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1. 
Gostaria de dizer algo sobre o porque de eu estar aqui. Tudo começou com um convite de 
Laymert Garcia dos Santos, que orientou minha tese de doutorado sobre música eletrônica e 
xamanismo (cf. Ferreira 2006). Como parte de minha pesquisa envolveu uma revisão 
bibliográfica sobre o tema do xamanismo, em especial sobre as relações dos xamãs com as 
máquinas, creio ter sido este o motivo pelo qual ele me chamou para esta fala. E é sobre este 
assunto que concentrarei minha contribuição. 
 
2. 
Se houvesse algum sentido em tentar propor uma definição de xamanismo, eu proporia a 
seguinte: trata-se de um conjunto de técnicas para entrar em contato com outros níveis da 
realidade, o que quer dizer ver o mundo de perspectivas outras do que aquela habitual, e em 
especial assumir aquela perspectiva que importa, aquela que faz alguma diferença, ou, nas 
palavras de Deleuze (1991:139), "o bom ponto de vista, [...] aquele sem o qual só haveria 
desordem e mesmo o caos". 

 
Não vou insistir aqui em dizer que o xamanismo envolve a produção de diagnósticos, curas, a 
solução de problemas (desde contingências políticas até psicofisiológicas), o ataque e a defesa 
sobrenaturais (feitiçaria), o controle de processos envolvendo humanos e não-humanos, a 
previsão do futuro, a atribuição de responsabilidades por fenômenos extraordinários 
(mortes, desastres), o controle do clima ou a orientação religiosa. Não que o xamanismo não 
seja tudo isso e mais, mas é que isso é aquilo que todos podemos aprender lendo os livros que 
já existem sobre o assunto e que eu não poderia fazer mais do que repetir para vocês. Mais do 
que isso, insistir nesse discurso seria correr o risco de corroborar uma visão do xamanismo 
como uma "técnica arcaica do êxtase", na célebre fórmula de Mircea Eliade (1998), um 
conjunto de práticas rituais do passado baseadas em crenças supersticiosas e fantásticas. 
Gostaria de ir aqui em outra direção. Gostaria de considerar o xamanismo em suas 
manifestações contemporâneas e etnograficamente documentadas, em especial em sua 
relação com aqueles conhecidos como "brancos" (ou, em outras palavras, "nós"), em seu 
esforço por resolver as tensões emergentes do contato com a sociedade capitalista global, um 
esforço no qual as máquinas freqüentemente assumem um papel muito especial. 
 
3. 
As relações entre os xamãs e as máquinas se revelou, durante minha pesquisa bibliográfica, 
principalmente em três níveis. O mais geral é aquele que eu chamaria de "o nível do tempo 
mítico", e que se refere ao tempo da criação, quando o mundo e todas as coisas que nele se 
encontram foram criadas pela primeira vez. Um exemplo já clássico desse nível da relação 
dos xamãs com as máquinas é aquele do xamã Barasana (Amazônia colombiana) que 
declarou ao antropólogo Stephen Hugh-Jones (1988) que o submarino foi inventado pelo 
deus Wãribi. Trata-se, de maneira esquemática, da idéia de que todas as tecnologias, desde o 
arco e a flecha até as máquinas mais modernas, foram criadas pelos deuses nos tempos 
míticos da criação e depois distribuídas desigualmente entre os diferentes seres. Não 
aprofundarei aqui esse nível da relação, apenas apontarei que uma importante conseqüência 
dessa idéia é o fato de estabelecer uma linhagem tecnológica que coloca em contato íntimo e 
funcional tecnologias normalmente consideradas "modernas" e técnicas normalmente 
consideradas "arcaicas". 
 
