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“O jovem aspirante, ao se dirigir a um xamã, deveria sempre usar a seguinte 

fórmula 

takujumaqama: venho a você porque eu desejo ver” 

Jerome Rothenberg, citando Rasmussen 

 

 

“A função do teatro é tornar visível o invisível” 

Peter Brook 

 

 

“Já lhe ocorreu que há poucas coisas neste mundo que podem ser 

explicadas do seu jeito?” 

Dom Juan  
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ABREM-SE AS CORTINAS 

 

Eu, que escrevo, sou a síntese de uma experiência realizando-se. 

Incompleta, labiríntica, avessa a reduções, em curso, reagindo a si mesma. 

Auto-inicio-me nesta passagem forçada, encenada, da jornada acadêmica. 

Assumo o papel que me foi imposto, a grade curricular como destino coletivo 

único: disserte.  

Por que o teatro? Por que o xamanismo? Por que ambos juntos? É tão 

infinito o pensar, mesmo se crendo finito, é tão mais que o pensar, que rompe-

se em brechas à procura do abismo. A intuição, esse instinto da alma, aqui 

captura conceitos, teses e autores e se traveste em ciência para jogar, iludir, 

num teatro de palavras que teme. Sim, a ciência tem medo. Ela não pode 

entregar-se ao vazio. Seria a sua aniquilação. Ela é a frágil resposta ao 

desconhecido que a assombra. Ela não trata o mistério como mistério, pois 

essa seria a sua impotência total. O seu suicídio. O seu auto-sacrifício. Sua 

busca por respostas é a busca pela preservação de si mesma. Ela precisa 

convencer a si mesma que existe e que é indispensável. Ela se arma com 

teses e luta contra o mistério num tabuleiro que chama de realidade. Sua ilha 

particular. Sua prisão reconfortante. E dali o pássaro canta o mais belo canto, 

amparado pelas grades da gaiola. Que belo é esse? E por trás de cada idéia, 

cada brilhante defesa, há uma angústia que brota de um ponto ignorado, uma 

cratera sem forma esquecida no corpo. A maior virtude da ciência foi mentir ao 

corpo, coroando a mente em separação. Mas mesmo anestesiado, em seu 

coma profundo, o corpo sabe. Não é a ciência que gera o conhecimento. Mas 

já há algum tempo, o corpo reivindica seu poder, sua própria ciência, esta sim, 

verdadeira e plena. A ciência cederá aos poucos? Do corpo tudo nasce, até 

mesmo aquilo que o nega. Que corpo é esse? Por que o xamanismo? Por que 

o teatro? Por que ambos juntos? 



Aqui a intuição, tão negligenciada, organiza algumas peças, seguindo as 

recomendações normatizadoras. Sim, a intuição, adaptada em aulas e 

disciplinas, apropria-se da ciência, num recorte, numa pequena amostra 

manipulada, dosando com pretenso equilíbrio diferentes elementos que 

resultem numa fórmula armada. A ciência é apenas um objeto, mais um entre 

tantos. Pois trata-se de mostrar, performar, que posso interpretar a meu modo, 

mesmo me referindo a outros modos. E quando digo ciência, a que me refiro? 

Isso é diminuir o termo ou divinizá-lo em entidade transcendental? Sou apenas 

eu tentando. Um corpo que se acredita assim. Conhecedor modesto de 

algumas teorias, sujeito de algumas experiências.  

Eis que apresento minhas reais intenções: teatro e xamanismo. 

Intuitivamente escolhi o teatro para me expressar, já na adolescência. Mas não 

um teatro textocêntrico, com personagens psicológicos e cotidianos, mas um 

teatro de devaneio, que se desprende e desafia o cotidiano, foi o que sempre 

me instigou a estar no palco, a criar a partir do meu corpo outros corpos ou a 

cair nos abismos de meu próprio corpo. Um confronto com o mundo. Um 

diálogo. Uma busca. O xamanismo conheci por meio de experiências 

ritualizadas com uma medicina ancestral específica, a ayahuasca. Outra busca. 

Ambos estão em minha vida como formas de conhecimento, de transformação 

de consciência e como meios de atuar no mundo. O primeiro reconhecimento 

de que ambos os caminhos tinham pontos de semelhança deu-se em meu 

corpo, laboratório íntimo, em meus questionamentos pessoais, em minha 

experiência vivida. Só então tive contato com a antropologia como meio 

possível de verificar minhas suposições, contrapor informações e 

procedimentos dos dois campos, traduzir em seus termos sensações e 

processos.  

Nesta breve jornada iniciática (dela sairei transformado?), busco alguns 

guias feiticeiros em áreas específicas. O primeiro é Carlos Castaneda, 

antropólogo de sua própria experiência, que não se preocupou em dissipar 

todas as dúvidas sobra sua obra, mostrando as lacunas e a ameaça que 

emana do vazio. E por meio de seus quatro primeiro livros, utilizados aqui 

como referência etnográfica, entro em contato com as idéias de seu mestre, o 

feiticeiro Dom Juan, no percurso para tornar Castaneda um “homem de 



conhecimento”, ou seja, um xamã. É a partir desses relatos que delinearei o 

campo do xamanismo, não me atendo a outras diversas possibilidades e 

definições sobre este tema. No teatro, volto-me a Antonin Artaud, Grotowski, 

Ettiene Decroux, Peter Brook, Luís Otavio Burnier e Yoshi Oida, de modo a 

extrair técnicas específicas de formação do ator e a delimitação de um teatro 

que se encontra em alguns pontos com o xamanismo (vale dizer que aqui 

também se tratam de tipos específicos de teatro, que têm em comum o 

comprometimento com a pesquisa do ator e a experimentação, mas cada qual 

com sua linguagem e contextos próprios. O foco desta pesquisa é o ator de 

teatro, não se estendendo para outros suportes como cinema e televisão, que 

não trabalham com a presença direta com o público). Dessa forma, 

contraponho e coloco em diálogo dois campos etnográficos diferentes, o 

xamânico e o artístico, ambos ritualísticos e constituídos por processos 

corporais que têm como objetivo transformar a consciência humana através da 

experiência física e sensorial dirigida. E como ponte que dialoga com os dois 

campos, a antropologia traz seus performers: Victor Turner, Van Gennep, Levi-

Strauss, Herbert Marcuse e Richard Schechner. 

Não busco nesse processo de seleção de técnicas definir um formato 

ideal de teatro, pois o teatro, assim como o xamanismo, utiliza-se de variadas 

formas e técnicas para acontecer, de acordo com a cultura e intenções de 

quem o executa. Esta dissertação busca relacionar esses dois ofícios, 

analisando e contrapondo  técnicas possíveis com que cada um deles constrói 

um “corpo liminar”, um corpo de passagem, sem identidade fixa, múltiplo, 

habilitado para criar ou acessar outras realidades e compartilhá-las com outros. 

As perguntas que guiam este trabalho: É possível a construção de um corpo 

em constante estado de liminaridade? Como se dá esse processo?  Quais os 

objetivos desse corpo? Onde as funções de xamã e ator se encontram? 

O sistema de técnicas de ambos os campos apresenta uma lógica final 

que tem no ator e no xamã seu meio de realização e verificação: o acesso e 

manutenção de uma “outra realidade”, extracotidiana e reconfiguradora da 

ordem social, para ser compartilhada e afetar sensivelmente outras pessoas. 

Mas, para isso, ator e xamã precisam tornar-se “outro”, num processo iniciático 

fundador de uma nova identidade, necessária à função que vão exercer. 



Veremos quais são os aspectos que inauguram essa nova identidade, sempre 

em ruptura com o senso comum de cotidiano e de pessoa. Investigo como 

xamã e o ator se apresentam como reconfiguradores do real, e o teatro e o 

xamanismo como campos de conhecimento empírico, embaçando as fronteiras 

entre arte, ciência e religião, entre ilusão e realidade. Tendo como referência o 

conceito de liminaridade de Victor Turner, investigo a construção da identidade 

múltipla do ator e do xamã em função do sacrifício do self e tendo o corpo 

como local privilegiado; e, por meio dos estudos em performance de 

Schechner, coloco a questão do que há de performático no processo iniciático 

xamânico e o que há de xamânico no treinamento do ator.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEATRO E XAMANISMO: A FRESTA ENTRE OS MUNDOS 

 

Teatro. “Do grego clássico, théatron tem por raiz théa, que significa o 

ver, o contemplar, e o sufixo tron, dos adjetivos, conota o lugar onde. Portanto, 

théatron é o lugar de onde se vê ou se contempla” (Burnier, p.17). Local 

privilegiado para a descoberta, a observação, a revelação. O mesmo termo, 

que nomeia o edifício, também designa a arte que acontece dentro dele, 

espaço e ação sendo a mesma coisa. “Posso escolher qualquer espaço vazio e 

considerá-lo um palco nu. Um homem atravessa este espaço enquanto outro o 

observa. Isso é suficiente para criar uma ação cênica” (Brook, p.1). O 

comentário revela a essência primeira do evento teatral: espaço, ator e 

espectador. Detenho-me sobre o elemento ator. É ele que interliga os outros 

dois elementos, é ele o responsável pela ação desencadeadora. Para Jerzy 

Grotowski, o teatro pode ser entendido como o que acontece entre espectador 

e ator (Burnier, p.17). O que acontece entre? “Nesse sistema de comunicação, 

o ator é o emissor da mensagem, dos signos, é ele quem atua, faz. O 

espectador realiza a função de receptor, ele recebe e interpreta os signos 

emitidos pelo ator” (Burnier). Comunicação e interpretação pela experiência 

compartilhada. Grotowski, importante pesquisador de teatro, considera a 

técnica cênica e pessoal do ator como a essência da arte teatral (Grotowski, 

p.2). Ettiene Decroux define o teatro como a arte do ator (1963, p.41). Ação 

como conhecimento. O que diferencia o teatro de outras artes é a presença 

viva do ator, no presente de sua ação, diante do espectador; sem ele o teatro 

não acontece. Grotowski, na sua pesquisa por um teatro pobre, quer desfazer a 

idéia do teatro como combinação de todas as artes (música, artes plásticas, 

literatura etc.) e centrá-lo no elemento imprescindível à sua realização: o ator. 

