocorreu sua iniciação. Já na 

entrevista com o gravador, apareceram novos elementos. Na gravação o 

elemento das disputas de poder entre os pajés apareceu de maneira mais 

                                                           
15 Estes encontros ocorreram em São Paulo 
16 Incubação de Sonhos – Encontro com pajés e rituais de passagem - Tribo Kuikuro - Parque 
Indígena do Xingu/23 a 28 de julho de 2010. Sob Direção: Marcos H. P. Callia (médico 
Psiquiatra – UNIFESP, analista da SBPA, associado à IAAP, assessor em projetos de saúde 
indígena em Etnopsiquiatria); Douglas Rodrigues (médico sanitarista - UNIFESP, especialista 
em saúde indígena, coordena o Projeto Xingu – UNIFESP, Chefe da Unidade de Saúde e Meio 
Ambiente do Departamento de Medicina Preventiva - UNIFESP); Sofia Mendonça (médica 
sanitarista - UNIFESP, especialista em Saúde indígena, mestre em Antropologia, Projeto Terra 
Indígena Xingu, Curso de Formação dos Agentes Indígenas de Saúde e Curso de Gestão em 
Saúde Indígena) e Sônia Lofredo (Enfermeira em Saúde Pública – USP). 
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pronunciada que nos outros encontros. No relato gravado, o pajé também 

pulou uma parte do relato e acrescentou outro que não havia aparecido antes.   

Desta maneira, na presença do gravador, certos aspectos da atividade 

xamânica foram mais ressaltados.   

 A entrevista semi-dirigida (p.91) foi feita de forma espontânea, buscando 

apreender a totalidade do processo de iniciação do pajé.    

 

Participantes 

 Um pajé da etnia Kamaiurá. 

 

Critérios de Inclusão 

 Dada a especificidade do tema e a dificuldade em encontrar um 

participante, o critério utilizado para inclusão do sujeito foi oriundo de pesquisa 

e bibliografia sobre a temática, assim como da indicação e disponibilidade do 

participante. Desta maneira os pontos utilizados como critérios de inclusão 

foram:  

1) Que fosse um pajé que tivesse sua posição reconhecida em sua 

sociedade e, ou, por pesquisas, trabalhos e profissionais17 que 

trabalham com a questão indígena.     

2) Que fosse um participante que pudesse se comunicar em português, 

dada a impossibilidade de o pesquisador aprender a língua nativa do 

sujeito no curto período de tempo do mestrado.  

3) Que tivesse a disponibilidade de participar da pesquisa.   

 

 

 

 

 

                                                           
17 Nestas categorias está inclusa uma variada gama de profissionais, como médicos, 
antropólogos, educadores, assistentes sociais, jornalistas etc. 
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Local da coleta de dados 

Embora este seja um trabalho sobre uma figura tradicional de nossa 

cultura nativa, o local de coleta de dados foi sugerido pelo próprio entrevistado, 

uma praça pública no bairro de Copacabana, RJ. Segundo nos pareceu, esta 

praça era o local no Rio de Janeiro que o pajé mais se apropriou, sentindo-se à 

vontade.     

 

Análise de dados 

 Após extensa leitura do material foi construída uma divisão temática de 

pontos relevante. Esta divisão foi pensada para que se pudesse ter um 

panorama geral de como a Psicologia Analítica pode compreender os 

elementos que foram vivenciados na iniciação, de um ponto de vista 

psicológico.  

a. Sonhos iniciais: o impacto dos sonhos. A noção teleológica.  

 

b. O diálogo ego e Self: A morte ritual, a liminaridade, a função ética e o 

renascimento. A transformação do ego e a revelação do mundo, a 

submissão e o poder. Os instrumentos de cura e poder: a pele no olho, a 

cigarra. A ambigüidade da experiência. A identidade e discriminação do 

iniciado entre ego e o Self.   

 

c. A vivência da iniciação como realidade: discussão sobre como o 

sujeito vivencia a iniciação.  

 

d. A cultura como vaso alquímico para a iniciação acontecer: 

Discussão sobre o papel da cultura na iniciação como uma instância que 

abarca e integra esta vivência  

 

e. O fumo: como entendê-lo a partir da Psicologia Analítica?  
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Cuidados Éticos 

 

 Os devidos cuidados éticos foram seguidos segundo as determinações 

da resolução 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os critérios da relevância social, 

da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

 Foi utilizado o termo de Conhecimento Livre e Esclarecido (Anexo p.108) 

assim como do Termo do Compromisso do Pesquisador (Anexo p.110). 

 O trabalho foi enviado à Comissão de Ética e aprovado com o Protocolo 

de Pesquisa nº 169/2011 e no entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em 

questão não apresenta qualquer risco ou dano ao ser humano do ponto de 

vista ético. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Sonhos Iniciais 

 

No relato do pajé, o começo de sua iniciação é uma fala fantástica, que 

logo no principio já nos remete às narrativas dos heróis mitológicos.  

Tudo começou quando ele nasceu de sua mãe e já neste momento 

mama’e da flor18 (Ypotramaé – o espírito da flor) apareceu da mata. Seu pai 

que era pajé reconheceu o ser misterioso e associou seu aparecimento com o 

nascimento do filho. Isso só poderia ser um prelúdio de que algo especial iria 

acontecer à criança, recepcionada pelo ser sobrenatural. O pajé relata que foi 

escolhido no nascimento pelo mama’e para ser pajé porque ele tinha energia 

muito boa, porque era forte.  

Logo depois do nascimento, a mãe do pajé morre, ficando a criança aos 

cuidados de seu pai e sua tia (irmã de seu pai) e demais familiares. É 

interessante notar que o contexto no qual o herói nasce, como ressalta 

Campbell (2002), é sempre um lugar de alguma falta simbólica. O pajé cresceu 

e até mais ou menos os sete (07) anos nunca soube da grande visita ocorrida 

em seu nascimento, até começarem os sonhos estranhos. 

No primeiro sonho que o pajé teve, ele estava fumando charuto. Conta 

que acordou, aparentemente pelo estranhamento com a imagem onírica, e 

ficou se perguntando impactado: “Pra que eu tô fumando charuto? Que sonho 

é esse?” 

É interessante relatar que durante a entrevista o pajé vivenciava 

corporalmente a sua fala. Seu discurso era sempre preenchido por gestos, que 

a mim pareciam evidenciar as emoções vividas nos acontecimentos. 

No relato deste primeiro sonho, ao perguntar-se seriamente que espécie 

de sonho era aquele, o pajé curva um pouco o tronco para frente, levanta os 

ombros, abre as palmas das mãos para cima (paralelas ao chão) e leva seu 

pescoço à frente com um leve franzido na testa. Tive a impressão de que ele 

                                                           
18  Na entrevista o pajé se refere ao mama’e como sendo um espírito da floresta, mas em 
conversas subsequentes ficou claro que se tratava do mama’e da flor (ypotramaé) como é 
também relatado por Moraes (2004). Na gravação ficou difícil de discernir a fonética de 
ypotramaé, de modo que adotei a mesma grafia de Moraes (2004).     
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me contava que aquele sonho era muito sério, mas que nós não podíamos 

saber nada dele porque ele era um mistério, a sensação era de assombro e 

desamparo.  

No segundo sonho o pajé conta: “veio mais esse sonho pra mim” (sic). 

Sonha que cai na lagoa e que vê todos os “mama’e do peixe, todo!” (sic). Conta 

isso com um gesto enérgico com as mãos e com o peito estufado. Depois, mais 

calmo e menos altivo, se pergunta novamente do por que do sonho.  

No terceiro sonho vai ele vai até a floresta e lá vê todos mama’e da árvore 

e da planta, e novamente afirma que vê tudo, e então acorda. 

No quarto sonho ele conta mais rápido, como se já tivesse contado 

aquele sonho. Diz que nesse sonho ele voava e voava longe e então acordava.  

No quinto sonho o pajé contou que voltou à floresta, entrou no escuro e 

que escutou o dono do escuro dizer que ele não poderia estar lá e que por isso 

não poderia sair. Diz que escutou uma voz intercedendo por ele e que por isso 

ele voltou para a oca e acordou. Diz balançando a cabeça e encolhendo o peito 

que teve muito medo, muito medo.  

Aparentemente, imbuído pelo medo dos sonhos estranhos, o pajé procura 

seu pai para relatar os acontecimentos.  

É interessante notar que algumas características dos sonhos arquetípicos 

comentadas por Jung ([1935] 2001) estão presentes no relato destes sonhos 

iniciais. Uma primeira característica é que ele impele o sujeito que o vivenciou 

a relatar o acontecido.  

 

Os sonhos arquetípicos ou mitológicos têm um caráter especial, que 
força a pessoa instintivamente a contá-los. E esse instinto é 
perfeitamente explicável, já que tais fatos não pertencem à pessoa; 
pelo contrário, inserem-se no coletivo. No sentido geral também tem 
sua dose de verdade para o individuo. (JUNG, [1935] 2001, § 250). 
   
 

Von Franz (2008) também comenta esta característica do sonho 

arquetípico, exemplificando sobre o começo da vida do xamã Sioux Black Elk:  

 

Ainda menino, Black Elk esteve muito doente, ficando quase em 
coma; foi quando ele teve uma visão ou revelação impressionante, na 
qual era transportado para os céus, onde muitos cavalos vinham a ele 
dos quatro pontos cardeais, quando então encontrou o Espírito do 
Avó que lhe deu a planta medicinal para seu povo. Profundamente 
abalado pela visão, o jovem guarda-a para si como qualquer pessoa 
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normal o faria. Porém, mais tarde desenvolveu-se nele uma aguda 
fobia de tempestades e trovoadas, de tal modo que bastava aparecer 
uma nuvenzinha no horizonte para ele tremer de medo. Isso o forçou 
a consultar o curandeiro da tribo. Este lhe disse que a causa desse 
temor, dessa doença, era ele ter guardado para si a visão que teve e 
não a ter compartilhado com sua tribo. (p.39). 
     

 

Jung ([1945] 1986) sugere que os sonhos arquetípicos para a Psicologia 

Analítica são aquilo que nas sociedades nativas é considerado como grande 

sonho.  

 

Os “grandes” sonhos, isto é, os sonhos importantes, provêm desta 
camada mais profunda. Além de impressão subjetiva que eles 
causam em nós, sua importância se revela já na própria conformação 
plástica, muitas vezes rica de força poética e de beleza. (JUNG, 
[1945] 1986, §555). 
 

 

Barcelos Neto (2008) ao escrever sobre os xamãs Wauja nota que os 

sonhos dos pajés e dos que estão em processo de iniciação “não são da 

mesma qualidade sensorial que os sonhos dos indivíduos sãos.” (p.103). Esta 

diferente qualidade sensorial dos grandes sonhos é explicada na Psicologia 

Analítica pela pronunciada numinosidade presente nos sonhos arquetípicos.  

Entre os Kamaiurá, como demonstra Junqueira (2009), há também dois 

tipos de sonhos: um que envolve a presença de espíritos e outro que mostra as 

preocupações e eventos marcantes ou do cotidiano, sendo o pajé o perito na 

arte da decifração. Para Junqueira (2009) os sonhos entre os Kamaiurá é 

sempre um acontecimento que gera conversas e explicações: “De manhã, em 

lugar do nosso tradicional bom dia, é comum se indagar: você sonhou?” 

(p.227).  

Na Psicologia Analítica os sonhos arquetípicos, segundo Jung 

([1945]1986), “ocorrem em momentos cruciais da vida, como, por exemplo, na 

primeira infância, na puberdade e no meio da vida (dos 36 aos 40 anos) e in 

conspectu mortis [na iminência da morte].” ( §555).  

Podemos hipotetizar que o não entendimento do pajé de seus sonhos, 

não se deve somente ao fato dele ser ainda pequeno, mas também à própria 

fenomenologia do sonho arquetípico. Jung ([1945]1986) chama a atenção que 

a interpretação do sonho arquetípico abarca muitas vezes dificuldades 
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consideráveis “porque o material associativo que o sonhador pode fornecer é 

muito escasso.” (§555). Esta escassez de material associativo é devido ao fato 

de sua significação não residir nas experiências de ordem pessoal.  

Desta maneira, pelo pajé não ter apresentado um referencial próprio para 

seu sonho, poderíamos supor que o mesmo ficou em uma situação de 

desamparo, buscando ajuda com seu pai.  

O pai do pajé interpreta seu sonho de maneira tanto literal quanto 

teleológica. A literalidade se apresenta na semelhança do sonho com a 

interpretação. Quem fuma na sociedade xinguana é só pajé. Se o sujeito fuma 

no sonho quer dizer que ele é pajé. Quem vê mama’é é só pajé e ou gente que 

vai ficar doente, como ele também fumou, ele é pajé. Esta maneira literal da 

interpretação é algo bastante marcante na literatura dos povos nativos. Moraes 

(2004) aponta que o sonhar para os Kamaiurá assume “uma concretude 

peculiar”. (p.225).  