Um nível menos geral da relação xamã-máquina é aquele que poderíamos chamar de "o nível 
das analogias", e que pode ser exemplificado pelo caso dos Araweté (Amazônia brasileira; 
Pará) que comparam o xamã a um rádio. Trata-se da idéia de que os poderes e as capacidades 
distintivas dos xamãs (de perceber o imperceptível e de orientar aquilo que é difuso) são 
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análogos aos poderes e capacidades de máquinas técnicas como gravadores, televisões, 
rádios, ventiladores, aviões etc. Também não poderei aprofundar esse nível aqui, apenas 
notar que uma importante conseqüência dessa idéia é o fato de que se as máquinas técnicas 
são exteriorizações de poderes e capacidades xamânicas, então uma sociedade tecnológica 
como a nossa não tem menos xamanismo do que as sociedades indígenas, mas sim um outro 
tipo de xamanismo, que poderíamos chamar de "distribuído", por não se concentrar em 
indivíduos privilegiados, antes distribuindo-se pelos mais diversos objetos técnicos. 
 
Por fim, um terceiro nível mais particular dessa relação que poderíamos chamar de 
"xamaquínica" é aquele das "incorporações". Um bom exemplo desse tipo de xamaquinismo 
foi fornecido pelo antropólogo Jonathan Hill em seu livro Keepers of the Sacred Chants: The 
Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, no qual ele conta como um xamã 
Wakuénai (Amazônica venezuelana) fez dos cadernos, gravadores e câmeras do antropólogo 
uma parte ativa e importante de seu próprio ritual. Trata-se, parece-me da idéia de que à 
medida em que os problemas mais importantes enfrentados pelos índios se deslocam dos 
seres da floresta para os seres da cidade, então a alteridade privilegiada com relação à qual o 
xamã tem que se entender deixa de ser o animal e passa a ser a máquina técnica. Uma 
importante conseqüência dessa idéia é o fato de fazer da perspectiva da máquina técnica 
aquela a partir da qual as ações mais potentes devem ser planejadas, executadas e avaliadas 
(como, por exemplo, quando as políticas indígenas passam a se basear em um uso estratégico 
de tecnologias audiovisuais). É a este último nível dos xamaquinismos que eu gostaria de 
dedicar o resto de minha fala, na esperança de contribuir para uma reflexão sobre como é 
possível pensar a Amazônia e seus habitantes fora da simples oposição nós/eles, sobre se é 
possível pensá-los num devir-outro, ou se é possível, ao pensá-los diferentemente, fazer do 
próprio pensamento um processo de individuação mais amplo no qual estamos todos 
envolvidos em graus variados. 
 
4. 
Em sua etnografia dos Wakuénai, Hill (1998:3) conta que, em certa ocasião, enquanto ele e 
um xamã armavam suas parafernálias para um ritual, ele "sentiu", pela primeira vez, que 
suas atividades, ao invés de criarem uma distância entre o observador e o observado, "haviam 
se tornado uma parte necessária e desejável do processo ritual". O antropólogo conta que à 
medida em que, por um lado ele ajeitava sua cadeira, seus microfones, sua câmera e seu 
caderno para registrar o ritual, e por outro o xamã ajeitava as folhas de palmeira, o tabaco, os 
alucinógenos, as pedras e os outros objetos sagrados para realizar o ritual, ele passou a se 
sentir "emocionalmente 'plugado' aos circuitos de energia ritual" (Hill 1998:3).  
 
Segundo Hill, desde então ele não precisou mais pedir informações sobre os eventos rituais – 
ele era espontaneamente informado sobre eles. Ele também não precisou mais pedir 
permissão para registrá-los – sua presença, junto com seu gravador, seus cadernos e sua 
câmera, passou a ser requisitada pelo xamã. Ele conta ter tido a nítida impressão de que no 
exato momento em que passou a desempenhar papel ativo no ritual, também os Wakuénai 
passaram a desempenhar um papel ativo em sua pesquisa. Ele então se perguntou: "A que se 
deveu este processo duplo de travessia transcultural?" (Hill 1998:4) 
 