O ator, em cena, exposto em ação, mostra algo enquanto se mostra, produz o 

objeto da ação sendo também objeto dela, sua ação é reflexiva.  E toda ação 

parte de seu corpo para transformar o que está ao redor. 



O xamanismo stricto sensu é, por excelência, um fenômeno religioso 

siberiano e centro-asiático. A palavra chegou até nós através do russo, do 

tungue saman (Eliade, p.16). O termo passou a ser utilizado por estudiosos 

para identificar e agrupar conjuntos de práticas e crenças de origem “primitiva” 

que oferecem uma interpretação mística de mundo. O termo xamanismo, 

portanto, é uma classificação de análise posterior e seu objeto não nasce com 

ela, já que seus adeptos, em sua origem, não classificavam seu sistema de 

crenças como sendo xamanismo. Da mesma forma, apenas o termo origina-se 

da região siberiana, já que podemos encontrar práticas xamânicas em diversas 

partes do mundo, resguardadas suas semelhanças e diferenças. Para ocorrer, 

o xamanismo precisa de um especialista: o xamã. Veremos, adiante, que nas 

obras de Castaneda o termo xamã nunca é utilizado, sendo recorrente 

“feiticeiro” ou ainda “homem de conhecimento”. “Desde o início do século (XX), 

os etnólogos se habituaram a utilizar como sinônimos os termos xamã, 

medicine man, feiticeiro e mago para designar certos indivíduos dotados de 

prestígio mágico-religioso encontrados em todas as sociedades “primitivas”. 

Em português, poderíamos acrescentar a essa lista os termos curandeiro e 

pajé.” (Eliade, p.15). Segundo o mesmo autor, ao xamã atribui-se a 

competência de curar, como aos médicos, e a de operar milagres, como aos 

magos. Além disso, é psicopompo e pode ainda ser sacerdote, místico e poeta 

(p. 16). Por abranger tantos e diferentes papéis, torna-se difícil especificar uma 

função única ao xamã. Para classificar sem restringir um fenômeno tão 

complexo, Eliade propõe uma definição: xamanismo como técnica do êxtase 

(p.16). A despeito dos diferentes sistemas de crenças que podem compor as 

práticas xamânicas, Eliade define o xamã como o especialista em um transe, 

durante o qual se acredita que sua alma deixa o corpo para realizar ascensões 

celestes ou descensões infernais (p.17). Os xamãs são “eleitos” e, como tais, 

têm acesso a uma zona do sagrado inacessível aos outros membros da 

comunidade (p.19) e são separados do resto da comunidade pela intensidade 

da sua própria experiência mística (p.20).  Os xamãs, por meio de seus 

transes, servem de mediadores entre a comunidade e outras dimensões. “O 

xamã é o grande especialista da alma humana; só ele a “vê”, pois conhece sua 

“forma” seu destino (Eliade, p.20). 



Para Mark Olsen, na antigüidade, o ator era vinculado aos processos 

espirituais, sendo que esse vínculo foi obscurecido por uma série de fatores ao 

longo do tempo (como a mercantilização da arte) e até mesmo por noções 

errôneas do que seria o trabalho espiritual (p.4). Este autor busca aproximar 

xamã e ator pelo viés espiritual, mas nesta dissertação farei a aproximação 

comparando as técnicas de treinamento corporais de ambos e a noção de 

corpo como portador do conhecimento, analisando como esse corpo treinado 

tem como objetivo desprender-se da idéia de cotidiano e da visão materialista 

da vida, revelando uma outra realidade. Para Olsen, o teatro é anterior às 

celebrações gregas, tendo existido antes em sua forma tribal. Assim, o ator 

original era o mais qualificado dançarino, cantor, portador de máscaras e xamã 

da tribo (p.7). Com isso, arrisco-me a dizer que o ator veio do xamã. Revela-se 

assim que a função do ator não separava a dança, o canto, os fazeres de 

artesão, o conhecimento da vida em sociedade e a espiritualidade, resultando 

dessa soma de habilidades uma espécie de criador total. De forma semelhante, 

em muitas culturas existem artes cênicas que unem num só contexto a dança, 

o canto e a representação, sendo impossível definir se os executores são 

atores, cantores ou dançarinos (a exemplo do kathakali indiano). Olsen 

também afirma que os xamãs não desempenham apenas funções sagradas, no 

domínio da cura, da alma ou dos sonhos, mas que também são responsáveis 

pela manutenção dos mitos tribais e das lendas mediante seu desempenho 

público como narrador. Semelhante a um iogue por seus estados de transe, o 

xamã ao mesmo tempo difere-se deste, pois sua sabedoria está orientada para 

o mundo exterior, para servir à comunidade (p.8-9), para performar diante dela. 

Indo ao cerne de seus conhecimentos, nota-se que o corpo é o 

instrumento principal de toda prática do xamã e do ator, a célula constitutiva de 

sua atuação, sujeito e ao mesmo tempo objeto de sua experiência. Trata-se de 

um corpo ao vivo, em presença e ação, em contato direto com o mundo, 

exposto à comunidade e em troca com ela. É o corpo o foco direto de seus 

conhecimentos, sendo aquele que sofre e também faz a ação. Para Affonso 

(p.20, 2008), xamãs são muito antes instrumentos de comunicação que sujeitos 

ou objetos de interpretação ou representação. A forma de comunicar-se ocorre 

pela experiência compartilhada através de um desenho ritual. O ritual tem a 



função de criar uma brecha na lógica da vida social cotidiana, em oposição a 

esta. A oposição ritual é um modo de instaurar um intervalo, utilizando como 

fresta o corpo: ele é a ponte entre o mundo social e um mundo indefinível, que 

não pode ser explicado, mas somente presenciado (Castaneda). O homem é 

uma brecha, uma abertura por onde passam o tempo, a duração, as coisas 

(Foucault 1999: 458). No espaço-tempo ritual, a estrutura social é colocada em 

suspensão e suas peças são rearranjadas, direcionando as percepções a um 

outro tipo de atenção. O ritual do ator e do xamã é a busca por um lugar de 

ruptura com a lógica cotidiana.  

O conceito de lugar, como um espaço delimitado em um tempo 

determinado, é fundamental para a teoria estruturalista. Segundo Delleuze, a 

estrutura está formada por elementos simbólicos, e tais elementos têm um 

sentido que é unicamente de posição (Deleuze 1982: 276). Os locais são 

anteriores às coisas, aos papéis e aos acontecimentos. O sentido é sempre 

resultado de um efeito de posição (Deleuze 1982: 276). A ordem, a 

determinação de lugares, é operada, no estruturalismo de Levi Strauss, pelo 

pensamento que se ocupa de ordenar o mundo, o pensamento por oposição 

em pares. O mundo aparece aqui como continuum relacional, que deve ser 

ordenado. A ordenação do mundo é o processo de significação e se realiza na 

escolha de relações, o que implica negar outras possíveis. O lugar do ritual 

xamânico e teatral oferece a experiência vivida como meio de conhecer outra 

ordenação de realidade, negligenciada pela rotina social, uma realidade do 

corpo, mas um corpo em passagem, fluido, em transformação. O lugar buscado 

pela experiência xamânica e teatral seria antes de tudo um não-lugar  do corpo. 

Um corpo-ritual, como espaço de liminaridade de todas as coisas, conceitos e 

posições. A sua busca é pelo desconhecido, por aquilo que está entre, pela 

fresta na estrutura. 

Turner encara o período de margem ou liminaridade como uma situação 

interestrutural; analisada por ele especificamente nos ritos de passagem. Xamã 

e ator seriam seres interestruturais? Para este autor, os ritos liminares indicam 

e constituem transições entre estados, sendo “estado” uma condição fixa ou 

estável. O sujeito liminar seria aquele que passa por estados de transição 

constantes. A transição seria “um processo, um devir, e no caso dos ritos de 

passagem uma transformação – no caso, a água em processo de aquecimento 



até o ponto de ebulição, ou uma crisálida passando de lagarta a mariposa 

seriam analogias adequadas”. Assim, a transição tem propriedades diferentes 

de um estado, em que algo já se fixou em uma forma determinada. Van 

Gennep mostra que os ritos de transição são marcados por três fases: 

separação, margem (ou limen) e agregação.  