Esta concretude, para a Psicologia Analítica, pode ser entendida como 

uma ênfase na interpretação ao nível do objeto. Jung ([1942] 2002b) ao propor 

um método interpretativo do material onírico sugere duas maneiras distintas de 

se olhar os elementos do sonho, que podem ou não virem a somar-se na 

interpretação: 

 

 
A interpretação em que as expressões oníricas podem ser 
identificadas com objetos reais é por mim denominada interpretação 
ao nível do objeto. A esta interpretação contrapõe-se a que se refere 
ao próprio sonhador cada um dos componentes do sonho; por 
exemplo, todas as pessoas que nele aparecem. A este procedimento 
dei o nome de interpretação ao nível do sujeito. (JUNG, [1942] 2002b, 
§130). 

 

Embora o pai do pajé faça uma interpretação mais ao nível do objeto ele 

relaciona os sonhos e ao mesmo tempo dá uma interpretação teleológica, e 

implica seu filho com sonho: “... não, vai acontecer, vai acontecer, capaz que 

daqui dois mês, três mês, talvez um ano...vai acontecer. Eu espero que você 

aceite a preparação do mama’é para você ser pajé” (sic).   

Os sonhos arquetípicos aparecem em momentos em que é exigida uma 

grande transformação da consciência. O sonho arquetípico neste sentido 

anuncia e prepara a consciência para o passo adiante. 
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Trata-se, primeiramente, de um problema humano geral que, por não 
ter ainda chamado a atenção subjetiva, procura abrir caminho, de 
maneira objetiva, até a consciência do sonhador. (JUNG, [1945] 
1986, §555). 

 
 
 

 Desta maneira, a interpretação do pai do pajé é harmônica com a 

fenomenologia dos sonhos arquetípicos e com o uso que é feito pela Psicologia 

Analítica dos sonhos. Para ele, o sonho anuncia que seu filho poderá ser pajé 

se ele aceitar preparação de mama’e. Von Franz (2002) aponta que os sonhos 

podem ser entendidos como uma linha mestra, que nos orientam “a fim de 

realizar o potencial de vida que há em nós”. (p.25). 

Um outro ponto interessante nos sonhos iniciais do pajé é que eles de 

alguma maneira refletem a totalidade. Os quatro sonhos onde pajé visita quatro 

ambientes diferentes, abrangem uma totalidade do mundo humano: primeiro 

vai pra floresta, depois debaixo da lagoa, depois voa e depois o escuro, que de 

alguma forma tem correlações com o simbolismo da gruta, ou de dentro da 

terra.  

Em todos estes locais ele vê além da realidade aparente, a realidade 

subjacente somente visualizada pelos pajés, a realidade dos mama’e.           

O último sonho, poderíamos pensar, mostra o quanto a atividade do pajé 

é um empreendimento limite e perigoso para a consciência.  Jung ([1935] 2001) 

sugere que o simbolismo da gruta ou do mundo subterrâneo representa uma 

camada do inconsciente onde não há diferenciação e nem discriminação.  Na 

Psicologia Analítica a atividade de diferenciação é função do ego e da 

consciência. No sonho, o pajé aparece no escuro e o dono do escuro proíbe 

sua volta, uma força regressiva, que pode dissociar o ego da realidade. Com a 

intervenção do mama’e (que ainda está oculto, mas ativo) o pajé volta à oca. 

Podemos entender esta volta como uma volta ao plano da realidade, à 

consciência. 

Eliade (2002) mostra que a iniciação não é prerrogativa de sucesso, antes 

disso, é algo a ser conquistado.  Entre muitas das iniciações que ele relata, 

uma delas é bastante sugestiva neste sentido: no mesmo galho em que estão 

os maus xamãs estão os loucos. 
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O Diálogo ego-Self  

 

O inconsciente é, desde as mais antigas concepções, a terra dos 
sonhos e também a terra dos mortos e dos antepassados. De tudo o 
que sabemos, o inconsciente parece uma forma de ser relativamente 
independente das limitações de espaço e tempo; também nada há 
que objetar a idéia de que a consciência e seu mundo estejam 
contidos de certa forma no mar do inconsciente. A psique 
inconsciente é de uma vastidão desconhecida e é possivelmente 
mais importante do que a consciência. (JUNG, [1948] 2011e, § 754). 

 

 Segundo o relato do pajé, após ele ter tido os seus sonhos interpretados 

por seu pai e de certa maneira seu futuro ser anunciado, ele não aceita o 

destino prescrito. Não quer ser pajé. Seu pai o acalma e lhe explica a tarefa 

concernente ao pajé, desta maneira, acaba aceitando seu destino.  

 Entre os sonhos iniciais e o começo da iniciação propriamente dita, 

passaram-se mais ou menos cinco anos. Neste meio tempo, seu pai, 

incentivador e guia morre, ficando o pajé aos cuidados dos outros parentes. 

 Então mais ou menos aos doze anos, o mama’e da flor (ypotramaé) 

apareceu para o garoto. O discurso do pajé neste momento, mostra certas 

contradições. Diz o pajé que estava em sua rede, ao meio dia e fechou os 

olhos... “fechou os olhos, e ele veio, veio e entrou na oca”.  Ressaltando: “só 

que eu tô vendo ele entrou” (sic). O pajé estava consciente ou estava de olho 

fechado? Poderíamos interpretar a ambiguidade de sua fala, como sendo 

resultado de um estado liminar em que aconteceu este encontro, um estado 

entre a consciência e o inconsciente.  

 Segundo pajé ele apareceu como se fosse vento e faz com as mãos um 

gesto que lembra uma espiral. Jung ([1935] 2001) associa o simbolismo do 

vento com o pneuma, o espírito. Tal simbologia se aproxima com a percepção 

do pajé sobre o mama’e e com a visão de mundo dos Kamaiurá dos mama’e. 

 Ao ser indagado sobre o que ele sentiu neste primeiro contato com o 

mama’e, o pajé diz que sentiu a energia do charuto dele e que ficou “arrepiado” 

(sic).  

 Poderíamos pensar que esta passagem remete-se à fenomenologia do 

numinoso de Otto ([1917] 2005), na qual Jung ([1939] 1980) se baseou para 
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explicar a sua concepção de religião e sobre uma qualidade fascinante 

pertencente ao símbolo.  

 Para Otto ([1917] 2005) o que funda o sagrado, não é a moralidade ou a 

ética, mas um elemento irracional, o numinoso. Para descrever este elemento, 

Otto ([1917] 2005), demonstra como o objeto numinoso se relaciona com a 

consciência, e analisa os sentimentos evocados deste contato.      

 

Uma vez que não é racional, isto é, que não pode desenvolver-se por 
conceitos, não podemos indicar o que é a não ser observando a 
reação do sentimento particular que o seu contacto em nós provoca 
(OTTO, [1917] 2005, p 21). 

 

 Otto ([1917] 2005) vai descrever o objeto numinoso como um elemento 

exterior ao eu, que ao entrar em contato com este eu, produz o sentimento 

descrito pelo pajé, o “sentimento do mysterium tremendum, do misterioso que 

causa arrepios” (p.22). O sentimento do mysterium para Otto acomete o sujeito 

que vivencia a experiência numinosa pelo fato da consciência entrar em 

contato com uma instância sentida como provida de outra ordem. 

 

O objecto realmente misterioso não é inacessível e inconcebível 
apenas porque o meu conhecimento relativo a este objecto tem 
limites determinados e inultrapassáveis, mas  porque me debato com 
algo “totalmente outro”, com uma realidade que, por sua natureza e 
essência, é incomensurável e perante a qual recuo, tomado de 
estupefação. (OTTO, [1917] 2005, p.41). 

 

 O elemento Tremendum é descrito como o terror místico, o horror frente 

ao “o totalmente outro”, a “inacessibilidade absoluta” que temos frente a este 

objeto que provém de outra ordem. Otto ([1917] 2005) nos chama a atenção 

que este elemento, o tremendum, “encontra uma expressão que nos parece 

mais adequada na fórmula: tremenda majestas” (OTTO, [1917] 2005, p. 29). A 

majestas remete-se à absoluta superioridade de poder do numinoso frente ao 

eu. Desta maneira o terror místico é um dos primeiros impactos sofridos pelo 

eu, diante de um totalmente outro que emana absoluta superioridade de poder.    

 O elemento tremendum da qual Otto ([1917] 2005) teoriza parece 

também ir de encontro com certas características dos mama’e. Junqueira 

(2001) (2009) chama a atenção para o fato de que os mama’e são entidades 
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dotadas de poder invulgar e que dominam grande parte do mundo na 

cosmologia Kamaiurá.  

 

A noção de espírito não é de fácil apreensão e se aproxima à idéia de 
potência, de força que atua no mundo visível e provoca 
acontecimentos. (JUNQUEIRA E PAGLIARO, 2009, p.453).  
 

 Após o pajé sentir em seu corpo a presença do mama’e e vê-lo como 

uma figura humana, com cocar de flor, charuto e todo pintado, este se 

apresenta como mama’e e conta que o escolheu desde o seu nascimento e 

que agora irá prepará-lo para ser grande pajé. 

 Poderíamos pensar que a partir deste momento, a iniciação entra em um 

segundo estágio, a liminaridade. Esta fase é aquela em que o sujeito morre 

para nascer em outra condição. Na compreensão da Psicologia Analítica, 

temos como hipótese que o que irá acontecer é a morte e o renascimento do 

ego, intermediada pelas forças arquetípicas. Nesta compreensão, o mama´e 

será entendido como um símbolo do Self. 

   Em um primeiro momento, há uma submersão do ego do pajé no 

inconsciente, pois desde o início, a experiência é ambígua: ao mesmo tempo 

em que as forças regressivas tornam-se atuantes e desvinculam o ego do 

corpo físico, as forças construtivas e transcendentes estão a forjar um novo 

ego. Esta passagem pode ser entendida no momento em que o mama’e joga a 

fumaça no pajé e este recebe a energia do mama’e, que é identificada como 

muita dor em todo corpo.  A dor no contexto ritual pubertário Kamaiurá, como a 

prática do jajap19, segundo Junqueira e Pagliaro (2009) é utilizada para fins 

curativos, visando o estímulo da saúde de modo geral. Desta maneira 

poderíamos pensar que a dor sentida pelo pajé também agiria com a mesma 

finalidade, ajudando na formação do novo ego. Ao mesmo tempo em que o 

pajé é acometido das dores da energia do mama’e, ele também desmaia e 

reanima ao bel prazer do mama’e.  

 Com isso, poderíamos pensar que a fronteira mais arcaica e primitiva do 

ego é de certo modo atacada e redimensionada: o corpo. Nas iniciações 

siberianas, esta experiência é vivenciada de maneira bastante exuberante, e 

relatada na literatura como um desmembramento: 

                                                           
19 Prática da escarificação feita no corpo com algum dente de animal, ou objeto semelhante.   
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Uma mulher teleuta tornou-se xamã após uma visão em que homens 
desconhecidos lhe cortavam o corpo em pedaços e cozinhava-nos 
numa panela. Segundo as tradições dos xamãs altaicos, os espíritos 
dos ancestrais comem as suas carnes, bebem seus sangues, abrem 
seus ventres etc. (ELIADE, 2002, p.60).   
 

 

Um outro xamã, Pyotr Ivanov, nos dá maiores detalhes sobre essa 
cerimônia: os membros dos candidatos são destacados e separados 
com um gancho de ferro, os ossos são limpos, a carne raspada, os 
líquidos do corpo são jogados fora e os olhos são arrancados da 
órbitas. Depois dessa operação todos os ossos são reunidos e 
ligados com ferro. (ELIADE, 2002, p.52).   
 

  

 Todos esses simbolismos apontam a morte de um tipo de consciência. O 

corpo sendo repositório da antiga consciência é destruído, rompendo assim 

com os antigos laços do ego. Segundo Edinger (1998) o simbolismo do 

desmembramento pode ser entendido psicologicamente como um processo 

transformativo.  

 Prosseguindo na iniciação, podemos observar que este primeiro 

momento na liminaridade é vivenciado pelo pajé como uma grande confusão. 

Repetidas vezes ele diz que aos que o indagam sobre o que se passa com ele, 

como: “não sei, não sei”. Aparentemente, pelo seu discurso, o pajé começa a 

tomar consciência de seu processo, quando seu irmão (pajé já formado) tem 

um sonho no qual vê o que está acontecendo. 

 O irmão do pajé conta a ele que o mama’e o escolheu para ser pajé e 

que ele deve aguentar aquela dor. Poderíamos pensar nesta passagem, que 

embora o processo de iniciação aconteça à revelia do ego, ela não acontece na 

passividade egóica. A iniciação exige que o ego tenha uma atitude interna de 

submissão e persistência, deve aguentar o que vier pela frente. Segundo o 

pajé, ele aguentou. 