A primeira explicação encontrada pelo antropólogo foi o desejo dos Wakuénai de "obter um 
registro permanente de suas manifestações culturais mais valorizadas, frente a séculos de 
pressões externas de missionários, comerciantes e outros que as denegriram, extirparam e 
desrespeitaram sem a menor vontade de compreender, muito menos de apreciar, o seu valor" 
(Hill 1998:4). Assim, a incorporação do antropólogo e de suas máquinas ao ritual seria 
explicada do ponto de vista da preservação de uma identidade indígena ancestral que estaria 
sendo ameaçada por séculos de opressão. Sem querer dizer que essa perspectiva não 
corresponda a uma realidade, gostaria de sugerir que não é ela a que nos oferece o melhor 
ângulo para vislumbrar a positividade do processo mais amplo que inclui a relação dos xamãs 
com as máquinas. De fato, essa primeira resposta não satisfez Hill, e o antropólogo foi então 
buscar na lógica interna ao ritual uma explicação mais consistente para o acontecimento. 
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Hill (1998:4) nos conta que o ritual xamânico é um processo de "busca e recuperação do 
espírito corporal do doente", que foi perdido ou roubado por "possuidores de veneno" ou 
"espíritos causadores de doença". Segundo os nativos, a captura do "espírito corporal" 
perdido é realizada com as "penas de seus chocalhos sagrados" ou com "fumaça de tabaco", e 
a sua devolução é operada "soprando fumaça de tabaco sobre o topo da cabeça do paciente" 
(Hill 1998:4). Assim, na busca pelo "espírito corporal" perdido, o xamã sopra fumaça de 
tabaco sobre as cabeças de todos aqueles presentes com o intuito de conectar seus "espíritos 
corporais" na forma de uma "força coletiva" que o auxiliaria a "atrair o espírito corporal do 
paciente de volta do mundo [...] dos espíritos dos mortos para o mundo dos vivos" (Hill 
1998:5). 
 
Esse processo de captura espiritual pela produção de uma força espiritual coletiva foi 
comparado pelo xamã ao funcionamento de um motor de combustão interna, baseado que é 
na concentração de uma grande compressão em seu interior (cf. Hill 1998:5). Além disso, 
também os poderes xamânicos foram comparados aos poderes do gravador e da escrita do 
antropólogo, pois "assim como o gravador e os cadernos puxam os sons e as sensações do 
ritual, também o canto e a fumaça de tabaco do xamã são maneiras de puxar o espírito 
corporal do paciente" (Hill 1998:5). 
 
Abro aqui um parênteses para fornecer alguns exemplos Araweté e Assurini dessa idéia 
extremamente disseminada entre povos indígenas do poder de captura espiritual de técnicas 
como a escrita e de máquinas como gravadores, câmeras e televisões. Os Araweté, segundo o 
antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, comparam o "princípio vital" (i) a uma fotografia e 
também a uma gravação da voz (cf. Viveiros de Castro 1985:72; 1986:514). Os Assurini do 
Xingu (Pará), por sua vez, fazem analogias semelhantes com seu "princípio vital [ynga]". Nas 
palavras da antropóloga Regina P. Müller (1990:168-9): "Quando se grava a voz de alguém ou 
se fotografa uma pessoa, está se retirando seu ynga, pois a voz e a imagem, suas 
manifestações, passam para o gravador ou para a fotografia." Vale mencionar também que 
enquanto os Araweté chamam o gravador de "caixa das almas", os Assurini dão o mesmo 
nome à televisão e definem a câmera de vídeo como "aquilo que captura nossa alma e a 
guarda no interior" (cf. Viveiros de Castro 1986:78; Müller e Valadão 1997). 
 
Mas voltando para os Wakuénai, Hill (1998:4) ainda não havia compreendido "por que todas 
estas analogias com máquinas e escrita?" E a resposta que ele obteve dos xamãs foi bastante 
reveladora. 
 