 

A fase inicial de separação compreende o comportamento que se refere ao 

afastamento do indivíduo, ou do grupo, seja de um ponto fixo anterior, na estrutura 

social, ou de um conjunto de condições culturais (um “estado”); durante o período 

liminar, interveniente, o estado do sujeito ritual (o “passageiro”) é ambíguo; ele percorre 

um reino que tem poucos ou nenhum dos atributos dos estados passado ou vindouro”; 

na terceira fase a passagem é consumada. (Turner, 138) 

 

Pretendo mostrar que xamã e ator têm como principal objetivo a vivência 

constante da fase liminar. Há neles o aparecimento de uma identidade liminar 

na tensão entre uma condição social estável (o cargo social ator e xamã), 

inserida numa estrutura definida, e uma predisposição interna e de ação que 

busca a ruptura com a lógica social, pela desconstrução e rompimento dessa 

mesma condição estável do sujeito (o ser ator e o ser xamã). E essa identidade 

liminar é vivenciada no âmbito da experiência corporal, na forma de um corpo 

liminar. Um corpo que se nega a identificar-se com uma estabilidade social fixa, 

buscando seu próprio movimento interno e outras possibilidades de relação 

com o mundo. Para Lloyd Warner (1959, p.303), a trajetória do homem pela 

vida seria um constante rito de passagem, indo do útero até a morte; trajetória 

essa marcada socialmente por ritos de transição. Na busca do ator e do xamã 

não trata-se de marcar socialmente as fases de nascimento, puberdade, 

casamento ou morte, mas sim de vivenciar a liminaridade da própria 

experiência humana, do próprio corpo como lugar de mudança e 

transcendência do sujeito, sendo a vida social apenas uma estância da 

experiência. O rito do ator e do xamã não busca marcar socialmente, mas sim 

romper socialmente, oferecendo a brecha que só pode ser presenciada, no 

corpo e pelo corpo. Para Turner, o ritual é transformador e a cerimônia é 

confirmatória (p.139).  



No decorrer do período liminar, estruturalmente, ou mesmo fisicamente, 

o sujeito submetido ao ritual de passagem fica “invisível” (Turner, p.139). Em 

seu livro O Ator Invisível, o ator oriental Yoshi Oida escreve: 

 

 ... aquelas perucas e aquela maquiagem eram um jeito de sumir. Desaparecer na 

frente das pessoas, em vez de representar para elas. É evidente que eu não era invisível de 

verdade, mas o “eu” que os outros viam não era o “verdadeiro eu”. Através das máscaras e 

maquiagens, o “eu” se tornava invisível. Considerando essa preferência por ser “invisível”, 

por que quis eu ser logo ator, alguém que, justamente, tem de se revelar em público?... 

Interpretar, para mim, não é algo que está ligado a me exibir ou exibir minha técnica. Em 

vez disso, é revelar, através da atuação, “algo mais”, alguma coisa que o público não 

encontra na vida cotidiana. O ator não demonstra isso. Não é visivelmente físico mas, 

através do comprometimento da imaginação do espectador, “algo mais” irá surgir na sua 

mente. Para que isso ocorra, o público não deve ter a mínima percepção do que o ator 

estiver fazendo. Os espectadores têm de esquecer o ator. O ator deve desaparecer... os 

atores devem trabalhar duro para se desenvolverem fisicamente, não com a simples 

finalidade de adquirir habilidades que possam ser exibidas ao público, mas com a finalidade 

de serem capazes de sumir. 

 

Turner escreve que “a liminaridade pode, talvez, ser encarada como o 

Não a todas as asserções estruturais positivas, mas sendo, de certa forma, a 

fonte de todas elas, e, mais que isso, como reino da pura possibilidade do qual 

novas configurações de idéias e relações podem surgir... Não temos meios de 

saber se as iniciações primitivas simplesmente conservavam as tradições. 

Pode ser que também gerassem o pensamento novo e o novo costume.” (p. 

141). Assim, o estruturalmente indefinível “ser-transicional” tem o contato com 

o desconhecido e sua experiência traz a possibilidade de renovação da própria 

estrutura, do arranjo social. Os seres-transicionais, em seu processo liminar,  

 

são segregados de suas posições estruturais e dos valores, normas, sentimentos e 

técnicas associados com essas posições. São, igualmente, despidos dos hábitos prévios de 

pensamento, sentimento e ação. Durante o período liminar, são forçados e encorajados a 

refletir sobre sua sociedade, seu cosmo, e os poderes que os geram e sustentam. A 

liminaridade pode ser descrita como um estágio de reflexão. Nele, aquelas idéias, 

sentimentos e fatos que até, aqui, tinham aparecido enfeixados em configurações e foram 

aceitos sem pensar, são, por assim dizer, decompostos em seus elementos. Esses 

elementos são isolados e transformados em objetos de reflexão por meios de processos 

como o exagero dos componentes e a dissociação por variações concomitantes. (Turner, 

p.151) 

 



Assim, o período liminar traz consigo a possibilidade da reflexão e do 

surgimento de novas configurações sociais e interpretações do mundo. O 

processo pelo qual os elementos tornam-se objetos de reflexão, citado por 

Turner, por meio do exagero dos componentes e dissociação, é próprio dos 

rituais xamânicos e teatrais, que sugerem novas relações e interpretações do 

homem com as coisas do mundo, estabelecendo a renovação do pensamento 

e do próprio viver. Para Schechner, separar arte e ritual é particularmente 

difícil. Segundo este autor, a estética do entretenimento trona-se um aspecto 

dominante do teatro à medida que os elementos de eficácia ritual se 

enfraquecem. Longe do sentido ritual, a arte perde seu poder reflexivo, de 

liminaridade. Para Marcuse, a arte é absorvida pela cultura afirmativa no 

momento em que não é mais vivenciada como experiência ritual, mas sim 

como um objeto estético a ser apreciado a distância, de forma apenas estética. 

A liminaridade é que dá à arte seu aspecto de revelação, de renovação e de 

experiência extracotidiana, retirando seus conteúdos de todas as coisas e 

lugares, embaçando fronteiras e rearranjando territórios.  

Retorno agora ao xamã e ao ator, agentes da ação, analisando seu agir 

no âmbito da performance. Para Schechner, estudioso do tema, o “Ser” 

performance refere-se a eventos definidos, no entanto qualquer evento, ação 

ou comportamento pode ser examinado “como se fosse” performance. Tratar 

algo como performance é investigar como esta coisa interage com outros 

objetos e seres, como se relaciona com outras coisas. Fazer performance pode 

ser entendido em relação a: ser, fazer, mostrar-se fazendo, explicar ações 

demonstradas. Uma performance acorre apenas em ação, interação e relação. 

A performance não está em nada, mas entre. Segundo este autor, o processo-

chave de todo tipo de performance é o comportamento restaurado (seja ela 

ritual, artística ou cotidiana). Comportamentos restaurados são 

comportamentos que podem ser rearranjados ou reconstruídos, tirados do 

contexto que os levou a existir. No caso do xamã e do ator, essa é uma 

importante ferramenta de análise. O comportamento restaurado é eu me 

comportando como se fosse outra pessoa, ou me comportando como me 

mandaram ou me comportando como eu aprendi. Isso é o que torna possível a 

arte do ator e a experiência extática do xamã: o contato com seus múltiplos si-

mesmos. O comportamento restaurado pode ser visto como um modo de se 



apropriar e comentar a vida. Porque é marcado, recortado separado, o 

comportamento restaurado pode ser aprimorado, guardado e resgatado e 

usado em diferentes funções. É simbólico e reflexivo. O comportamento 

restaurado pode ser usado para fazer crer. Comportamento restaurado como 

comportamento duplamente exercido relaciona-se com o processo de 

treinamento exaustivo de um ator e de um xamã, em que ele convence a si 

próprio para então convencer a outros. Para Shechner, as performances do 

cotidiano criam a própria realidade social que é encenada; nas performances 

que fazem crer, a distinção entre o que é real e faz-de-conta é clara. Mas ator e 

xamã têm a possibilidade de embaçar as fronteiras entre o real e o não-real, 

criando através de seus comportamentos outras realidades, enraizadas na 

experiência ritual e na recombinação de elementos. Schechner lista sete 

funções para a performance: entreter; fazer alguma coisa que é bela; marcar 

ou mudar a identidade; fazer ou estimular uma comunidade; curar; ensinar, 

persuadir ou convencer; lidar com o sagrado e com o demoníaco. Nenhuma 

performance exerce todas essas funções, mas muitas enfatizam mais de uma. 

Assim, diz o autor, xamãs curam, mas também entretém, estimulam a 

comunidade e lidam com a esfera do sagrado/demoníaco. Rituais tendem a ter 

o máximo número de funções, enquanto a arte comercial tem o mínimo. O 

conceito de performance possibilita que o homem enxergue suas ações como 

não naturais, e a vida como um complexo teatro de intenções e gêneros que 

interagem. Mas como ator e xamã, ao exerceram comportamentos restaurados, 

que são ações físicas ou métodos preparados, que não estão sendo exercidos 

pela primeira vez, podem também se dispor ao desconhecido, a adentrar em 

contato com partes não conhecidas de seu ser e do mundo? Encontra-se aí um 

paradoxo que buscarei explicar ao longo deste trabalho. 