 O próximo momento da iniciação, o pajé ganha dois presentes que 

pertenciam ao mama’e. Primeiro o mama’e tira uma espécie de pele (o pajé 

também se refere a ela como se fosse fita crepe), na altura de sua região 

ocular e a entrega para o pajé. Com esta faixa em seus olhos ele poderá ver a 

dor das pessoas e as coisas ocultas para os outros. Depois o mama’e regurgita 

uma espécie de cigarra. O pajé relata que a viu subindo da barriga do mama’e 
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até sair pela boca. O pajé engole a cigarra como manda o mama’e e a aloja em 

sua barriga. A cigarra avisa o pajé se a pessoa vai morrer ou não. 

  O simbolismo desta parte da iniciação sugere que ele não vê mais o 

mundo como os outros, mas o vê pelo prisma do mama’e. O pajé também é 

uma espécie de portador de uma parte do mama’e, a cigarra está agora em 

sua barriga.    

 Nas culturas aborígenes australianas, segundo Eliade (2002), é muito 

comum o simbolismo da introdução de objetos na barriga dos neófitos, 

principalmente cristais de quartzo. 

 Von Franz (1993) ao relatar a experiência religiosa de São Nicolau Von 

der Flüe, mostra que ele adquiriu certos atributos da imagem que viu de Cristo 

em seu sonho religioso. 

 

Se alguém sonha com a Divindade como um ser humano, então 
haverá uma considerável soma de experiências emocionais e de 
sentimentos intuitivos, em face de sua presença e de sua 
proximidade. São Nicolau sonhou, o teve uma visão, de Cristo 
avançando para ele como um guerreiro, e, na mesma visão, o 
guerreiro disse depois às pessoas a verdade sobre elas mesmas – 
ele as conhecia interiormente e o que realmente eram, e as pessoas 
fugiram daquela estranha figura. Ele logo sabia o que elas lhe 
queriam perguntar e, com frequência, não chegava nem a interrogá-
las mas pura e simplesmente dava-lhes a resposta. Portanto, é óbvio 
que São Nicolau tinha a mesma qualidade que Cristo possuía em sua 
visão, o que seria uma ilustração de algo pertencente ao inconsciente 
arquetípico e que penetra no ser humano. Se sonharmos com um 
arquétipo em forma humana, isso significa que poderemos, em certa 
medida, encarná-lo. Ele poderá manifestar-se em nós, e poderá 
expressar-se através de nós – essa é a ideia do Cristo interior. Se 
sonhamos com um velho sábio, então pode acontecer que nos 
vejamos numa situação impossível, quando nos é feita uma pergunta 
impossível mas, de súbito, uma resposta perfeita venha ate nós! Se 
formos honestos, sentir-nos-emos obrigados a admitir que não 
éramos nós que estávamos falando. “Aquilo” falou através de nós e 
não poderemos afirmar que tivemos tal pensamento. Foi o velho 
sábio que se manifestou em nós, alguém ou alguma coisa que não é 
idêntico ao ego mas é útil numa situação difícil. (VON FRANZ, 1993, 
p. 18).        

 

 Em um primeiro momento poderíamos pensar que o ego do pajé passa a 

ser portador de certa qualidade, ou atributos do inconsciente, o que de fato 

acontece, mas ao pensarmos em todo o trabalho do pajé e que em grande 

parte de sua vida ele tem que seguir rígidas condutas para conservar o seu 

poder de cura, seria mais adequado pensarmos nele como um ego forjado para 

ser canal das forças arquetípicas. Se ele fosse um portador da energia ele não 
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precisaria ter o trabalho de mantê-la. Como o pajé diz: “se não respeitar”, vai 

embora toda a energia do mama’é.  

 É interessante notar que na iniciação dos xamãs siberianos o 

simbolismo da forja é muito comum, como mostra Eliade (2002): 

 

No fogo havia uma panela “do tamanho da metade da terra”. O 
homem nu o viu e agarrou-o com uma enorme tenaz. “Estou morto!”, 
teve tempo de pensar o noviço. O homem cortou-lhe a cabeça, 
retalhou-lhe o corpo em pedacinhos e colocou tudo no caldeirão, 
cozinhou o corpo durante três anos. Havia três bigornas, e o homem 
nu forjou sua cabeça na terceira, a que servia para forjar os melhores 
xamãs. Então jogou a cabeça numa das três panelas que lá havia e 
cuja água era mais fria. Revelou-lhe então que, quando o xamã for 
chamado para tratar de alguém, se a água estiver quente demais, 
será inútil recorrer às capacidades de xamã, pois o homem já estará 
perdido; se a água estiver morna, ele estará doente, mas ficará 
curado; a água fria é característica do homem são. O ferreiro 
recolheu então seus ossos, que boiavam num rio, montou-os e 
cobriu-os de carne. Contou-os e disse que ele tinha três peças a 
mais: deveria, portanto, arranjar três vestes de xamã. Forjou sua 
cabeça e mostrou-lhe como ler as letras que estão dentro. Trocou 
seus olhos e por isso, quando atua como xamã, ele não enxerga com 
os olhos físicos, mas com esses olhos místicos. Furou-lhe as orelhas, 
tornando-o capaz de compreender a linguagem das plantas. 
(ELIADE, 2002, p.55).  

 

 Continuando a iniciação, o pajé já com seus novos dons, vai para a 

floresta aprender a ver as plantas e depois sobe aos céus. Em ambos os 

lugares ele é precedido pelo mama’e, que lhe ensina como agir. De fato, além 

de bom pajé, ele também é um grande conhecedor das plantas medicinais. O 

próprio inconsciente o instruiu em como agir nestes lugares.  

 O pajé já está quase pronto para exercer sua arte, já tem os presentes 

do mama’e, já é canal para o inconsciente.  O mama’e instrui o pajé para reunir 

todos os pajés da tribo e mostrar o que sabe. No relato, o pajé conta muito 

orgulhoso sobre o espanto das pessoas e dos outros pajés ao verem sua 

performance. Após a performance pública, o mama’e manda ele voltar à oca e 

lá ficar em reclusão por três anos. O mama’e diz que o pajé deverá respeitar 

sua energia. Para isso terá que passar por grandes restrições, não poderá sair 

da oca nem para tomar banho. Tanto ele como a sua tia deverão permanecer 

sexualmente abstêmios, até que se complete sua reclusão.  

 É interessante notar que quando o pajé volta para sua oca, para a 

reclusão, ele aparentemente já tinha as qualificações necessárias para ser 
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pajé, tanto que já havia feito sua primeira apresentação pública. Mas se ele já 

possuía os dons do mama’e e já era canal para o inconsciente, por que o 

mama’e mandou-o ficar em sua oca novamente? Ou por que sua primeira 

aparição pública não aconteceu no final de sua reclusão?  

 Tenho como hipótese que o processo tenha assim progredido 

justamente para o pajé poder aguentar “respeitar” a energia do mama’e. 

Respeitar a energia do mama’e é aguentar a posição ambivalente de ser canal 

para as forças do inconsciente.  

 Se de um lado as forças do inconsciente o elevam à grande posição de 

prestígio e poder, por outro ele não é livre para fazer o que bem entender, e 

deve seguir à risca as prescrições do mama’e para sustentar sua posição, 

mesmo que isso vá contra sua vontade. E é por isso que pajé reitera repetidas 

vezes que é muito difícil ser pajé e que hoje nenhum jovem quer saber de ser 

pajé.  

  Eliade (2002) também observa esta característica da ambivalência do 

poder xamânico e o receio de se perder a liberdade: 

 

o desejo de entrar em contato com o sagrado é contrabalançado pelo 
temor de ser obrigado a renunciar à sua condição meramente 
humana e de transformar-se num instrumento mais ou menos 
maleável de uma manifestação qualquer do sagrado (deus, espírito, 
ancestral etc.).  (ELIADE, 2002, p.37). 

 

 Ser canal significa que o seu sentido de ser é ser em função do que lhe 

é transpassado e, se assim não o for, deixa de ser, literalmente.    

 Junqueira (2009) conta um caso em que o neófito cedeu aos desejos e 

namorou quando não podia. “Fala-se de um homem que transgrediu a regra e 

sentiu nascer um caroço em sua garganta. Com a ajuda do pajé ele vomitou 

um caroço duro, que na palma da mão virou água. Em pouco tempo morreu” 

(p.229). É interessante que o caroço se formou justamente no pescoço, junção 

da cabeça com o corpo, do espírito com a matéria.  

  

Dessa maneira para ser pajé é preciso um ego forte, pois tem que 

aguentar uma carga muito grande de frustração: a vivência egóica do pajé é de 

ser eternamente sacrificado. A relação do pajé com o mama’e se pauta na 

submissão. Segundo Moraes (2004) o mama’e chama o pajé de meu neto.  
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Otto ([1917] 2005) ressalta que este sentimento de dependência não 

deve ser entendido como “sentir-se determinado”, pois isso seria um elemento 

racional, que viria de uma esquematização do Cosmos, de Deus. 

Primeiramente o sentimento de dependência estaria ligado a uma depreciação 

do ser frente à absoluta superioridade de poder, de “não ser mais que uma 

criatura” (p.30).  

 

Pelo contrário, a dependência que se exprime nas palavras de 
Abraão não consiste no fato de ter sido criado, mas no de não ser 
mais do que criatura. É a impotência face à absoluta superioridade de 
poder, é o sentimento do nada da criatura. (OTTO, [1917] 2005, p. 
30). 

 

 Para subordinar as forças que o subordinam, o pajé tem que aprender a 

ser subordinado às forças que o subordinam. Desta maneira todo este 

processo pelo qual passa o pajé em sua iniciação se remete sem dúvida 

nenhuma àquela jornada do herói da qual fala Campbell (2002): “O herói é o 

homem da submissão autoconquistada.” (p.26). 

 

A Vivência da Iniciação como Realidade 

 

Conta-se que numa aldeia, em Rondônia, havia um grupo de 
professores universitários que ali chegou com objetivo de estudar 
aquele povo. Todos os especialistas se puseram a estudar o 
comportamento dos índios. Havia uma professora que gostava de 
esnobar e quis fazer um gracejo com um velho sábio que estava 
sentado de cócoras perto do fogo, pitando seu cigarro de palha de 
milho. Ela aproximou-se e perguntou de chofre ao velho: “O senhor 
sabia que o homem já foi à lua?” O velho nem levantou a cabeça, 
continuando do mesmo modo. A professora não se contentou e 
repetiu a pergunta, mas o velho não deu nenhuma resposta sequer. 
Indignada, a pesquisadora falou mais alto: “O senhor sabia que o 
homem já foi à lua? O velho, então, levantou-se bem letamente e, 
olhando nos olhos da moça, respondeu com um ar professoral: “Já 
sei, sim, senhora. Sei. Eu estava lá!” (MUNDURUKU; 2009; p.47). 
 

 

A primeira coisa que chama a atenção na fala do pajé sobre a sua 

iniciação é a maneira pela qual ele relata sua experiência. O espírito mama’é, 

seus sonhos vividos, a doença que é tirada do corpo do paciente, tudo é 

imbuído de uma aura fantástica e de realidade, da qual ele sempre faz questão 

de reafirmar “de verdade, de verdade mesmo” (sic). 
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Munduruku (2009) no exemplo acima mostra esta diferença de modos de 

pensar. Essa, aliás, tem sido há tempos alvo de muita discussão, não só na 

Antropologia com também na Psicologia. 

 

No mundo dos primitivos, as coisas parecem não ter a mesma 
delimitação estrita como entre nós. O que chamamos de identidade 
psíquica ou “participation mystique” foi eliminado de nosso mundo 
objetivo. É exatamente esta aura ou “fringe of consciousness”, 
expressão cunhada por WILLIAM JAMES, que dá ao mundo do 
primitivo um visual colorido e fantástico. Nós a perdemos de tal 
maneira que se a reencontrássemos não a reconheceríamos e 
permaneceríamos estupefatos diante de sua ininteligibilidade. Entre 
nós essas coisas são mantidas sob o limiar da consciência e, quando 
reaparecem ocasionalmente, estamos certos de que existe algo de 
errado. (JUNG, [1961] 2011e, § 465). 

 

Byington (1987) propõe um modelo explicativo para estas diferenças, 

tomando o cuidado de não subestimar a posição na qual a consciência nativa 

opera.  Segundo o autor: 

  

Qualquer teoria que coloque em etapas evolutivas funções ou 
símbolos arquetípicos sem deixar espaço normal para suas 
manifestações, à medida em que estas vão sendo ultrapassadas, 
decreta a asfixia do inconsciente coletivo e fere de morte a si mesma. 
(BYNGTON, 1987, p.40). 

      

 

Segundo Byington (1987) um grande erro cometido pelos estudiosos foi 

não se dar conta da projeção existente nas comparações entre as culturas. 