Para os Wakuénai, os brancos, mestiços e outras pessoas não originárias do seu "mundo 
social" não são incluídos na sua dinâmica ritual e nem afetados por ela. Por faltar-lhes uma 
"alma onírica coletiva em forma de animal" como as dos Wakuénai, diferentemente destes, 
que precisam obedecer a uma série de regras visando a manutenção de sua "alma" e daquela 
dos outros, os estrangeiros se encontram livres dessas regras rituais. Assim, por exemplo, 
enquanto os pais do recém nascido Wakuénai precisam se ausentar de uma série de 
atividades para evitar que a sua alma ainda não-formada sofra danos, estrangeiros podem 
retomar suas atividades cotidianas logo após o nascimento de seus filhos. Mas isto não quer 
dizer que os estrangeiros não tenham "almas oníricas coletivas", como explica ao antropólogo 
o irmão do xamã: 
 

Os brancos possuem almas oníricas coletivas, [...] mas elas assumem a forma de 
livros e papéis. A alma do missionário é a Bíblia, a alma do comerciante é seu registro 
financeiro e a alma do antropólogo é seu caderno. [...] Um feiticeiro pode atacar a 
alma onírica de um Branco à noite, enquanto ele dorme, matando-o ao rasgar o seu 
caderno, assim como um feiticeiro rasga a alma-em-forma-de-animal das vítimas 
Wakuénai. [...] Meu irmão temia que as canções dele quebrariam o seu gravador. Mas 
quando você começou a gravar as canções e escrever em seus cadernos, ele sentiu que 
seu trabalho [...] o auxiliava na acumulação de compressão. (Hernan Yusrinu, in: Hill 
1998:6)  

 
De fato, a perspectiva de ter seus equipamentos danificados provocou em Hill os efeitos de 
uma verdadeira ameaça de feitiçaria. Pude também encontrar na literatura outros exemplos 
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de ataques mágicos a antropólogos mediados por seus objetos técnicos (e.g. Olsen 2001:214-
5). 
 
Para os Wakuénai, todos os elos de parentesco e obrigações rituais que constituem as suas 
"almas oníricas coletivas em forma de animal" estão, para os brancos, materializadas em 
objetos de trabalho. Assim, a parafernália de Hill, muito mais que um conjunto de 
instrumentos passivos e neutros à sua disposição, era a materialização de sua "alma onírica 
coletiva", e enquanto tal estava sujeita à destruição pelas forças espirituais manipuladas pelo 
xamã. A "alma onírica coletiva" dos brancos se define, assim, não pelo mundo animal, mas 
sim pelo mundo tecnológico, um deslocamento de perspectiva do animal para a máquina que 
nos parece central para a compreensão das técnicas xamânicas contemporâneas. 
 
O ponto a ser destacado aqui é a explicitação da dimensão ritual da tecnologia, tanto por 
parte do xamã, que incorpora gravadores, cadernos e câmeras no processo ritual, como por 
parte do antropólogo, que passa a ver a sua parafernália tecnológica como uma manifestação 
objetiva de uma parte espiritual de sua própria existência. O fato de que a alma do 
antropólogo está materializada e acessível à manipulação xamânica na forma de seus objetos 
de trabalho mostra pelo menos duas coisas: 
 

1. que os brancos são diferentes dos índios – pois suas almas são objetos materiais 
exteriores e não espíritos da floresta; 

2. que há um terreno comum entre brancos e índios – pois as almas dos brancos 
continuam sendo vulneráveis às forças manipuladas pelo xamã e também têm sua 
origem no tempo mítico.  

 
Assim, creio não haver sentido algum em ignorar a diferença entre a perspectiva que os 
nativos e os estrangeiros têm da Amazônia. Mas também não vejo sentido algum em ignorar 
que, a partir do momento em que há um contato, a partir do momento em que colonizadores, 
antropólogos, madeireiros, mineradores, e empresas petrolíferas já estão intervindo na 
floresta e na vida de seus habitantes, cria-se um terreno comum entre eles a partir do qual 
intervenções em ambas as direções se tornam possíveis. Sabemos que as forças são 
assimétricas. Mas sabemos também que existem esforços para reverter essa situação, o que 
não quer dizer, nunca é demais lembrar, que seja possível ou desejável buscar qualquer 
síntese ou conciliação para o conflito. 
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