Parte deste paradoxo consiste que, a despeito de todo conhecimento 

pré-adquirido e acumulado como lembrança corporal e de repertório, ator e 

xamã devem utilizar-se disso para um salto ao desconhecido, que tem como 

fundamento o tempo presente da ação, um tempo sem passado e futuro, um 

tempo do estar e do não-lugar do corpo. Para isso ser possível, é necessária a 

construção de um corpo liminar, que tenha a capacidade de aprender com a 

técnica, mas de se liberar dela em busca de algo mais profundo, de um sentir 



que supere a construção social, em busca de um salto. É esse corpo que 

busco identificar ao longo deste trabalho. E a realidade deste corpo só é 

possível no contexto da experiência vivida, que transborda o comportamento 

restaurado e dá a ele uma nova dimensão, visto que ele é só uma ponte para 

algo que busca superá-lo. Schechner se aproxima disso ao dizer que o 

contexto da recepção é que faz com que um evento torne-se único e reatualize-

se sempre, mesmo quando repetido várias vezes. A particularidade do evento 

não estaria em sua materialidade, mas em sua interatividade. Isso é muito mais 

importante na ação do xamã e do ator e é a dimensão essencial de suas 

performances. A experiência instaurada entre corpos presentes possibilita uma 

manipulação acentuada da realidade, não só por meio de símbolos e estética, 

mas pelo ritual em si e as percepções que ele redireciona em sua estrutura 

liminar, de não-lugar enquanto vivência sensorial e possibilidade de múltiplos 

papéis. Jorge Larrosa Bondía, em seu artigo Notas sobre a experiência e o 

saber da experiência, escreve: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 

gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer 

parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.  

Vejo a práxis xamânica e teatral como uma busca desse lugar de 

experiência, uma experiência de revelação e de transformação. Para Bondía, 

“a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam 

muitas coisas porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Ou pode-se 

dizer que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. 

Walter Benjamin já observara a pobreza de experiências que caracteriza o 

nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez 

mais rara”. Assim, o sujeito da experiência, ator e xamã, e por conseqüência 

seu público, a quem lhe é dirigida a ação, “não é o sujeito da informação, da 

opinião, do trabalho, que não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, 



do querer. Se a experiência é o que nos passa, o sujeito da experiência seria 

algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que 

aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve 

algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos”. Um sujeito que se 

deixa transformar. Para Bondía, o sujeito da experiência é sobretudo um 

espaço onde têm lugar os acontecimentos. Na sociedade moderna, a 

experiência é supervalorizada, mas não uma experiência comprometida com a 

transformação e a reflexão do sujeito. O treinamento do ator e do xamã 

buscam um corpo como lugar da experiência, um corpo disposto a desafiar a 

rigidez dos papéis sociais.  

Apresento a descrição do mundo através dos olhos de Dom Juan, 

mestre de Castaneda, que chama de “tonal” o organizador do mundo. Assim, 

tudo o que sabemos e fazemos como homens seria obra do tonal. O tonal 

forma a pessoa social. A função do tonal seria proteger o nosso próprio ser do 

desconhecido, através de um mascaramento da realidade maior, indescritível. 

O ator e o xamã buscam colocar este corpo novamente em risco, em seu 

movimento pleno e misterioso. O tonal seria tudo que tem um nome, toda a 

descrição do mundo, a própria idéia de homem. Segundo Derrida, a palavra se 

cria e cria mundos. Digo então que o corpo pode se criar e criar mundos 

também, à medida que busca a consciência do que socialmente o molda, 

aprofunda-se em si mesmo e rompe os limites que o cercam e que se 

instauraram nele. Para Dom Juan, o tonal só faz o mundo num modo de dizer. 

Não pode criar nem modificar coisa alguma, e no entanto faz o mundo porque 

sua função é julgar e avaliar. O tonal é o criador que nada cria, fazendo as 

regras pelas quais apreende o mundo. Assim, de certo modo, cria o mundo. O 

tonal é uma ilha. Existe um tonal pessoal para cada um de nós, e existe um 

coletivo para todos nós em dado momento, que podemos chamar de tonal dos 

tempos. Dom Juan chama de “nagual” a parte de nós com a qual não lidamos 

de todo, a parte para a qual não existe descrição – nem palavras, nem nomes, 

nem sensações, nem conhecimento. A busca de um “homem de conhecimento” 

é chegar ao nagual. Ele pode ser visto, mas não mencionado. O nagual está 

ali, rodeando a ilha. No momento do nascimento, e durante algum tempo 

depois, somos todos nagual. Então o tonal começa a desenvolver-se e torna-se 



muito importante para o nosso funcionamento, tão importante que ofusca o 

nagual, dominando-o. Desde o momento em que nos tornamos completamente 

tonal, começamos a fazer pares (a criar as estruturas de descrição, pela 

posição e combinação dos elementos). Sentimos nossos dois lados, mas 

sempre o representamos com elementos do tonal. Dizemos que nossas duas 

partes são a alma e o corpo. Castaneda pergunta: Mas quando chama a isso 

de nagual, também não o está colocando na ilha? Dom Juan responde: Não. 

Só lhe dei nome porque queria que você tomasse conhecimento dele.  

Em certas ocasiões, porém, algo no próprio tonal toma consciência de 

que há mais alguma coisa em nós. E há momentos, especialmente na vida de 

um “guerreiro”, em que a totalidade se torna aparente. É sempre um choque 

porque essa consciência perturba a calma. A totalidade de nós é na maior 

parte do tempo ignorada. Só precisamos de uma parte muito pequena dela 

para cumprir as tarefas mais complexas da vida em sociedade. No entanto, 

quando morremos, morremos com a totalidade de nós. Um feiticeiro faz a 

pergunta: “Se vamos morrer com a totalidade de nós, então, por que não viver 

com essa totalidade?” Para Dom Juan, ninguém nasce assim. Nós nos 

tornamos assim. Assim, um guerreiro pode utilizar seu tonal para chegar de 

volta ao nagual, para experienciar a realidade completa. O nagual é o 

responsável pela criatividade. O tonal não cria nada, apenas assiste, auxilia e 

molda. O nagual é a única parte de nós que consegue criar. O nagual não é 

experiência, nem intuição, nem consciência. Esses termos são apenas itens da 

ilha do tonal. O nagual é apenas o efeito. O tonal começa ao nascer e termina 

na morte, mas o nagual nunca termina. O nagual não tem limites. 

Resumidamente, é essa a idéia de mundo declarada por Dom Juan. O 

treinamento para tornar Castaneda um homem de conhecimento passa por 

utilizar as peças do tonal e assim abrir uma brecha para ver o nagual, o 

indescritível. O tonal, a descrição de mundo, não deve ser ignorada, mas 

manipulada e vista como ilusória. Veremos que toda a transformação de 

consciência pela qual Castaneda passa ocorre a partir das experiências 

corporais às quais é submetido. É pelo corpo que ele tem contato com uma 

realidade antes desconhecida por ele. É o sentido pleno da experiência que 

transforma sua descrição de mundo e reorganiza a estrutura de suas idéias. E 



somente um corpo de passagem pode vislumbrar o nagual, uma realidade que 

não pode ser descrita nem captada com idéias, mas apenas presenciada e 

sentida. É este o mesmo princípio que o ator busca, um corpo liminar, que quer 

ir além de si mesmo: materializar em si o indescritível nagual e compartilhá-lo 

com os outros. Veremos o caminho percorrido para alcançar esse feito. 

CASTANEDA: A ANTROPOLOGIA DA EXPERIÊNCIA OU O CORPO 

DESCONHECIDO 

 

Os livros de Castaneda podem ser vistos como uma longa etnografia de 

seu rito de passagem, pois narram, em primeira pessoa, a experiência iniciática 

de um homem, introduzido em um sistema de pensamentos até então 

desconhecido por ele e que transforma sua consciência. Trata-se de um 

mergulho em seu próprio desconhecido: o lugar interior onde a cultura não 

alcança. Ali onde termina o sujeito social e começa o sujeito transcendental, a 

“fresta” entre esses dois mundos. Uma jornada diante do conflito, da revelação 

do novo, da dúvida e da gradual modificação de sua consciência por meio dos 

ensinamentos de seu informante tornado mentor.  

O encontro de Castaneda com o feiticeiro Dom Juan é um encontro com 

as próprias limitações de seu pensamento científico como homem ocidental, 

com sua maneira de conceber o mundo e a realidade. Em 1960, Castaneda era 

estudante de antropologia na Universidade da Califórnia e sai a campo para 

sua monografia sobre plantas alucinógenas. É então que conhece Dom Juan, 

um feiticeiro, que se apresentou como sendo um índio yaqui do México. Seu 

período como aprendiz se inicia em 1961, após a resistência de Dom Juan de 

falar sobre o mescalito. Ele diz que a única maneira de Castaneda apreender 

seus conhecimentos de maneira total seria vivenciando-os. Para Castaneda, 

isso implicava a renúncia de sua posição distanciada de estudioso, colocando-

o como objeto de seu próprio estudo. O antropólogo estuda o “outro”. O xamã 

estuda, antes de tudo, a si mesmo, e nessa busca descobre que ele também é 

“outro”, diferente do que pensava ser. O método de ensino era estar com Dom 

Juan por uns dias, às vezes com meses de intervalo entre um encontro e outro, 



e assim foi de 1961 a 1964, em sua primeira fase. Ao todo, seu treinamento 

com Dom Juan durou cerca de 14 anos. As experiências de todo esse período 

foram relatadas em seus quatro primeiros livros, que servem de referência para 

o presente trabalho: A Erva do Diabo – Os Ensinamentos de Dom Juan (1968); 

Uma Estranha Realidade (1971); Viagem a Ixtlan (1972) e Porta para o Infinito 

(1974).  