Quando por exemplo há uma hierarquização valorativa de certas 

características culturais, pode-se estar cego pela posição patriarcal da 

consciência e cindido com a posição matriarcal. 

 

Se fôssemos considerar o ciclo patriarcal “mais evoluído” e melhor 
que o matriarcal, estaríamos considerando melhor o arquétipo do pai 
do que o arquétipo da grande mãe, o que é fácil de perceber como 
uma grande insensatez, pois, como sabemos, cada arquétipo é um 
patrimônio da espécie e tem a sua maneira própria e insubstituível de 
coordenar a elaboração dos símbolos. Ninguém em sã consciência 
diria que a visão é melhor que a audição, pois entre elas não há 
termo de comparação. O mesmo pode ser dito dos arquétipos. 
(BYNGTON, 1987, p.43). 
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Para Byington (1987) a consciência indígena atua em uma dinâmica 

matriarcal, que se caracteriza por operar com uma maior proximidade com o 

inconsciente, mas ressalta que isso não é sinônimo de indiscriminação 

Embora não possamos afirmar a realidade metafísica dos mama’é, penso 

que isso não é importante para o ponto de vista psicológico. Psicologicamente, 

para Jung, como diz Penna (2003), a realidade sempre se apresenta como 

psíquica. Desta maneira o importante para um ponto de vista psicológico é 

como alguma experiência é sentida pela consciência, o que ela evoca na 

consciência e qual direcionamento proposto para a consciência. 

 Neste sentido, os mama’e não são somente um fato psíquico para os 

grandes pajés, mas é a vivência deles como realidade, que os possibilita serem 

pajés. Desta maneira, do ponto de vista psicológico a realidade dos mama’e é 

genuína.  

É interessante notar que Jung ([1951] (2008b)) chama a atenção para a 

importância do fato de considerarmos certas vivencias psicológicas como 

dotadas de certa realidade metafísica (o que para ele não implica em sua 

existência metafísica em si).   

 

Em resumo: é mais vantajoso, e também psicologicamente mais 
“correto”, considerar certas forças naturais que se manifestam em 
nós, sob a forma de impulsos, como sendo a “vontade de Deus”. Com 
isso nos pomos em consonância com o habitus da vida psíquica 
ancestral, isto é, funcionamos tal qual tem funcionado o ser humano 
em todos os lugares e em todas as épocas. (JUNG, [1951] 2008b, 
§50). 

 

Para Jung ([1951] 2008b) a “vontade de Deus” poderia ser entendida 

como um daimon: “O vocábulo grego demônio (daimon) exprime um poder 

determinante que vem ao encontro do homem, de fora, tal como o poder da 

Providência e do destino”. (Jung, [1951] 2008b, §51). 

O pajé em um primeiro momento tenta negar o destino vislumbrado por 

seu pai e pela experiência onírica. Ele não quer ser pajé! Na entrevista ele diz 

que não queria ser pajé porque não sabia o que era ser pajé. 

Com base em relatos de outras iniciações xamânicas, poderíamos pensar 

que a anuência e aceitação do pajé em se tornar pajé é um dos fatores que 

poderíamos destacar como importantes para que sua experiência com o 
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inconsciente possa vir a ser integradora. Embora a experiência de iniciação 

deste pajé aconteça sem o seu controle e embora as manifestações do 

inconsciente ocorram à revelia do ego, parece ser necessário que o ego aceite 

e acate esta experiência. Do ponto de vista do ego esta aceitação para com a 

experiência que o transpassa é vivida como uma submissão. 

Em vários relatos xamânicos podemos perceber a necessidade de 

anuência do neófito, como atitude necessária para o acontecimento da 

iniciação, como por exemplo, no caso de um xamã Golde: 

 

[...] Um dia, eu estava dormindo em meu leito de sofrimento quando 
um espírito se aproximou. Era uma mulher lindíssima, bem magra, 
porém não mais alta que meio arshin (71cm), seu rosto e o modo 
como se vestia pareciam-se em tudo com os de uma de nossas 
mulheres goldes. Os cabelos desciam sobre seus ombros em 
pequenas tranças negras. [...]. Ela me disse: ‘- Sou a áyami de teus 
ancestrais, os xamãs. Ensinei-os a ser xamãs; agora te ensinarei o 
mesmo. Os velhos xamãs foram morrendo um após outro, e não há 
mais ninguém para curar os doentes. Tu serás xamã’. Depois 
acrescentou: ‘- Amo-te. Serás meu marido, pois não tenho nenhum 
agora, e eu serei a tua mulher. A ti darei espíritos que ajudarão na 
arte de curar; ensinar-te-ei essa arte e te assistirei pessoalmente. As 
pessoas nos darão comida’. Fiquei consternado e quis resistir. ‘Se 
não quiseres obedecer’ – disse ela – ‘pior para ti, pois te matarei’”. 
(ELIADE, 2002, p. 90). 

 

Moréchand (apud Lewis, 1977) cita sobre a iniciação de dos xamãs 

Hmongs do Vietnã:  

 

Quanto mais ele recusa ostensivamente seu destino, quanto 
mais ele resiste, mais poderosos serão os sinais, mais forte e 
dramática será sua vocação. (p.234).  

 
Desta maneira, poderíamos pensar que a anuência dos xamãs à iniciação 

tem como pré-requisito a vivência dela como realidade, pois se assim não o 

fosse como poderiam se submeter a tamanhas provações? Do ponto de vista 

da saúde egóica é a experiência quem dita a estratégia, desta maneira a 

vivência como realidade da iniciação é sinal de saúde para com a experiência 

do numinoso e não o contrário.     

 As vivências com as profundezas do inconsciente são sempre 

experiências de difícil explanação, pois como mostra Capra (2002): 
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A realidade última não pode ser objeto de raciocínio ou de 
conhecimento demonstrável. Essa realidade última não pode ser 
descrita adequadamente através de palavras, na medida em que se 
situa além do reino dos sentidos e do intelecto, fontes de nossas 
palavras e conceitos. (CAPRA; 2002; p. 31). 

 

Muito de nossa dificuldade em compreender a iniciação do pajé se deve 

justamente ao fato de não a termos vivenciado. Mindlin (2001) relata uma linda 

descrição da vivência da prática da pajelança pelo pajé Gavião-Ikolen, 

chamado Txipiküb-ob. Nela, através das nuances poéticas fica claro a 

dificuldade dos pajés em comunicarem as suas experiências aos leigos, 

aqueles que não passaram por tal experiência.  

   

O pajé anda no caminho dos céus, garpi-pé? Passeia no reino do 
garpi, nos céus? É muito estranho o que vivemos. Ninguém entende. 
Parece que o mundo gira, nós, os pajés não sabemos mais onde 
estamos. Dá uma tonteira no corpo, nos olhos, na cabeça, é cair, 
virar, ser sem ser, outro estado, mistério. Os outros nos perguntam 
como é, têm curiosidade imensa, queremos satisfazer. Dizemos que 
fomos para o céu, é mais simples de explicar, mas ninguém sabe 
onde é, é um zás, um átimo, um instante sem tempo, já está longe, já 
se volta. Não é um passo largo, caminhando, caminhando, como 
fazemos na mata, com tempo de pensar: É – simplesmente; é o ser, é 
intenso. Fico admirado, pasmo, sem saber; vivendo com toda força, 
além de mim. 

Existe o caminho do pajé, mas é outro chão, não parece ser o 
garpi-pé como as pessoas ou vocês descrevem, semelhante a uma 
estrada que se pode pisar com solidez. É outra trilha. Sentimos. Por 
exemplo, quando o pajé esta recebendo o espírito da queixada, 
Bebé-ti, este não tem asas para voar, dispara em sua direção com 
velocidade indescritível. Dizemos que vem pela vereda, mas é 
apenas uma forma de falar: Chega, está, corre, entra em nós. 
(MINDLIN ET ALL, 2001, p.77).  

 

 

 

A cultura como vaso alquímico para a iniciação acontecer 

 

Você vive outro tipo de realidade quando cresce lá fora, no meio da 
floresta, ao lado dos pequenos esquilos e das grandes corujas. Todas 
essas coisas estão ao seu redor como presenças, representam 
forças, poderes e possibilidades mágicas de vida, que, embora não 
sejam suas, fazem parte da vida e lhe franqueiam o caminho da vida. 
Então você descobre tudo isso ecoando em você, porque você é 
natureza. (CAMPBELL, 1999, p.105). 
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 O vaso alquímico, segundo Chevalier e Cheerbrant (2006) significa “o 

local onde se operam maravilhas; é o seio materno, o útero no qual se forma 

um novo nascimento. Daí contém a crença que o vaso contém o segredo das 

metamorfoses”. (p.931).  

 Embora tenha sido dada especial atenção ao eixo ego - Self na iniciação 

do pajé e ser esse muitas vezes o diferencial e a ênfase da análise junguiana 

nas leituras dos fenômenos, penso ser importante resaltar também o papel da 

consciência coletiva na iniciação do pajé. 

 Neste sentido penso que a consciência coletiva é o vaso alquímico na 

qual a iniciação do pajé se dá. A cultura Kamaiurá possibilita que o ego receba 

os influxos das poderosas forças arquetípicas e as direcione e as organize de 

maneira construtiva.       

 Mesmo que a iniciação do pajé seja considerada de grande pajé, ou 

seja, feita diretamente pelo espírito, e o pajé fale que tudo que aprendeu foi 

com mama’é, sua iniciação deve muito à dimensão da consciência coletiva.  

 Moraes (2004) comenta que o pajé falou uma vez de um rapaz branco 

na cidade diagnosticado com esquizofrenia, que se fôsse no Xingu, teria virado 

pajé.  

 

Sapaim (um pajé) disse-me que os Brancos que ficam loucos, na 
verdade, estão querendo virar pajé; e, como os Brancos não sabem 
como lidar com isto, jamais os loucos se livram dos Mamaé. 
(MORAES, 2004, p.135). 

  

 Um primeiro ponto é que desde um primeiro momento sua iniciação tem 

a colaboração dos outros, e que muito provavelmente sem os outros ela 

possivelmente não aconteceria.  

 O pai do pajé vê o mama’e e sonha com mama’e do pajé. Ele ajuda o 

pajé a aceitar o oficio de pajé. O seu irmão também sonha com mama’e e o 

orienta em sua jornada. Os dois corroboram a experiência do pajé. Assim como 

uma semente não nasce em solo adequado, a potência não pode virar 

presença sem um corpo que a sustente. A cultura neste sentido é entendida 

como o solo e o pajé, a semente. 

 A cuidadora do pajé, irmã do pai, não só compreende o processo que o 

pajé vivencia, como de certa maneira vivencia junto com ele.      
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Além destas questões que aparecem mais diretamente na iniciação do 

pajé, há todo um modo de viver Kamaiurá que irá sustentar certo tipo de 

consciência, na qual a atividade de pajelança pode vir a ser.     

 

Os Kamaiurá tem um modo peculiar de observar as coisas, reparando 
com vagar nos detalhes, como que buscando qualidades: cheiram, 
apalpam, testam o sabor. É um exame lento e cuidadoso, no qual os 
sentidos apurados são exigentes e não deixam que o tempo corra 
livre ordenando e definindo ritmos e limites. O tempo parece solidário 
com a vontade de conhecer. E possível, também, que esse uso 
profundo dos sentidos estimule a criatividade mítica, ampliando os 
registros da imaginação, permitindo enxergar uma riqueza de 
relações, semelhanças e oposições escondidas na aparente 
insignificância das coisas materiais mais corriqueiras. (JUNQUEIRA, 
2005, 148).  

   

Poderíamos pensar, em certo sentido, que o pajé consegue integrar sua 

experiência com o Self, com a totalidade, porque a cultura na qual ele esta 

inserido também vive em sintonia com o inconsciente. Deve-se resaltar que na 

hipótese junguiana esta relação não se dá como causalidade, mas como 

sincronicidade20.  

Black Elk, mais uma vez sintetiza de forma poética, o quanto a cultura é 

capaz de dar corpo a certo tipo de experiência: 

 

(...) fizemos essas pequenas casas cinzas, de tora de madeira, que 
vocês vêem, e elas são quadradas. Essa é uma forma ruim de viver, 
pois não pode haver poder num quadrado.  

 Vocês vêem que tudo que o índio faz é um círculo: isso porque 
o Poder do Mundo sempre opera em círculos, e tudo tenta ser 
redondo. Nos velhos tempos, quando éramos um povo forte e feliz, 
todo nosso poder vinha do arco da nação e, enquanto o arco não se 
quebrou, o poder floresceu. A árvore com flores e era o centro vivo do 
arco, e o círculo de quatro lados a nutria. O leste fornecia paz e luz; o 
sul, calos; o oeste, chuva; e o norte, com seu vento frio e poderoso, 
força e resistência. Esse conhecimento chegou do mundo externo até 
nós, com nossa religião. Tudo que o Poder do Mundo faz é feito num 
círculo. O céu é redondo e ouvi dizer que a terra é redonda coma 
uma bola, e assim são todas as estrelas. O vento, com seu maior 
poder, gira. Os pássaros fazem ninhos redondos, pois a sua religião é 
a mesma que a nossa. O sol vem e vai num círculo. A lua faz o 
mesmo. E o sol e a lua são redondos. Mesmo as estações formam 
um grande círculo, em sua transformação, e sempre retornam ao 
ponto em que estavam. A vida de um homem é um círculo que vai de 
infância à infância, e assim ocorre com tudo aquilo que o poder move. 

                                                           
20 Uma definição de sincronicidade pode ser encontrada no glossário. 
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Nossas tendas eram redondas como ninhos de pássaros, e estavam 
sempre colocadas em círculos, o arco da nação, um ninho formado 
por muitos ninhos, em que o Grande Espírito queria que 
chocássemos nossos filhos. Mas os Wasichus (homens brancos) nos 
colocaram em caixas quadradas. Nosso poder se foi e nós estamos 
perecendo, pois o poder já não esta conosco. (EDINGER, 1989, 
p.282).      

 

O fumo 

    

 Como conceber o fumo na Psicologia Analítica? Qual a sua função 

psicológica? Durante todo o trabalho e após a entrevista com o pajé estas 

perguntas me vinham à mente, mas poucas respostas se mostravam 

satisfatórias.  

 Na sociedade Kamaiurá, o fumo e a pajelança são atividades quase 

idênticas, tamanha a associação entre elas. Na entrevista do pajé esta 

associação aparece algumas vezes. A interpretação de seu sonho inicial por 

seu pai é um exemplo desta associação. Moraes (2004) conta que muitas 

vezes o próprio ato de fazer a pajelança é expresso como “vou fumar tal 

pessoa”, assim como também quando uma pajelança é difícil, ou quando se 

quer expressar uma grande quantidade de poder envolvido se diz: “fumei, 

fumei, fumei, fumei muito!” Desta maneira como atesta Moraes (2004): “o pajé 

é necessariamente fumante”. (p.178). 

 O fumo na tradição mitológica do Alto Xingu é amplamente retratado e o 

seu papel de intermediação entre os mundos é sempre descrito. Representa o 

próprio pneuma, o sopro divino que dá vida à vida. Orberg (1953) relata que os 

primeiros pajés eram animais, como o bem-te-vi, que ensinaram os Kamaiurá 

como utilizar o fumo.  

 Desta maneira o papel de intermediação do fumo é considerado o seu 

grande atributo. Moraes (2004) chega a fazer uma comparação do fumo com o 

sonho, sendo ambos as ferramentas de intermediação entre um mundo e outro, 

entre o consciente e o inconsciente.      

 A psique na concepção da Psicologia Analítica é um sistema dinâmico, 

que envolve uma troca energética entre consciente e inconsciente. Pelo fato do 
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pajé ter um ego, que de certa maneira, é forjado para ser canal de certas 

expressões do inconsciente, ele pode evocar, com a ajuda do fumo, a sua 

condição de ser expressão destas forças. Sendo assim, poderíamos hipotetizar 

que a função psicológica do fumo seria evidenciar a relação ego Self do pajé.  

 Desta maneira, o fumo não seria somente poderoso em si mesmo, mas 

poderoso na medida em que revela uma relação poderosa. Quanto mais o pajé 

fuma, mais o inconsciente fica em evidência, e mais a consciência torna-se 

“canal” para sua manifestação. Os maiores pajés chegam ao ponto de 

perderem a consciência do corpo físico e entrarem em transe, onde segundo 

conta o pajé: é aí que eu vê tudo (sic). Talvez seja por isso que segundo 

Moraes (2004), o pajé diz que “pajé morre quando fuma”. (p217.). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A riqueza da teoria proposta por Jung está em sua tentativa de fazer 

uma psicologia do humano utilizando e dando credibilidade às produções 

humanas. Contra a corrente do materialismo e do racionalismo, Jung desde o 

começo de sua carreira profissional dialogou com fenômenos e cosmovisões 

tidos, na melhor das hipóteses, como pouco convencionais para a ciência de 

sua época. Jung parecia levar em conta a máxima de Terêncio21: “Homo sum; 

humani nil a me alienum puto” (Sou homem e nada do que é humano me pode 

ser alheio). Poderíamos dizer que todo o esforço em congregar diferentes estes 

diferentes saberes era uma tentativa de um olhar transdisciplinar.  

 Este trabalho foi muito influenciado por este espírito do Jung, no sentido 

de estudar uma temática ainda pouco explorada no campo psicológico 

acadêmico e de tentar conhecer um pouco mais do mistério humano, na 

tentativa de se ampliar um pouco mais a esfera do psicológico. 

 Encontrei um desafio na compreensão dos posicionamentos de Jung em 

relação à Antropologia e aos povos nativos. Reconheci muitas contradições e 

pude apontar apenas algumas. Isso me sugeriu um próximo trabalho em que 

possa ser esclarecida a relação entres essas contradições e a maneira como 

Jung concebia o processo de individuação da humanidade. 

 A iniciação do pajé, compreendida pela Psicologia Analítica foi entendida 

como uma manifestação arquetípica do inconsciente, que pela numinosidade 

expressa em sua manifestação, impele o sujeito a seu fascínio e o impulsiona 

para dentro do processo. Do ponto de vista do ego, a relação é sentida como 

uma submissão ao Self.  

 Embora em uma perspectiva o sujeito da iniciação é vítima dos 

acontecimentos que o subordinam, em outra ele é agente ativo, que se 

compromete com sua iniciação, vivenciando-a como uma realidade na qual 

deve se comprometer. Este comprometimento é vivenciado na anuência às 

inúmeras restrições iniciatórias.  
                                                           
21 Esta frase é citada em Jung ([1935]2001) em nota de rodapé p.41  
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 Se por um lado esta atitude é de sacrifício, sentida como uma postura de 

respeito para com o poder do mama’e; por outro lado, essa condição lhe 

outorga um poder pessoal e social. Devido a essa ambiguidade é que podemos 

afirmar que o ego do pajé vive numa condição de ser canal para as forças 

arquetípicas do inconsciente coletivo. 

 É também de suma importância ressaltar o valor da consciência coletiva 

nesse processo. Na sociedade Kamaiurá as experiências numinosas do pajé 

possuem um lugar cultural para acontecer. Assim, a consciência coletiva 

abarca e reafirma o status de realidade da experiência, fornecendo as 

condições necessárias para que a iniciação aconteça. 

 A experiência profunda com o inconsciente tem espaço para existir na 

cultura Kamaiurá. Neste sentido, a cultura é como um vaso alquímico que 

possibilita a experiência de iniciação. 
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GLOSSÁRIO 

 

Arquétipo: Penna (2003) diz que Jung emprega o termo arquétipo pela 

primeira vez em 1919, sendo a sua formulação revista e reformulada diversas 

vezes até 1954.  

 Segundo Jaffé (1995) “a palavra arquétipo deriva do grego e significa a 

cunhagem original” (p. 18). Para Pieri (2002) o arquétipo é “uma das formas 

típicas dos modos de pensar e agir do homem, e portanto uma possibilidade 

inata de representação que enquanto tal preside a atividade imaginativa.” (p. 

44). Desta maneira o arquétipo é definido como um elemento a priori, ou seja, 

não é um constructo humano, antes disso, é a base humana sobre a qual 

somos criados ou um padrão de ordenação da natureza humana. 

  Samuels, Shorter e Plaut (1988) chamam a atenção para o fato do 

arquétipo ser “ uma entidade hipotética irrepresentável em si mesma e evidente 

somente através de suas manifestações.” (p.58). 

  

Ego: Seria aquilo que nós entendemos por nós mesmos. É também descrito 

como o centro da consciência. Jung ([1951] 2008) o descreve como um fator 

complexo, formado pela base arquetípica com a vivencia cotidiana. Desta 

maneira, embora tenha certa autonomia psíquica o ego é descrito como contido 

em algo maior que ele mesmo, no caso o Self.  Segundo Edinger (1988) “A 

conexão entre o ego e o Si-mesmo, proporciona fundamento, estrutura e 

segurança ao ego, além de fornecer a este último energia, interesse, 

significado e propósito.” (p. 74). 

 

Self: Como mostra Edinger (1989) na Psicologia Analítica o Self é descrito 

como arquétipo central ou arquétipo da unidade, podendo também ser 

chamado de Si-mesmo.  
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O Si-mesmo é o centro ordenador e unificador da psique total 

(consciente e inconsciente), assim como o ego é o centro da 

personalidade consciente. Ou, dito de outra maneira, o ego é a sede 

da identidade subjetiva, ao passo que o Si-Mesmo é a sede da 

realidade objetiva. O Si-mesmo constitui, por conseguinte, a 

autoridade psíquica suprema, mantendo o ego ao seu domínio. O Si-

mesmo é descrito de forma mais simples como a divindade empírica 

interna, e equivalente a Imago Dei. (EDINGER, 1989, p.22).   

 

Função Transcendente: Segundo Penna (2003) a formulação desta função 

data de 1916, mas foi somente publicada em 1957. De maneira geral é 

atribuído a função transcendente a tarefa de unir os pares de opostos em uma 

síntese, na qual o produto é o símbolo. Desta maneira ela é entendida como a 

função produtora do símbolo. Segundo Jacobi (1990) o transcendente desta 

função não significa uma qualidade metafísica, mas “o fato de que, por meio 

dessa função, se cria uma passagem para o outro lado”. (p.92).     

 

Sincronicidade: Foi proposta por Jung como um modelo não causal de 

entendimento dos fenômenos. Poderíamos entendê-la como uma 

simultaneidade de um evento externo com um estado subjetivo, onde o elo de 

ligação entre o evento e o estado subjetivo fosse o significado.     

    

Personalidade mana: São imagens psíquicas autônomas dotadas de grande 

poder. Segundo Samuels, Shorter e Plaut (1988), “As personalidades mana 

aparecem sempre que o ego conscientemente confronta-se com o Self.” 

(p.149). Ainda segundo estes autores “Jung manteve durante a vida toda um 

relacionamento com tal figura a quem pintou e com que dialogava 

repetidamente: Filemon.”(149)    
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Símbolo: Para Jacobi (1990) símbolo é uma espécie de instância mediadora 

do consciente com o inconsciente, sendo a síntese da união de ambos. Penna 

(2003) chama a atenção por ele ser o transformador de energia psíquica.    

 

Imaginação ativa:  Pieri (2002) é uma forma de objetivação das imagens 

psíquicas, e deste modo uma maneira de se entrar em contato com o 

inconsciente. Samuels, Shorter e Plaut (1988) dizem que Jung utilizou o termo 

pela primeira em 1935, para descrever “um processo de sonhar com os olhos 

abertos”. (p.99). 

  

Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto 
é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu 
readquiria a paz interior. Se tivesse permanecido no plano da 
emoção, possivelmente eu seria dilacerado pelos conteúdos do 
inconsciente. Ou, talvez, se os tivesse reprimido, seria fatalmente 
vítima de uma neurose e os conteúdos do inconsciente destruir-me-
iam do mesmo modo. Minha experiência ensinou-me o quanto é 
salutar, do ponto de vista terapêutico, tornar conscientes as imagens 
que residem por detrás das emoções. (Jung, 2002, p.158). 
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ANEXOS 

Transcrição da entrevista com o Pajé Kamaiurá  

 

Data da Entrevista: 17 de setembro de 2011.  

Local: Rio de Janeiro 

 

EU: Estou começando aqui a entrevista com o grande pajé da tribo Kamaiurá, 

ele vai contar de como foi a iniciação dele. 

PAJÉ: Então, então... é Luciana, primeira coisa vou dar bom dia... pra você.. 

eh... agora vamo começá falá como eu aprendi ser pajé. Então... naquela 

época, é... daquela época que eu nasci... da minha mãe.. e o espírito da 

floresta, mama’e...tava lá olhando quando eu nasci... da minha mãe... e eu 

nasci da minha mãe e o espírito da floresta mama’e sentiu meu energia quando 

eu nasci da minha mãe. Então pra ele eu nasci muito forte, energia muito bom 

e me escolheu. Ai ele diz: “bom, ele vai ser pajé”. Como eu tô vendo... tá 

nascendo, tá nascendo da mãe dele... tô escolhendo ele pra ser pajé... e...eh... 

eu nasci... só que eu num chega vê minha mãe...meu pai falava... minha mãe 

fico treze semana... minha mãe faleceu...então eu num cheguei a ver minha 

mãe... e... quem me criou... quem me criou irmã mais nova, ela que me criou... 

eu chama ela mãe... e ... 

EU: era irmã mais nova sua ou do seu pai? 