É fundamental ressaltar que o método de ensino de Dom Juan se dava 

por meio de exercícios pragmáticos e experimentais, verdadeiras provas às 

quais Castaneda era submetido, mesmo que tais experiências não fizessem 

sentido para ele. Tais experiências eram registradas em seus cadernos pelo 

antropólogo. A primeira frustração de Castaneda se deve ao fato de não 

conseguir explicar os ensinamentos em termos de sua própria vida cotidiana, 

ou seja, a experiência não se traduzia nos termos da sua linguagem, fosse esta 

científica ou cotidiana. A experiência exigia uma nova estruturação de 

pensamento, em detrimento à estrutura usual conhecida por ele. Já de início, o 

antropólogo conclui que precisa examinar os conhecimentos de Dom Juan nos 

termos de como ele os compreendia, ou seja, ele precisa adotar o olhar do 

“outro”. No método de ensinamento de Dom Juan, adotar o olhar do outro 

significa abandonar a sua maneira exclusivista de ver o mundo e adentrar em 

um conhecimento interior, composto por estados de realidade não comum. 

Etnografia do desconhecido. Antropologia da experiência. Tais estados podiam 

ser alcançados por meio do uso de plantas alucinógenas, mas na maior parte 

do treinamento o acesso a esses estados se deu por meio de técnicas 

corporais específicas, que serão relatadas adiante, e que tinham como meta 

reconfigurar uma série de referenciais ordenadores do real (corpo, espaço, 

tempo etc.). Castaneda nomeia os estados de realidade não comum em 

oposição à vivência da realidade cotidiana. Para Dom Juan, a importância das 

técnicas era provocar no ser humano estados especiais de percepção, sendo 

esse o único meio de aprendizagem verdadeira. O objetivo seria deslocar o 

foco usual de percepção humana e direcioná-la a outra configuração da 

realidade. Em sua visão, a cultura, na forma de informações racionais e 

reproduzíveis, acaba por tornar-se uma barreira que condiciona a percepção 

humana, moldando a realidade apenas na superfície, e precisa ser transposta 



para se atingir um conhecimento verdadeiro do mundo. Exemplifico isso com 

um trecho de diálogo entre Castaneda e Dom Juan (EDJ, p.27): 

– Mas também desejo saber tudo o que puder. Você mesmo já disse que 

saber é poder. 

– Não – diz Dom Juan. – O poder reside no tipo de poder que a gente 

tem. De que adianta saber coisas inúteis? 

Para Dom Juan, o conhecimento não é o acúmulo de informações 

teóricas, mas a verificação da experiência em si mesmo. As técnicas que ele 

utiliza em Castaneda buscam, entre outras funções, desestabilizar e esvaziar 

todo o conhecimento pré-adquirido e pré-concebido em sociedade, dando lugar 

a um conhecimento que surge da vivência, das percepções corporais, e que 

extravasa as funções cotidianas. Exemplo disso é o primeiro exercício que dá a 

Castaneda, como prova para aceitá-lo como aprendiz: andar pela varanda de 

sua casa e encontrar um “ponto” no chão em que se sente sem ficar cansado 

(EDJ, p). Segundo Dom Juan, só haveria um ponto na varanda onde 

Castaneda estaria em sua melhor forma. Para encontrá-lo, ele teria que “sentir” 

todos os pontos até estabelecer sem dúvida qual o certo. Castaneda tenta por 

mais de seis horas executar a tarefa, rolando seu corpo pelo chão, 

experimentando vários locais e posições. Com o passar do tempo e a repetição 

intensa das tentativas, sua percepção se altera e ele começa a enxergar cores 

e sentir sensações no corpo, que vão do mal-estar à euforia. Vencido pela 

exaustão, dorme, Dom Juan o vê deitado num lugar ao chão e diz que ele 

achou o “ponto”. Castaneda duvida e é incitado a sentar em outro ponto, mas, 

sem saber explicar, sente medo do outro lugar. Dom Juan associa então a 

busca pelo “ponto certo” e “ponto mal”, que seriam pontos que todas as 

pessoas têm, com as sensações e cores vistas por Castaneda. Tais pontos 

teriam a função de “dar” ou “roubar” força da pessoa, e para um “homem de 

conhecimento” era essencial saber identificar esses pontos. Este trecho do livro 

exemplifica como um exercício que envolve o corpo em relação com espaço e 

tempo distintos, e por meio da repetição, acaba por criar uma nova percepção 

em Castaneda, por meio de uma tarefa que não deve ser solucionada com a 

mente racional, mas despertando áreas adormecidas ou pré-condicionadas do 



corpo humano. Castaneda escreve: “... se ele tivesse me contado onde ficava 

(o ponto), eu nunca teria tido a confiança necessária para considerar aquilo o 

verdadeiro conhecimento. Assim, saber era realmente poder”. Dom Juan 

oferece a Castaneda uma realidade sem teorias intermediárias. A experiência 

como verdade do corpo. O corpo como conhecimento vivido. O corpo e os 

sentidos são o foco de todas as experiências a que Castaneda é introduzido, e 

é por meio de suas sensações que sua visão de mundo altera-se 

gradualmente.  

Inicialmente, apresento a explicação do mundo dos feiticeiros dada por 

Dom Juan. Tal explicação só é relatada a Castaneda na fase final de seu 

treinamento, após ele já ter sua visão do mundo transformada. Apresento-a já 

de início para localizar o leitor quanto às premissas que guiam os métodos de 

Dom Juan e os objetivos por trás das técnicas, o que na maioria das vezes não 

era claro para Castaneda, que tinha de se concentrar na execução dos atos e 

não no sentido racional dos mesmos.  

 Para Dom Juan, a percepção é como uma bolha em que somos 

colocados desde o nascimento. Vivemos dentro dessa bolha toda a nossa vida. 

E o que presenciamos em suas paredes redondas é o nosso próprio reflexo. 

Mas esse reflexo não é o real. O que está refletido é nossa visão do mundo. 

Essa visão é uma primeira descrição, que nos é dada desde o momento de 

nosso nascimento até que toda a nossa atenção se foca nela e a descrição se 

torna uma visão. O trabalho de Don Juan é reorganizar essa visão em 

Castaneda, a fim de abrir a bolha e permitir a ele uma visão de sua totalidade 

(PPI, p.122). Castaneda escreve:  

“... a realidade de nossa vida diária consiste num fluxo interminável de 

interpretações perceptíveis que nós, os indivíduos que partilhamos de uma sociedade 

específica, aprendemos a fazer em comum. A idéia de que as interpretações perceptíveis 

que constituem o mundo têm um fluxo é congruente com o fato de correrem 

ininterruptamente e serem raramente, se alguma vez o são, suscetíveis de indagação. De 

fato, a realidade do mundo que conhecemos é aceita tão normalmente que a premissa 

básica da feitiçaria, de que a realidade é apenas uma das muitas descrições, mal poderia 

ser considerada uma coisa séria” (VIX, p.8).  

O aspecto ordenador do mundo, que nomeia e classifica as coisas, 

fixando-as em nossa percepção, é chamado de “tonal” por Dom Juan. O tonal é 



a pessoa social e todo seu referencial de identidade. O tonal é descrito como 

uma ilha, e existe um tonal para cada pessoa e um tonal para o coletivo em 

dado momento, que pode ser chamado de tonal dos tempos. É ele que oferece 

a descrição do mundo compartilhada em sociedade como sendo real. Mas 

existe uma outra parte de nós para a qual não existe descrição – nem palavras, 

nem nomes, nem sensações, nem conhecimento. Essa parte chama-se nagual 

(PPI, p.114). Dom Juan só lhe dá um nome, nagual, para que Castaneda tome 

conhecimento dele. O nagual pode ser visto, mas não mencionado, pois não se 

adapta à descrição do mundo dada pelo tonal. O nagual desestabiliza o tonal, 

pois revela a totalidade, e isso é sempre um choque, é uma consciência que 

perturba a calma aparente de uma descrição fixadora. O objetivo de um 

feiticeiro é viver nessa totalidade, é ser a fresta entre o tonal e o nagual neste 

mundo. E esse objetivo fundamenta as técnicas de Dom Juan. 

     Um guerreiro nunca deixa a ilha do tonal. Ele a utiliza. É o tonal que 

tem de largar o controle e isso deve ser feito conscientemente. O trabalho do 

guerreiro é tornar seu tonal fluido e livre. Quanto mais fluido ele fica, menos se 

agarra a seus feitos, e mais fácil se torna reduzi-lo, dando espaço ao nagual. 

Para Dom Juan, o poder vem do nagual (PPI, p.140). Depois de ter seu tonal 

reduzido, o nagual, que já deve ter sido treinado e estar em prontidão, toma 

conta e consegue efeitos extraordinários. Extraordinários para o tonal. 