PAJÉ: Do meu pai 

EU: Do seu pai 

PAJÉ: E ela me criou... e... eu começar a andar e eu andei.... e eu já começou 

a fala na língua, falava na língua... e andei, cresci... ela me cuidou... cuidou... 

e... eh, quando eu tava... eu acho que eu tava mais ou menos nove ano... eu já 

ta falando já... já ta falando... e eu crescer mais... eh... depois que eu cresci  e 

andei, falar bem... e aí que aconteceu Luciano? 
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EU: o que aconteceu? 

PAJÉ: que aconteceu? Primeira coisa eu tava sonhando fumando um charuto, 

fumando charuto no sonho, eu acordei. 

EU: esse é o primeiro sonho que você teve. 

PAJÉ: Esse é o primeiro sonho, esse é primeiro sonho. Ai eu acordei, Luciano, 

eu acordei e eu falava poxa, que sonho essa? Que sonho essa?  Tô fumando 

charuto pra quê? E no outro dia a noite chegou mais esse sonho. Veio mais 

esse sonho pra mim: 

EU: mais um... 

PAJÉ: mais um. Aí, eu ainda não tô vendo, ainda não tô vendo mama’e... tá me 

acompanhando...ai no segundo sonho eu caí na lagoa, eu vi todos os  mama’e 

do peixe, todo! Acordei, ai mais uma vez eu falava: “poxa, por quê que tô 

sonhando isso?” tô sonhando. No outro dia à noite eu corria, corria dentro da 

floresta, eu vi todo mama’e da árvore, mama’e da planta, eu vi tudo. Acordei e 

no outro dia à noite eu voava, voava longe, acordei. No outro dia a noite, noutro 

dia, ai voltei dentro da floresta, ai que eu entrei no escuro, dentro da floresta.  

EU: tudo escuro. 

PAJÉ: tudo escuro. E mama’e tava acompanhando, só que ainda num vê ele. 

Aí o dono do escuro dizendo: “como ele entrou nesse lugar escuro?” “Só que 

ele não vai voltar, não vai voltar mais pra oca”. Aí o mama’e conversou com o 

dono do escuro, ele disse: “não, eu não vou deixar ele ficar aqui no escuro, ele 

tem que voltar, tem que voltar”, aí eu saia pelo escuro eu saia. Eu voltei pra 

oca. Ai eu acordei, ai me deu medo, me deu medo. Com isso, ai também meu 

pai tava vivo... 

EU: seu pai tava vivo. 

PAJÉ: Tava vivo ainda. E ele tava conversando com todos os pajés dentro da 

oca dos homem. Depois que ele terminou falar, conversá com os outros pajés, 

explicando o trabalho, o sonho, a planta, perguntando quem sabe... quem sabe 

aonde tem a planta, quem sabe... quem é que ta vendo energia das pessoas? 
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Então eles ta explicando pelos pajé. Todos os pajé num tem como explica o 

sonho, como vê a planta, vê a energia da pessoa. 

EU: não tem como explicar? 

PAJÉ: Não tem como explicá 

EU: Por que não tem como explicar? 

PAJÉ: Porque, eh, ele e todos os pajé não foi preparado, não foi escolhido pelo 

mama’e. Então meu pai falou: “bom a gente somos pajé, nós somos pajé, 

agora eu mesmo, eu não consegue ver a planta, eu não consegue sonhar, eu 

não consegue ver a energia das pessoa”, agora, ai ele disse: “eu sonhei meu 

filho quando ele nasceu da mãe dele, mama’e escolheu ele pra ser pajé”. 

Eu: quem era esse mama’e? 

PAJÉ: mama’e? 

Eu: quem era o mama’e que te escolheu? 

PAJÉ: Não, mama’e, meu pai disse, “meu filho nasceu da mãe dele, então 

mama’e tava lá olhando quando ele nasceu”. Então meu pai disse: “eu espero, 

eu espero que ele, como mama’e escolheu ele pra ser pajé, eu espero que 

mama’e vai prepará ele, eu espero... vamos esperar que mama’e vai prepará 

ele”. 

EU: e ele falou isso para quem? 

PAJÉ: Pros pajé. 

EU: pros pajé. 

PAJÉ: para os outros pajé. E depois disso Luciano, ele veio... na oca,  eu tava 

sentado na porta.. meu pai veio todo enfeitado, todo pintado, sabe. Ele entrou, 

eu falei pro meu pai: “meu Velho, senta aqui”. Ele sentou, ele sentou. Aí eu 

perguntei: “Você é pajé, você acabou de conversar com todos os pajés sobre o 

trabalho, sobre como ver energia, sobre como sonhar”, ai ele perguntou: “O 

que que você tá sonhando?” “Tá, eu vou explicar”. “O que que significa esse 
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meu sonho, o que que significa?” Ele perguntou “o que que você tá 

sonhando?”.  

Sim... o primeiro sonho que eu recebi eu fuma charuto, depois eu caí na lagoa, 

depois eu voava, depois eu entrei no escuro... “o que que significa isso?” Tá, ai 

ele diz: “meu filho você não sabe, eh, mama’e escolheu você quando você 

nasceu na sua mãe, mama’e escolheu você ser pajé, mama’e vai prepará você 

ser pajé, é eu sonhei muito bem você vai ser maior do que nós, você vai ser 

maior do que nós, você vai ser grande pajé, você vai ser grande curandeiro, 

você vai passar tudo nóis”, ai eu digo “não, eu não quero pajé não, não quero, 

não quero”. 

EU: Por que você falou que não queria ser pajé? 

PAJÉ: Porque eu não sabia ainda, eu não sabia ainda que eu ia ser pajé. Eu 

não sabia. Ai ele disse: “não, vai acontecer, vai acontecer, capaz que daqui 

dois mês, três mês, talvez um ano.. vai acontecer. E eu espero, eu espero que 

você aceita essa preparação do mama’e pra você ser pajé”. Tá, e ele 

conversou: “Então, como a gente não somo pajé... a gente não foi escolhido 

pelo mama’e, agora você já foi escolhido pelo mama’e pra você ser pajé, 

grande pajé. Então vai acontecer”.  Ai eu cresci Luciano, cresci, cresci, cresci. 

EU: Cresceu até que quantos anos? 

PAJÉ: Cresceu até doze ano, doze ano. 

EU: Ai não acontece mais nada nesse tempo... 

PAJÉ: Não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada. Ai meu pai já 

faleceu, faleceu, então quando meu pai faleceu eu fiquei muito triste, eu 

lembrava o que ele explicou, eh, ele explicou a pajelança, ele explicou rito dos 

pajés, então eu lembrava o que ele falou. Ai eu tava na rede pensando meu 

pai, poxa, eu falava, eu pensa que meu pai vivia mais, vivia mais, agora eu vou 

ficar sozinho sem pai, e... minha tia ta ai, me criando, me cuidado, e... eu fechei 

os olhos, Luciano, fechei os olhos na minha rede... fechei os meus olhos... era 

meio dia, meio dia... de repente ele veio, veio... entrou na minha oca, só que eu 

to vendo, ele entrou. 
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EU: como é que ele veio? 

PAJÉ: ele veio assim, eh, ele veio assim, como se fosse vento, como se for 

vento. Caiu na porta, fez aquele vento e o vento subiu e apareceu, apareceu. 

Pelo cocar, uma flor, um charuto, tudo é pintado. Ai ele entrou, ele foi 

diretamente aonde eu tava deitado. A família da oca não vê que ele entrou, não 

vê. 

EU: e o que você sentiu na hora isso aconteceu? 

PAJÉ: o que eu senti... o que eu senti quando ele entrou, logo logo eu senti a 

energia dele. Porque ele entrou com o charuto fumando, eu recebi logo aquela 

energia do charuto dele. Eu fiquei assim repiado, repiado. Ai falei: que será 

isso? Ai ele veio sentou, ele sentou, (desculpa), ele sentou, ai que eu vê ele. 

Ele disse: “agora eu vem prepará você ser pajé agora”. Aí que ele disse: “eu 

que escolhi você quando você nasceu da sua mãe, eu tava lá quando você 

nasceu eu tava lá olhando quando você nasceu, agora eu venho prepará, pra 

você ser pajé, você vai ser grande pajé, grande curandeiro, você vai passar 

todos os pajés da aldeia da tribo, da tribo. E vamo lá, vamo começá”. Ele 

acendeu charuto. 

EU: péra, deixa eu perguntar uma coisa. Você quando viu ele, você achou que 

era verdade, achou que era sonho, o que que você achou que era? 

PAJÉ: Não eu achei verdade, eu achei verdade, ele sentou... 

EU: era uma figura humana de verdade?    

PAJÉ: de verdade, de verdade mesmo, não é de sonho... de verdade! Ai ele 

disse: “agora vamo começar...” Ele fumô, fumô, fumô, fumo, ai saiu aquele 

fumaça do charuto dele, ele soprô daquela fumaça que ele soprou, jogou no 

rosto, no corpo tudo e ele disse, perguntou: “E ai sentiu?” Ai eu falei: “Sentiu o 

quê, eu não to sentindo nada, eu não to sentindo nada... o que você tá fazendo 

comigo?” Ta. Ele fumou de novo, fumo forte, ele soltou mais fumaça, jogou no 

meu rosto, no corpo tudo, ai Luciano, aí que eu recebi energia do charuto dele. 

Logo eu sentia, eu recebia a dor de cabeça, do peito, corpo tudo, ai ele 

perguntou: “sentiu?” Ai eu digo: “Eu senti!” “Tá, você já pegou o meu energia!” 
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Ele fumou mais, jogou mais Luciano, jogou mais Luciano. Aí que eu esmaiei, 

desmaiei, e aí a família me olhou, veio assim cima de mim, perguntou, mexeu 

assim, mexeu a cabeça, “o que aconteceu? que aconteceu” e eu ainda não 

respirei, eu ainda esmaiando. Aí mama’e fez assim, se joga na fumaça, e eu 

respirava, ai a família minha, meu irmão, minha irmã... perguntando: “o que 

aconteceu, por que que você desmaiou?” Eu digo “não sei, eu não sei” Ai fumei 

mais e eu desmaiei de novo. Ai a família, Luciano, vem chegando chorando, 

chorando. E eu ficava desmaiando, desmaiando. Ai veio o meu irmão mais 

velho (que também é pajé) e perguntou: “O que aconteceu?” “Eu não sei, eu 

não sei...” “Então eu vou chamar todos os pajés da aldeia ver você...” - e ele 

também já foi pajé, já foi. E todos os pajés veio com o charuto na minha oca, 

cada um trouxe o charuto, ai cada um deles levantou e perguntou: “o que 

aconteceu, o que você ta desmaiando, desmaiando?? Pra que que você fica 

assim??” Ai eu digo: “eu não sei ainda, não sei. Mama’e ta aí”. “Então como 

seu irmão chamou nóis fazer a pajelança, curar você, tirar a dor que você tá 

sentindo.” Aí cada um deles levantou, passou fumaça, chupô a cabeça, chupo 

peito... ai mama’e disse: “eles.. como eles são pajé, eles num tem como tirar 

minha energia que eu tô passando pra você, ele num tem como tirar, eu não tô 

vendo nada, ele ta tirando minha energia, num mostra, eu não tô vendo nada. 

Agora eu tô preparando você de verdadeiro, mas eu não vou mentir... eu tô 

preparando você de verdadeiro, pra você grande pajé, de verdadeiro mesmo, 

de verdadeiro”. Tá. E... passou fumaça todos os pajé...e ninguém sabe... 

EU: os pajés queriam tirar sua dor, achavam que você tava doente, mas a dor 

não saia. 

PAJÉ: Não saia nada, Luciano, não saia nada. Aquela dor eu sentia muito forte, 

aquela dor! Aquele não é a dor, Luciano, aquele é energia dele que passou pra 

mim, aquele é energia dele que passou. Pajés voltou pra oca, foi embora, me 

deixaram. Com isso, mama’e ta aí do meu lado, eu tava desmaiando, 

desmaiando, desmaiando, desmaiando, e ai, meu irmão sonhou, depois que 

ele voltou, ele disse: “eh, sabe por que você tá desmaiando, desmaiando? Eu 

sonhei você. Mama’e da floresta tá preparando você pra ser pajé. Mais... como 

eu sou pajé, eu não vou mexer energia do mama’e, eu não vou mexer. Você 

pode agüentar” Eu agüentei, Luciano, eu agüentei. Como eu falei, eu fiquei um 
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mês, um mês na rede sem cumê, sem bebê, sem falá, nada, nada. Eu sentia 

aquela dor, parece que minha cabeça vai estourar, mas não vai estourar. E ai, 

que eu vi bem ele, eu vi bem ele. “Eu sou mama’e, eu sou mama’e forte. Eu tô 

preparando você pra você ficar grande pajé, grande curandeiro, eu vou mostrá 

tuda planta, o que você vai usar pro seu povo, sua família. Primeira vez eu tô 

preparando você ser pajé... forte... eu não vou preparar qualquer um pajé não, 

eu não tenho como preparar, como eles são pajés já... eu não vou preparar... 

agora você, eu tô preparando você muito forte, muito forte, você vai ver todo, 

você vai ver tudo, você vai conhecer tudo o sonho, energia das pessoa, a 

planta, todo o que vou mostrar e com isso, agora vamo pra floresta...” 

EU: mama’e falou pra você, depois de um mês ele falou pra você ir pra floresta 

com ele. 

PAJÉ: isso. “Agora vamo comigo, vamo pra dentro da floresta”. Ai eu foi 

Luciano, eu foi com ele. Ai eu fiquei lá, dentro da floresta, eu fiquei quinze dia 

sem voltá, quinze dia. Então meu irmão preocupô, chamo mais pajé, pediu pra 

ele fuma aonde eu tô, só que ele não vê aonde eu tô. Depois de quinze dias eu 

voltei, eu voltei, ele que me trouxe, dentro da minha oca. “Bom, já mostrei tuda 

planta pra você usá, pra você fazer chá, para você fazer óleo pra sua família.” 

EU: lá na floresta ele mostrou as plantas pra você... 

PAJÉ: Mostrou toda planta na floresta, mostrou tudo, oh Luciano. Eu vê tudo. 

Já conheceu tudo. Essa planta você não pode mexer, essa planta não cura, 

não resolve problema da pessoa, não resolve. Você pode usar essa planta que 

eu to mostrando pra você, esse cura a pessoa, sua família, seu povo. E ele 

disse: “agora deita, deita”. Deitei. Ele fumou, ”agora hoje, hoje é ultimo dia que 

você vai dormir”. Ele ta dizendo é, ele ta dizendo, ultimo que você vai dormir, 

ele ta dizendo ultimo que você vai desmaiar. Ele fumou, Luciano, fumou forte... 

desmaiei. Ai ele disse: “agora, vamo pra cima”. Ele me levou lá em cima, não é 

da floresta, lá em cima mesmo, lá em cima mesmo. 

EU: quando você tava desmaiado? 

PAJÉ: tava desmaiado, tava desmaiado. O corpo fica, o espírito sai, meu 

espírito sai com ele. Ai a gente parô num meio de cima. Ele perguntou: “olha, 
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escuta...” eu tava ouvindo Luciano, a família, meu irmão, minha irmã, tava 

chorando, “escuta chora da sua família”, eu escutei lá em baixo lá em baixo. 

“Sua família ta preocupado, mas você não vai morrer, você não vai morrer. Eu 

to mostrando essa lugar, lugar bom. Eu trouxe você pra você ver lugar bom, 

daqui energia bom desce embaixo, pra quem tem energia bom, recebe; pra 

quem não tem energia, não é bom, não recebe. Então eu trouxe você mostrar 

tudo que você ta vendo aqui, to mostrando”. 

EU: Como que era lá? 

PAJÉ: lá, Luciano, lá o que eu vi, lá em cima no final, tem uma pessoa, não é 

índio, não é índio, como se fosse branco... tudo roupa branca... só que ele lá 

não pisa chão, não pisa, ele andava assim pendurado assim, isso que eu vi, 

isso que eu vi. É muito diferente, não é índio, pode ser que é espírito do branco 

talvez, o espírito do padre, eu acho, eu acho isso, eu acho. Ai ele falou “depois 

você vai sonhar bem, eu vim te mostrá pra você ver primeiro, você vai 

conhecer depois”. 

EU: Conhecer depois o quê? 

PAJÉ: Aonde foi, “depois você vai sonhar mais, mas depois você vem aqui, eu 

vou trazer você aqui”, mama’e falou. Ai ele me trouxe, a gente desceu no chão, 

quando eu entrei na oca, eu começá a mexer, ele sentou, ele fumou, ele por a 

energia do charuto, logo, logo, Luciano, eu não sentia mais nada, nem da 

cabeça, do peito do corpo todo. Eu melhorei, eu tava sentindo muito bem. “Bom 

agora você já ta preparado, você não vai precisar que os outros pajés prepará 

você, não, não precisa. Você já ta preparado, eu já preparei você muito forte, e 

ele mandou levantar, pode levantar. Agora fala pro seu irmão, chama todos os 

pajé ver você, o que eu passei pra você, todos os pajés tem que ver o que você 

vai mostrá, pra eles vê”22. Ai meu irmão chamou os pajé. 

                                                           
22

 Nesta gravação o pajé pulou a parte que ele ganha objetos mágicos do mama’e. Em 
conversa não gravada ele conta que o mama’e lhe deu uma espécie de fita crepe e uma 
cigarra. A fita, o mama’e retira de sua própria região ocular e dá para o pajé vestir em torno dos 
olhos: com ela o pajé vê tudo, doença, mama’e e cura de planta. A cigarra é regurgitada pelo 
mama’e e dada para o pajé engolir, para guarda-la em sua barriga. A cigarra avisa o pajé se o 
paciente vai morrer ou sobreviver. Prosseguindo na narrativa ele vai mostrar esse objeto 
mágicos para os outros pajés, em tom de enfrentamento “você sabe o que é isso?  
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PAJÉ: então... ai veio os pajés... aí... o que ele colocou nos meus olhos... a 

primeira coisa, eu falei, ó... vocês são pajé...eh, todo vocês não sabe, mama’e 

me preparou pra mim ser pajé...hoje eu sou pajé... eu sou mais forte... e eu vou 

passá todos vocês, como vocês já foi preparado antes de mim, agora eu tô 

pajé, hoje eu sou pajé, eu vou passá todos vocês, eu vou ser maior. Primeira 

coisa, pode me vê, pode me olhar. Aí veio muito... os homens, mulheres, todos 

pajé. Ta lá fumando... Agora olha minha mão que não tem nada, minha mão tá 

limpa. Fumei... primeira coisa que eu vou mostrar aqui. Ai eu peguei na ponta, 

ai eu tirei e saiu... saiu... pendurei, mexeu eu soprei, Luciano, fuuu (imita 

sopro), sumia, sumia. Ai eu falei: “me explica? quem sabe explicar, o que tô 

mostrando?” todos pajé não tem como explicar, não tem como, não conhece. 

Aí depois eu mostrei o que colocou na minha mão, aqui, no peito. Bom, agora 

eu vou mostrá o que ele passou por mim, ta aqui dentro, tá aqui dentro. Eu 

fumei, fumei, aí já começou a mexê, mexeu, mexeu, subiu, subiu, quando veio 

até aqui eu abri a boca, Luciano, e caiu, caiu, e caiu. 

EU: O que era? 

PAJÉ: Eh, tipo de cigarra, não é cigarra, andou e parou e mexeu a asa. Ai eu 

perguntei, mais uma vez “pajés, me explica o que que saiu, o que que saiu, o 

que que saiu daqui da minha barriga, o que que saiu. Vocês têm como 

explicar? O que que é isso? Que eu tô mostrando?” Os pajés não têm como 

explicar... eles fala, pôxa, primeira vez a gente ta vendo o que você tá 

mostrando pra nos, pôxa, mama’e preparou muito forte com você. E todos pajé 

falava... eh, antigamente...não tem pajé assim como você... primeira vez você 

ta assim, mostrando o que mama’e passou pra você. Tá, todo mundo viu... viu,  

parou, asa, mexer asa, ele bem branquinho, bem branco. Agora vou sobrar e 

botá. Todo mundo olhou, eu sobrei, mas eu não fechei minha mão, tava aberta, 

eu sobrei (fuuu) e voltou, ai falei: voltou, tá aqui, ta aqui... e eles falava, tudo os 

pajé falava: “eh, a gente acredita, a gente acredita muito você” e eles fala mais 

uma vez, “não existe pajé hoje, não tem pajé assim como você, primeira vez a 

gente ta vendo você porque mama’e passou pra você, você ta mostrando pra 

gente vê, então você agora, você agora grande pajé do que nós”. Eh, como a 

gente hoje pajé, nós, tem pajé mais velho, ele prepara a gente, não é mama’e; 

pajé mais velho prepara nós e “só que até agora a gente não tem como sonhar, 
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a gente não tem como sonhar planta, a gente não tem como sonhar mama’e, 

até agora a gente não sonha nada. Eh, então isso a gente quer aprender”. Ai 

eu falei: “como vocês quer aprendê como eu? não é fácil, não é fácil, é muito 

difícil, é muito difícil pra vocês”. “Se mais tarde... será? Será? Você, cada um 

nós, você vai repetir, pra você, você preparação pra gente ser pajé que nem 

você?” Digo: “não, é difícil, se você já foi preparado eu não tenho como prepará 

vocês, mas vocês já foi preparado, eu não tenho como prepará. Isso, o que eu 

mostrei, mama’e diz: “é muito perigoso, muito perigoso...” 

EU: aquela cigarra que fica na barriga? 

PAJÉ: Isso 

EU: Ela fica na barriga ou no umbigo? 

PAJÉ: Fica na barriga, dentro da barriga, Luciano. Dentro da barriga. Bom, ai 

todos os pajé falava: “poxa, eh... a gente acredita muito você”. Ai, mama’e 

disse: “agora você já ta preparado, agora pode pedir pajé e voltá pra antes. Eu 

pedia, agora eu já mostrei, agora pode voltar. Bom, mama’e ficou, ele diz: 

“agora, respeito meu energia, respeita o que eu passei na sua barriga, eu 

passei, você tem que respeitá... se você não respeitá, esse coisa que eu passei 

sai e vc morre. Não pensa caçá, não pensa pescá, não pensa plantá, não 

pensa em tomá banho. Você vai ficar na sua oca tomá banho, come na sua 

oca, tem sua irmã, ela vai fazê seu comida, pega água pra você tomá banho na 

sua oca. Só que ela não vai pensá em vê hóme, namorá... se ela quisé 

namorá, não... agora você vai ficar na sua oca, ele mi deu nome: Ypotramaé, 

vc vai ficar na sua oca ipotiramaé”.  

EU: O que quer dizer esse nome? 

PAJÉ: Eh, o nome do mama’e, o nome do mama’e. Meu nome Ypotramaé. 

“Agora eu vou passar esse meu nome pra você. Todos pajé vai chamar você 

Ypotramaé. Então... eu não vou dizer, eu não vou pedi pra você ficar na sua 

oca, dois mês,  três meses não, eu não vou pedir pra você ficar esse mês 

não... você vai ficá dentro da sua oca três anos, três anos. Não pensa nada, 

não pensa sai nada, nem pensa, não vai pensá namorá, não pensa, não 

pensa... se você pensa em namorá hoje, amanhã ou depois, ó...isso sai, você 
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morre na hora. Então eu to pedindo pra você, tem que respeitá, tem que 

respeitá muito pra você poder muita força pra o povo ver você, como você vai 

arrancar a dor. 

EU: E o que mais não podia fazer pra desrespeitar essa força? O que que não 

podia fazer? 

PAJÉ: Por que não podia fazê? 

EU: É... que mama’e pediu pra você não fazer... 

PAJÉ: Por que que não podia fazê? Ele quer que eu recebe mais energia dele 

EU: eh, mas como é que respeitava? Como é que você respeitava o que ele 

pôs em você? 

PAJÉ: Bom, eu respeitei. Eu respeitei muito. Como ele falou tudo isso, pra 

respeitá, eu respeitei  

EU: E o que que é respeitar? 

PAJÉ: Respeitá pra... respeitá pra... 

EU: O que que é respeitar? 

PAJÉ: respeitar pra não acontecer... pra não acontecer... 

EU: Mas o que que faz pra não acontecer? O que que deixa de fazer? 

PAJÉ: Deixa de fazer... e... e... sai tudo aquela energia, sai tudo aquela energia 

que ele passou pra mim, sai tudo, ai eu não fico mais nada, ai eu não fico ... 

não tem força, não tem energia, acabou. E então ele pediu pra respeitar. E ele 

disse: “agora eu vou deixar mas eu venho olhá você... mas eu venho... Fica na 

sua oca, não sai... então... eu fiquei um, eh dois... três anos na minha oca e 

depois de dar três anos, Luciano, eu comecei consultá meu povo. Mama’e 

mandou: “agora você pode consultá seu povo, sua família” e eu mostrá todo a 

dor que ele tirava, arrancava, mostrava... então todos pajé me acompanha, vê 

meu trabalho. Ai eu digo, “agora vocês: será que a gente vamos tirar a dor? 