*Comparo esse estado descrito por Dom Juan com o estado criativo 

perseguido pelo ator. Como as coisas do nagual só podem ser presenciadas 

pelo corpo, e não pela razão, pois essa é um reflexo da descrição do mundo, é 

o corpo que será o foco das técnicas de Dom Juan. É pelas sensações que o 

tonal é reduzido e a mente se transforma (VONTADE MAIS ABSORVENTE 

QUE A RAZÃO). O tonal tem de se convencer por motivos, o nagual, por 

ações, até um apoiar o outro. O tonal governa, mas é vulnerável. O nagual 

quase nunca se manifesta, mas, quando o faz, apavora o tonal. O tonal deve 

ser protegido. É preciso tirar-lhe a coroa, mas ele tem de continuar como o 

administrador protegido. Qualquer ameaça ao tonal sempre acaba em sua 

morte. E se o tonal morre, o homem também morre. Por fraqueza inerente, o 

tonal é facilmente destruído e assim uma das artes que equilibram o guerreiro é 

fazer o nagual aparecer para sustentar o tonal. O paradoxo que Dom Juan 



apresenta é que só reforçando o tonal é que o nagual pode aparecer. Esse 

reforço chama-se poder pessoal e deve ser adquirido no caminho de um 

homem de conhecimento (PPI, p.144). (A CRIAÇÃO COMO TENSÃO ENTRE 

O TONAL E O NAGUAL, A FRESTA ENTRE ELES.) 

Nossos olhos são os olhos do tonal, pois foram treinados por ele, e o 

tonal os reivindica (PPI, p.154). O guerreiro de Dom Juan busca libertar seus 

olhos das regras do tonal. A escolha do guerreiro é ser a fresta entre essas 

duas dimensões, o tonal e o nagual. Para conquistar essa fluidez, o tonal não 

pode estar carregado de coisas supérfluas (SACRIFÍCIO DO SELF – 

TRANSIÇÃO DO ABANDONO). Se existem itens desnecessários na ilha do 

tonal, não há como suportar o encontro com o nagual, pois isso seria loucura. 

Por isso o guerreiro vive em sua loucura controlada. *COMO O ATOR. Levam-

se anos para tal encontro. O objetivo do treinamento do guerreiro é preparar o 

tonal para que ele não sucumba. Ele precisa aprender a ser completamente 

vazio antes de presenciar o nagual (PPI, p.155). O treinamento varre e limpa a 

ilha do tonal, e uma ilha limpa não apresenta resistência; é como se ali nada 

houvesse (PPI, p.157). (ESPAÇO PARA O DESCONHECIDO, NO ATOR, 

DISSOLUÇÃO DO EGO). O tonal do guerreiro deve tomar conhecimento de 

outras alternativas; o aumento de possibilidades, por meio da experiência 

corporal, ajuda-o a reduzir o tonal. Assim, o que Dom Juan faz primeiro é 

apresentar a Castaneda a idéia de que o mundo que acreditamos ver é apenas 

uma visão, uma descrição de mundo. Para Castaneda, é difícil aceitar isso, 

pois está preso à sua visão de mundo própria, mesmo quando se dispõe a 

estudar o “outro”, pois suas ferramentas de análise são compostas pelo seu 

tonal.   

Don Juan quer ensinar a Castaneda o “ver” em oposição a “olhar”, e 

“parar o mundo” era o primeiro passo para “ver”. “Parar o mundo” é uma das 

teses centrais dos conhecimentos de Dom Juan e, segundo ele, tudo que 

ensina para Castaneda são técnicas de parar o mundo (VIX, p.11). Seus 

primeiros atos para com Castaneda visam cancelar essa visão do mundo, e 

parar o mundo só acontece “em certos estados de consciência em que a 

realidade cotidiana se altera porque o fluxo de interpretação, que normalmente 

ocorre ininterruptamente, é detido por circunstâncias alheias àquele fluxo” (VIX, 



p.12). Essas circunstâncias, alheias à interpretação cotidiana do mundo, 

aparecem de forma prática, na forma de tarefas. A primeira delas é o “modo 

certo de andar”. Trata-se de um modo de desligar o diálogo interno. Dom Juan 

explica: 

– Conservamos nosso mundo com nossas conversas internas. Assim, 

repetimos as mesmas escolhas várias vezes até o dia de nossa morte, pois  

repetimos a mesma conversa interna toda vida, até morrer. Um guerreiro sabe 

disso e procura parar de falar. (AS PALAVRAS E AS COISAS) O mundo é 

assim e assado, e tal e tal, só porque nos dizemos que é dessa maneira. Se 

pararmos de nos dizer que o mundo é tal e tal, o mundo deixará de ser tal e 

tal... Deve começar lentamente a desfazer o mundo” (UER, p.211).  

– Como andar de certa maneira desliga o diálogo interno? – pergunta 

Castaneda.  

– Andar dessa maneira específica satura o tonal. Inunda-o. A atenção do 

tonal tem de estar sobre as suas criações. É essa atenção que cria a ordem do 

mundo; assim, o tonal tem de prestar atenção aos elementos de seu mundo a 

fim de mantê-lo, e tem, acima de tudo, de manter a idéia do mundo como um 

diálogo interno (PPI, p. 209).  

A “maneira certa de andar” é um subterfúgio. O guerreiro, primeiro 

curvando os dedos, chama a atenção para seus braços; e depois, olhando sem 

focalizar os olhos para algum ponto em frente dele, no arco que toma todo seu 

campo de visão, ele inunda seu tonal de informações. O tonal, sem seu 

relacionamento de um-a-um com os elementos de sua descrição, é incapaz de 

falar consigo mesmo, e assim a pessoa se cala (PPI, p.209). A atenção é 

atraída para os braços e dedos colocados em modos fora do comum, e é 

importante a maneira como os olhos, ficando fora de foco, percebem uma 

porção de característica do mundo, sem estarem muito claros quanto a elas. 

Nesse estado, os olhos seriam capazes de perceber os detalhes passageiros 

demais para a visão normal. Dom Juan explica que as atividades do 

treinamento são auxílios para desligar o diálogo interno (PPI, p.210).  



 Há outras duas técnicas para desligar o diálogo interno: “apagar a 

história pessoal” e “sonhar”. Apagar a história pessoal engloba outras três 

técnicas, interligadas entre si: perder a importância própria, usar a morte como 

conselheira e assumir a responsabilidade.  

Apagar a história pessoal é uma regra importante no treinamento de 

Dom Juan; possivelmente foi por esse motivo que Castaneda não revelou os 

nomes verdadeiros de lugares e de pessoas em todos os seus livros e também 

viveu sua vida em reclusão, sem ao menos deixar-se ser fotografado.  A 

explicação seria que as pessoas que nos conhecem formam uma idéia estável  

a nosso respeito, e que nós alimentamos essa idéia com nossas ações (VIX, 

p.27), que sempre visam ir ao encontro das expectativas alheias. Assim, 

nossos atos estariam sempre presos a essas projeções, como respostas a 

elas. Tal técnica visa suspender a cristalização de uma identidade fixa que se 

constrói na relação com os outros, liberando o guerreiro do domínio da rígida 

máscara social. Suas ações não reafirmariam a todo momento a idéia cotidiana 

do mundo. Dom Juan fala: 

– Como posso saber o que sou, quando sou tudo isso? Pouco a pouco 

deve criar uma névoa em torno de si, até não haver nada de certo nem de real. 

Seu problema é que você é real demais. Precisa começar a se apagar. 

Essa técnica busca a não-identifcação do homem com a estrutura social 

que o cerca, e solicita dele o desafio de um olhar distanciado de si mesmo, 

uma suspensão da própria identidade tida como natural. Pausa para  

sarcasmo: uma antropologia pessoal assim corre o risco de tornar-se uma 

psicologia transpessoal? Dom Juan embaça as fronteiras. Apagar a história 

pessoal seria o que, na psiquiatria, chama-se de desestrutração do ego* Victor 

Sanchez, mas aqui feita de forma consciente e por escolha. Castaneda 

argumenta: 

– Apagar a história pessoal só aumentaria a sensação de insegurança. 

– Quando nada é certo, permanecemos alertas, sempre atentos.  

É nesse estado de prontidão constante que vive o corpo do guerreiro. O 

mundo dele não é fixo, mas em movimento, numa dança que exige sempre a 



busca por novos pontos de equilíbrio. Ele busca o liminar do mundo em seu 

corpo. O guerreiro deve ser desconhecido para si mesmo, pois até a idéia de 

“eu” é uma descrição do tonal. 

Ter a morte como conselheira: para Dom Juan, sem a consciência da 

morte, somos apenas homens comuns praticando atos comuns. O homem não 

teria a potência necessária, a concentração que transforma o tempo comum da 

pessoa na Terra num poder mágico (UER, p.145). Um guerreiro deve estar 

consciente de sua morte. E para que isso não se torne uma obsessão, Dom 

Juan aconselha o desprendimento. Um homem desprendido sabe que não 

pode evitar a morte, e por isso se apóia no poder de suas decisões, 

organizando sua vida de maneira estratégica. Atitudes mesquinhas são 

próprias dos homens que vivem a vida como se a morte nunca os viesse tocar 

(VIX, 47). O que Dom Juan pede é que Castaneda procure sentir a presença 

da morte em torno dele. A consciência da morte tem o efeito de condensar o 

tempo no imediato do presente, preenchendo de sentido o presente, dando 

intenção clara às ações e desprendimento para viver o agora. A consciência da 

morte traz fluidez e lembra o guerreiro que ele não está preso às idéias do 

mundo. Isso deve refletir-se de forma prática na disposição interna do guerreiro 

e na sua maneira de agir. Cada um de seus atos deve ser “como se”* fosse sua 

última batalha na terra; a idéia de continuidade só torna a ação dos homens 

tímida e hesitante. Quando o homem sabe que pode estar travando sua última 

batalha na terra, seus atos ganham poder e força (VIX, p.90). Para Dom Juan, 

a negação da morte é também a negação do mistério do mundo. *Como se 

(Schechner). Comparo a isso a ação teatral como ato único e não passível de 

ser refeito, o tempo presente cênico como dança com a morte. 