Bom, você pode tirar a dor das pessoas através da sua energia, sua energia 

tira”, dai eles fala: “não vai tirá, a  gente não tem como tirá”. dai eu fiquei  na 
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oca, ainda eu não saiu ainda, fiquei mais ainda na minha oca, “como você ficou 

três anos, depois de três anos você vai consultá seu povo, família, depois ainda 

você não vai andá. Você anda na sua oca, depois de dar 3 anos, ainda você 

vai ficá 15 dia, 15 dia sem sair. Depois de dar 15 dia, aí ai vou mandá você 

sair, pra você andá. E foi embora. Ai ficou 5 dias, dali voltou... e explicando 

como faz a pajelança, como faz ritos dos os pajés, todo reza que ele me 

ensinou, todo reza... reza pra abri caminho pra pessoa, reza pra pessoa calmá, 

reza pra pessoa não ficar assim nervoso, tristeza, tudo reza que ele me 

ensinou.. então tudo reza que ele me passou, ta comigo. Então eu uso pro 

pessoa, pra quem tem pessoa muito nervoso, tristeza, e outras também existe, 

esse negócio de inveja... de pessoa... eu faço a  limpeza e sai...isso que eu faz 

em toda pessoa... isso o meu trabalho...isso que eu aprendi atrás do mama’e. 

EU: (...) quando (...) você ia ser pajé, você falou que não queria. 

PAJÉ: Eu não queria mesmo, eu não queria mesmo, Luciano. Eu não queira 

mesmo. 

EU: Por quê? Explica pra mim por que que você não queria? 

PAJÉ: Porque... naquela época, como mama’e me escolheu eu não sabia que 

ele me escolheu, então por isso eu não queria nada, eu não queria nada.. o 

que que significa se mama’e me escolheu... então naquela época eu não sei de 

nada, o que que vai ser... 

EU: como você não sabia, você ficava com medo do que podia acontecer? 

PAJÉ: Sim, sim, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo... por isso. Por isso 

que eu não queria... 

EU: E quando que você decidiu aceitar? 

PAJÉ: Bom, depois que eu aceitei, depois que meu pai explicava essa história, 

como eu vou ser pajé, eu aceitava isso, aceitei. Depois que meu pai explicou, 

eu aceitei. Ai eu não sinto mais aquele medo, eu aceitei. 

EU: Então o seu pai te acalmou. 
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PAJÉ: Eh, meu pai me calmou, calmou. Por isso eu aceitei muito a palavra do 

mama’é, eu aceitei e meu pai me calmou, me calmou. 

EU: Tá. 

PAJÉ: risos. 

EU: Em algum momento você achou que não ia conseguir ser pajé? 

PAJÉ: Sim... Como assim? 

EU: Se... durante todo esse processo de aprendizagem, teve algum momento 

que você achou muito difícil e pensou que não ia mais dar ou que você não ia 

aguentar. Isso aconteceu? 

PAJÉ: Sim... bom... o que aconteceu, Luciano, eu... é... quando meu pai me 

tava explicando que mama’e me escolheu e eu pensei muito continuando 

sentindo de medo, de medo.. por isso eu nem aceitava quando mama’e pediu 

pra me preparar ser pajé e eu ainda eu tava sentido de medo, medo. E depois 

que meu pai me calmou, eu aceitei. 

EU: Como o pajé cura? 

PAJÉ: Essa cura, esse vem de todos mama’e, eu tô usando a cura do mama’e 

que me passou pra mim então até agora eu tô usando a cura, a energia, a 

limpeza... tudo isso que eu to usando, o que ele passou pra mim. 

EU: Ah, então isso é dele? 

PAJÉ: É dele, é dele, não é minha, é dele... do mama’e, do mama’e. 

EU: E tem alguma coisa que vc não pode fazer? Que o mama’é não deixa, não 

gosta? 

PAJÉ: Bom, se ele... se mama’e me passava a cura, eu não tem como curá a 

pessoa, se ele não passá, ai eu não tenho como curá as pessoas tudo que ele 

me ensinou, sua cura, mais uma vez, a limpeza, a energia, calmá a energia da 

pessoa, tudo o que ele passou eu tô usando, é dele, é dele... 

EU: Mas tem alguma coisa que você não pode fazer? Por exemplo... 
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PAJÉ: Não, não. 

EU: ...Sexo, namorá... como é que é isso? 

PAJÉ: Sim, bom, peraí. Quando eu consulta meu povo, família, aqui mesmo... 

branco também... eu não pensa ainda namorá, se eu namorá qualquer 

mulher... senão minha energia não sai, a energia do mama’e não sai, a cura do 

mama’e não sai, ai eu não posso pensar nada em namorá... 

EU: Nunca? 

PAJÉ: Nunca, nunca. Eu posso namorá quando não tem consulta, eu posso 

namorá quando não tem consulta. Quando não tem consulta também, eu posso 

beber... aquele que eu falei, eu posso tomá... se eu vou beber, senão o cheiro, 

o cheiro, eh, o cheiro passa pelo mama’e ... mama’e não vai gostar... 

EU: Ah.. E ai mama’e fica bravo? 

PAJÉ: Fica, mama’e fica bravo. 

EU: Que que ele faz quando ele fica bravo? 

PAJÉ: Não... Ele diz “como você tomou essa bebida, você não pode consultá 

as pessoas, se não o cheiro passa pra ele, senão mama’e... mama’e não vai 

querê que você cura seu povo, sua família pelo cheiro, você tem que pará”... 

tudo mama’e explicou. 

EU: E... e aquele cigarra que ficou na barriga? Tem história de cigarra? Quem 

é aquela cigarra? 

PAJÉ: bom, aquele cigarra não é cigarra. Aquele cigarra, chama de cigarra, ele 

usa na barriga, só que ele, mama’e não tá pensando em passá pelos outros 

pajé. Eh, o que eu falei, mama’e não vai preparar qualquer pessoa não, não vai 

prepará...  Por quê? Ele ta vendo, ele ta vendo energia pessoa pra quem ser 

pajé ele tá vendo energia muito fraca, energia tem que tá forte, não funciona. 

Por isso mama’e não prepara qualquer pessoa pra quem ser pajé. É muito 

difícil, muito difícil mama’e preparar pra querer ser pajé. Não é fácil 
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EU: Mas aquela cigarra, o que que ela faz em você? Quando ele pôs em você, 

o que que aconteceu? 

PAJÉ: sim... o que aconteceu... quando o meu povo, já mostrei varias vezes, 

muitas vez. Quando meu povo, a família, se tem pais se tem mãe, a família 

toda, então o que ele está pensando? Ele dizendo que vai morrer, vai morrer. 

Ai a família corre, chamá o pajé, o pajé vai lá, olha a pessoa, a pessoa que ta 

muito mal, mal mesmo e.. é ... ele fica pedindo pra mim fumar pra se tem feitiço 

pra ele, pra ele. Ai eu digo: “perai, perai”. Primeira coisa eu vou tirar isso, isso 

que vou tirar, vai dizê, vai falá. Aí sai, fica andando, pára e mexe a asa, mexe, 

mexe, mexe. Depois que eu mandei voltá, eu digo: “olha, como você está 

preocupado, pensando que vai morrer. Ele não vai morrer. Não vai. Você viu 

aquele bichinho andando mexendo a asa? Ele ta dizendo, ele não vai morrer. 

Agora se pessoa vai morrer mesmo, quem jogou feitiço na pessoa, ai eu tiro 

isso, anda, anda, ai pára, ai não mexe asa, não mexe, não mexe. Ele tá 

dizendo que ele vai morrer. Aí eu posso explicar pra família que não vai dar. Eu 

não vou esconder, não vou mentir: ele vai morrer. É só ficar na rede 5 minutos, 

morreu. Isso, feitiço, Luciano, isso não tem cura, eu não vou curar o feitiço, 

nem os médicos de vocês não vai curar, não vai enxergar quem jogou feitiço, 

mas eu posso descobrir quem jogou feitiço nessa pessoa, eu posso descobrir, 

mas eu não vou dizer na frente de todo mundo, na frente de todo mundo, na 

frente de todo mundo, senão o povo vai falar, fala isso, fala isso, fala aquilo. Eu 

não posso falá, eu explica depois. Eu explica pra família, mãe, pai, eu explica 

depois. Eu explica assim: a palavra “segredo” pra família. 

EU: Outra coisa que eu queria saber, quando mama’e te deu aquela pele que 

pôs seu olho, o que que aconteceu com você? 

PAJÉ: Bom, ele colocou coisa tipo de fita crepe que nem pele, ninguém vê. 

Isso tá colocando pelos meus olhos pra mim enxergar mais melhor da pessoa, 

por isso que ele colocou. Mas a família ta vendo ainda meus olhos, só que ele 

não vê que tá ai. 

EU: Quando você disse “enxergar mais melhor” é enxergar a doença, é 

enxergar por dentro que você contou? 
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PAJÉ: É, é isso mesmo. Então é assim, eu tô explicando muito pra você, 

Luciano, tô explicando muito bem essa... essa história como eu já sofri na mão 

do mama’é, sofri mesmo, sofri, sofri... ninguém aguenta isso não, ninguém 

aguenta. Se vou preparar uma pessoa, homem casado, preparou? Tá 

preparado? ai depois que eu preparei ele... e daqui dois a três dias já vai 

querer ver a esposa, já vai querer namorar e... namorou, aquele que eu passei 

minha energia pra ele, pessoa fica sempre sentindo aquela dor porque não 

respeitou, não respeitou... por isso que eu falo, não é fácil, não é fácil, é muito 

difícil, não é fácil não, Luciano. É difícil. Agora hoje eu não precisa mais outra 

energia, eu não precisa... eu já dei tudo... eu tô cheio da energia do mama’e, 

cura do mama’e, a limpeza do mama’e... tudo o que eu tenho. Eu não precisa 

pedir isso a pajé... preparar mais para mim ser pajé, não precisa, não precisa... 

EU: E conta um pouco ali do período que você ficou lá na oca durante muito 

tempo. O que que você ficou fazendo durante todo esse tempo? 

PAJÉ: Bom, o que eu falei... eu fico na minha oca o tempo todo e o mama’e vai 

lá explicando, o que eu falei, explicando, me ensinando pela reza. Então o 

mama’e vai lá dois dia,  três dia, mama’e vai lá e  

EU: Ele explica, e você repete... 

PAJÉ: Ele explica, eu repete, eu repete. Agora pode cantá, eu canto, se você 

errá cantá, pode repetir, perguntar mais, “eu vou explicá muito bem pra você”, 

eu fica repetindo e perguntando. 

EU: E essas rezas todos os pajés tem as mesmas ou cada um tem a sua? 

PAJÉ: Não, cada um tem reza, cada um. Agora, reza do mama’e forte, eu 

tenho. Mais forte, reza de todos os pajés, ele usa reza deles, reza deles, é 

assim... 

EU: Tem mais alguma coisa que você queria contar do pajé? Qualquer coisa 

que você queria falar ou explicar pras pessoas do que é ser pajé? 

PAJÉ: Bom, como eu já fui preparado pelo mama’e, então todos os pajés vem 

perguntar, sobre o que eu falei, sobre sonho, sobre a planta, todo eles ta 

perguntando, até agora, até hoje, eles ta perguntando, daí eu digo: “eh, cada 
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um de vocês que são pajé, vocês são pajé, cada um de vocês tem reza, é 

diferente. Minha reza é muito diferente do que sua reza. Mama’e diz a reza de 

vocês é pra ele, é muito fraca... é muito fraca”. O que eu tenho minha reza, a 

reza do mama’e é forte, muito forte do que sua reza, eu explico. 

EU: Ser pajé é muito difícil, mas você gosta de ser pajé? 

PAJÉ: Bom, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ser pajé. (Risos). 

EU: O que que tem de bom em ser pajé? 

PAJÉ: O que que tem de bom? Bom... Não, eu mesmo eu gosto ser pajé. 

EU: Mas por quê? Que que tem de bom? 

PAJÉ: por que... o que que tem de bom? Eu gosta a reza do mama’e, eu gosta 

a energia, eu gosto a pajelança, de todos os pajés, eu gosto, eu gosto. 

EU: Então a gente está encerrando essa entrevista com o Pajé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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oportunidade para considerar livremente se quer participar da pesquisa ou não;  

• Obter de cada sujeito de pesquisa um documento assinado ou com impressão 
datiloscópica como evidência do consentimento livre e esclarecido; 

• Renovar o consentimento livre e esclarecido de cada sujeito se houver alterações 
nas condições ou procedimentos da pesquisa, informado procedimento ao CEP; 

• Manter absoluto e total sigilo e confidencialidade em relação à identificação do 
sujeito da pesquisa e dados constantes em prontuários ou banco de dados. 

• Respeitar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e derivados; 
• Não prejudicar o meio ambiente em sua totalidade (fauna e a flora); 
• Cumprir na integralidade todas as resoluções do Conselho Nacional de Saúde 

CNS/MS, bem como todos os diplomas legais referentes ao tema da ética em 
pesquisa, dos quais declaramos ter pleno conhecimento. 

• Desta forma, nós pesquisadores(as) abaixo subscritos, nos comprometemos, em 
caráter irrevogável e irretratável, por prazo indeterminado, a cumprir toda 
legislação vigente, bem como as disposições deste Termo de Compromisso. 
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