     Assumir a responsabilidade liga-se à consciência da morte e ao 

desprendimento pela falta de história pessoal. Com a consciência da morte, 

Não há tempo para pensamentos e estados de espírito confusos. Ante a morte, 

o ego, criação mental que dialoga com a descrição do tonal, revela-se em sua 

essência como não sendo nada. Para Don Juan, a morte não é negação da 

vida, mas a negação do ego e de sua superioridade * Victor Sanchez. Com o 

ego despedaçado diante da idéia de morte, a única coisa que conta é a ação, 

agir em vez de falar (VIX, p.51). Um guerreiro deve assumir a responsabilidade 



pelos seus atos, tendo consciência deles. Com a morte presente, não há tempo 

para dúvidas, mas para decisões.  

As três técnicas descritas buscam uma transformação da identidade do 

sujeito, e se refletem em seu corpo à medida que pedem uma disposição 

interna de alerta e de reação frente a um constante desequilíbrio, como se 

houvesse sempre um abismo a ser transposto. Mudando o foco de atenção, o 

diálogo interno é enfraquecido. Essas regras específicas, que visam a 

mudanças interna, dirigem o corpo do guerreiro para uma ação diferenciada, 

dão novo significado ao estar no mundo, enfraquecendo a descrição cotidiana 

do mundo e resignificando a idéia de tempo e morte, que de entidades 

abstratas passam a ser presentificados em sensação corpórea. Pelo corpo a 

consciência do sujeito é transformada, e pela consciência a idéia de mundo 

também se modifica.  

Outra técnica utilizada por Dom Juan para cessar o diálogo interno é  

“sonhar”, e ligado a ela estão outras técnicas: romper as rotinas da vida, o 

passo do poder e o não-fazer. 

Romper as rotinas da vida relaciona-se com perder a importância 

pessoal e agir sem acreditar. Romper as rotinas não refere-se apenas a ações 

cotidianas, mas também a maneiras repetitivas com que as pessoas abordam 

os assuntos da vida, como por exemplo a idealização do amor, a tendência ao 

fracasso, crises que se repetem de forma cíclica e outros hábitos sobre os 

quais a personalidade é construída. Romper rotinas é um dos métodos de Dom 

Juan para desarticular a trama do tonal. O maior hábito a ser rompido é o de 

fazer o mundo sempre se adaptar a nossos pensamentos. Para Dom Juan, as 

pessoas aprendem a se relacionar com a descrição do mundo através de seus 

hábitos, que não passam de reflexos do tonal. Romper rotinas é tornar-se 

acessível ao desconhecido. Apagar a importância pessoal permite ao guerreiro 

armazenar poder, pois para Dom Juan a importância pessoal é um dos fatores 

que mais tomam energia no homem. O tonal liga-se à pessoa através da 

personalidade, que pode ser chamada de ego, e esta sempre precisa ser 

defendida e mantida em sociedade. Tal energia deve ser liberada pelo que 

Dom Juan chama de impecabilidade, que é a ação de recanalizar essa energia 



para enfrentar o desconhecido. Como exercício, Dom Juan sugere a 

Castaneda que fale com as plantas em voz alta, mesmo com ele achando isso 

ridículo. Isso faria com que Castaneda tivesse consciência de que um homem 

tem a mesma importância que todos os outros seres. Agir sem acreditar diz 

respeito a fazer ações sem significado, mas direcionando a elas toda a 

atenção. Dom Juan delegava a Castaneda tarefas absurdas, como arrumar a 

lenha em desenhos, cercar a casa com uma cadeia de círculos traçados na 

terra com o dedo, varrer lixo de um lugar para outro, entre outras (PPI, p.210). 

O objetivo é desvincular as ações de recompensas ou retribuições, criando 

expectativas. Agir por agir abre novas possibilidades de experiência e não 

prende o homem a seus atos, permitindo que o inesperado ocorra. Para Dom 

Juan, enquanto se achar que é a coisa mais importante do mundo, o homem 

não pode apreciar realmente o universo em volta de si. Quanto mais trabalho e 

tempo implicar a tarefa absurda, maior efeito terá a técnica, pois o ego não terá 

recompensa após um grande esforço.  

Tais técnicas têm o objetivo de cessar o diálogo interno que mantém em 

nossa mente a descrição cotidiana do mundo. Modificar a noção de mundo é o 

ponto-chave da feitiçaria de Dom Juan, e parar o diálogo interno seria o único 

meio de conseguir isso, quando se interrompe o hábito de adaptar o mundo 

aos pensamentos (PPI, p.20/27). Num mundo em que falar passa a não ter o 

mesmo poder de antes, o corpo, com suas ações e sensações, passa a ser o 

foco dessa nova descrição do mundo. Segundo Dom Juan, sempre que o 

diálogo pára, o mundo entra em colapso e facetas extraordinárias do ser 

emergem, como se tivessem sido mantidas numa guarda pelas palavras (PPI, 

p.37). À medida que consegue desligar o diálogo interno, Castaneda 

experimenta com o corpo a nova realidade que Dom Juan lhe propõe, e sua 

antiga visão de mundo vai cedendo aos poucos. (RAZÃO ABSORVIDA PELA 

VONTADE) “Parar o mundo” é, para Dom Juan, o primeiro passo para “ver” a 

realidade final das coisas. O segundo passo ele chama de “não fazer”. 

Não fazer só pode ser realizado após o guerreiro ter conseguido “parar o 

mundo” pelo silenciar do diálogo interno. Dom Juan aponta para uma pedra e 

diz:  



- Vou falar-lhe sobre o não fazer, a despeito de não haver meio de falar 

sobre isso, pois é o corpo que faz. Aquela pedra ali é uma pedra por causa do 

fazer. Fazer é o que torna aquela pedra uma pedra e um arbusto um arbusto. 

Fazer é o que torna você você e eu eu. Aquela pedra é uma pedra por causa 

de todas as coisas que você sabe fazer em relação a ela. Chamo isso de fazer. 

Um homem de conhecimento sabe que aquela pedra só é uma pedra por 

causa do fazer, de modo que, se não quiser que seja uma pedra, basta ele não 

fazer. (VIX, p.179) 

Para Don Juan, o mundo é o mundo porque conhecemos o fazer 

necessário para torná-lo o mundo, fazer esse que é dado pelo tonal. Se não 

soubéssemos o seu fazer, o mundo seria outro. Mesmo as mais diversas 

culturas, com concepções diferentes de mundo, não passam de descrições 

diversas do tonal. A descrição apossa-se do olhar. Por isso, para poder parar o 

mundo, deve-se parar de fazer.  

- No caso desta pedrinha. – diz Don Juan – a primeira coisa a que o 

fazer lhe faz é diminuí-la até este tamanho. Tudo isso só existe por causa de 

nossa atenção. Esta própria pedra em que estamos sentados é uma pedra 

porque fomos forçados a dar nossa atenção a isso como uma pedra. (ATOR 

CANALIZA A ATENÇÃO PARA ALGO EXISTIR A PARTIR E NOS OLHOS 

DOS OUTROS). O que um guerreiro faz, quando quer parar o mundo, é 

aumentar a pedrinha, ou qualquer outra coisa, não fazendo. 

Por meio de uma tarefa prática, se Castaneda conseguisse distinguir os 

detalhes da pedra, os buracos e depressões desapareceriam e ele entenderia 

o que significa não fazer. O segredo não é o que você faz consigo, mas o que 

você não faz. Trata-se de não fazer o que se faz sempre. Assim, para um 

feiticeiro, não fazer o que ele sabe como fazer é a chave do poder.  Castaneda 

exemplifica: 

- No caso de olhar para uma árvore, o que eu sabia como fazer era 

focalizar imediatamente a folhagem. As sombras das folhas ou os espaços 

entre as folhas nunca me preocupavam. As últimas advertências de Dom Juan 

foram para eu começar a focalizar as sombras das folhas de um único galho e 

depois, aos poucos, passar a toda a árvore e não deixar que meus olhos 



voltassem para as folhas, pois o primeiro passo propositado para armazenar 

poder pessoal era permitir ao corpo “não fazer”. *Técnica Simioni respiração 

contida. 

O não fazer leva a pessoa a sentir o mundo. A parte mais difícil do 

desafio de um guerreiro é entender que o mundo é uma sensação (VIX, p.182). 

ATIVA A PERCEPÇÃO PELA VONTADE E NÃO PELA RAZÃO. 160 (VIX, 

p.13) Depois de conseguir “parar o mundo”, o passo seguinte seria “ver”.  

Castaneda classifica “ver” como “reagir às solicitações perceptíveis de um 

mundo fora da descrição que aprendemos a chamar de realidade”. (quando o 

público reage, insere-se na experiência). VIX 183- Ver é a realização final de 

um homem de conhecimento, e só é conseguido quando a pessoa parou o 

mundo pela técnica de não fazer. 27 Dom Juan descreve o conceito de ver 

como uma faculdade especial que a pessoa pode desenvolver e que lhe 

permite perceber a natureza final das coisas. Ver não é uma questão de olhar e 

ficar quieto, mas sim uma técnica que a pessoa tem de aprender. Quando o 

homem aprende a ver, não prevalece uma única coisa que ele conheça. Uma 

vez que vemos, nada é conhecido; nada continua como quando não víamos 

(VIX, 188). Castaneda conclui que seu fracasso inicial em matéria de “ver” era 

devido à sua insistência para querer explicar todos os atos de Dom Juan de um 

ponto de vista racional. Quando consegue realizar o feito, descreve: “Vi que ver 

era mais do que avistar; era sentir” (VIX, p.181). 

Em uma de suas técnicas para “ver”, Don Juan diz para Castaneda 

encontrar um lugar para repousar e que bastava envesgar os olhos. Dom Juan 

descreve a técnica, que, segundo ele, leva anos para ser aperfeiçoada, e que 

consiste em forçar gradativamente os olhos a verem separadamente a mesma 

imagem. A falta de conversão resultaria numa imagem dupla do mundo; essa 

dupla percepção daria à pessoa a oportunidade de avaliar as modificações nos 

ambientes, que os olhos normalmente não conseguiam perceber. Castaneda 

caminha por horas tentando. Então, Don Juan lhe pede para começar a 

separar as imagens percebidas por cada um de seus olhos. Depois de horas 

tentando, a dor de cabeça o faz parar (VIX, p.62). Dom Juan lhe diz:  



– Só posso lhe dizer qual é a técnica. Uma vez que você aprenda a 

separar as imagens e comece a ver cada coisa em dobro, deve focalizar sua 

atenção na área entre as duas imagens. Qualquer modificação digna de nota 

deve processar-se ali, naquela área. A sensação que você tem é o que conta. 

Cada homem é diferente do outro. (VIX, p.63) 

No princípio do treinamento, Dom Juan apresentara outra técnica: 

caminhar percorrendo longos trechos sem focalizar os olhos em coisa alguma. 

Ele recomenda que Carlos não olhe para nada diretamente, mas que, 

envesgando um pouco os olhos, tenha uma visão periférica de tudo que se 

apresente à vista. Ele diz que, se a pessoa conservar os olhos não focalizados 

num ponto logo acima do horizonte, seria possível observar, de uma só vez, 

tudo no campo de visão de quase 180 graus diante de seus olhos. Este seria 

um dos exercícios mai eficientes para impedir o diálogo interno (PPI, p. 20). 

No livro Porta para o infinito, p.234, Castaneda descreve um moomento 

em que cessa-se o diálogo interno e ele consegue “ver”: “O sol estava quase 

sobre o horizonte. Eu estava olhando diretamente para ele e, neste instante, vi 

as “linhas do mundo”. Nunca em minha vida eu tivera uma euforia tão divina, 

uma tal paz, uma compreensão tão extensa; e, contudo, eu não podia exprimir 

o segredo em palavras, nem mesmo pensamentos, mas meu corpo conhecia”.  

Ao contar a Dom Juan, este responde: 

 – Você apenas parou o mundo. Seu corpo foi capaz de entender, 

porque o mundo tinha desmoronado. O que parou em você foi aquilo que as 

pessoas lhe têm dito que é o mundo. Ontem o mundo tornou-se como os 

feiticeiros lhe dizem. Nesse mundo, os coiotes falam, assim como os veados, 

as cascavéis e árvores e todos os outros seres vivos. Mas o que eu quero que 

você aprenda é ver. Talvez agora saiba que ver só acontece quando a gente se 

esgueira entre os mundos, o mundo das pessoas comuns e o mundo dos 

feiticeiros. Você está agora bem no meio dos dois (TEATRO).  

Castaneda escreve: “Naquela ocasião eu tive a noção de que parar o 

diálogo interno implicava mais do que simplesmente cancelar as palavras que 

eu me dizia. Todo o meu processo de pensar havia parado e eu me sentira 



praticamente suspenso, flutuando. Essa noção me provocara uma sensação de 

pânico e tive de recomeçar meu diálogo interno, como antídoto” (PPI, 235). 

Para Dom Juan, não á razão que faz o guerreiro “ver”. É o corpo. A 

razão estaria sempre divergindo de nosso corpo. Assim, o triunfo de um 

homem de conhecimento é unir os dois (PPI, p.78). Em oposição à razão, Dom 

Juan apresenta o conceito de “vontade”. A vontade se desenvolve no guerreiro 

a despeito de toda a oposição da razão (PPI, p.76). Em sua explicação, um 

feiticeiro é, antes de tudo, a vontade, porque a vontade é diretamente ligada a 

três pontos, sentir, sonhar e ver; depois o ser humano é razão. Esta é um 

centro menor do que a vontade; pois só está ligada diretamente a falar, e 

apenas indiretamente aos outros pontos. É por meio das palavras que falamos 

e do diálogo interno constante que sustentamos a razão, e é este ponto que o 

homem de conhecimento busca desarticular (PPI, p.88). Cada pessoa traz ao 

mundo oito pontos. Dois deles, razão e falar, são conhecidos. Sentir é sempre 

vago, um pouco conhecido. Mas somente no mundo dos feiticeiros é que se 

vem a conhecer sonhar, ver e vontade. E, por fim, na extremidade desse 

mundo encontram-se dois outros. Os oito pontos formam a totalidade do ser, 

que o feiticeiro busca alcançar. Apenas a vontade pode manobrar todos os 

pontos; a razão estaria tão distante deles que seria inútil tentar entendê-los. 

Dom Juan diz que essa é uma das coisas mais difíceis de compreender, “afinal 

de contas, o forte da razão é conceber tudo”. 

Don Juan localiza então estes pontos no corpo humano. Toca a cabeça 

de Castaneda e diz que aquele é o centro da “razão” e “falar”. A ponta do 

esterno é o centro de “sentir”. A zona abaixo do umbigo é a “vontade”. “Sonhar” 

fica do lado direito, contra as costelas. “Ver”, à esquerda. Atenho-me aqui à 

vontade. A vontade seria uma força que emana da região umbilical por uma 

abertura invisível abaixo do umbigo, uma abertura que Dom Juan chama de 

“brecha”. A explicação dos feiticeiros diz que cada um tem um centro do qual 

se pode presenciar o nagual, que é a vontade. Vontade supostamente só era 

cultivada pelos feiticeiros. Vinha aos praticantes velada em mistério e lhes dava 

a capacidade de praticarem atos extraordinários (PPI, p. 76). A vontade é o que 

faz o guerreiro vencer quando seus pensamentos dizem que ele está vencido. 

A vontade é o que faz o feiticeiro atravessar uma parede; o espaço; ir até a 



Lua, se ele quiser (VIX, p.143). Don Juan explica que a feitiçaria é aplicar a 

vontade a uma chave mestra. A feitiçaria é a interferência*.ASSIM COMO O 

TEATRO Um feiticeiro procura e encontra a chave mestra de tudo o que ele 

quer afetar e depois aplica sua vontade a isso. Um feiticeiro não tem de ver 

para ser feiticeiro, só precisa saber usar sua vontade (VIX, p. 193). Um 

feiticeiro busca “parar o mundo” com o intuito de armazenar suficiente poder 

pessoal que lhe permita transformar sua vontade numa unidade funcional. O 

corpo tem de ser perfeito antes de a vontade ser uma unidade funcional (PPI, 

p.77). A vontade utilizada é que torna tudo possível para um guerreiro. Para 

Don Juan, os homens são percebedores, são uma consciência; e não  objetos 

com solidez. O homem para ele é ilimitável. O mundo dos objetos e solidez é 

um modo de tornar cômoda a passagem do homem pela Terra, é apenas uma 

descrição facilitadora. A razão se esquece de que a descrição é apenas uma 

descrição e assim o homem encerra a sua totalidade num círculo vicioso difícil 

de ser rompido. Assim, os homens nascem com dois círculos de poder, mas só 

usam um para criar o mundo. Esse círculo, que é preso logo depois que 

nascemos, é a razão, e seu companheiro, falar. Entre eles, inventam e mantêm 

o mundo. O mundo que a razão quer sustentar é o mundo criado por uma 

descrição e suas regras dogmáticas e invioláveis. Mas o segredo dos homens 

é que têm um outro círculo de poder que nunca é usado, a vontade. O truque 

do feiticeiro seria o mesmo truque do homem comum. Ambos têm uma 

descrição; o homem comum a sustenta com sua razão; o feiticeiro a sustenta 

com sua vontade. Ambas as descrições têm suas regras, mas a vantagem do 

feiticeiro é que a vontade é mais absorvente que a razão. Dom Juan sugere 

que Castaneda perceba se a descrição dele é mantida pela razão ou pela 

vontade. É assim que o guerreiro usa o tonal como desafio e para acumular 

poder pessoal, a fim de chegar à totalidade de seu ser (PPI, p.90).  

Com sua vontade, o guerreiro constrói o que quiser. Dom Juan diz que a 

vontade é uma relação entre nós e o mundo percebido. Não se assemelha ao 

que os homens comuns chamam de vontade, que seria caráter e disposição 

forte. O que um feiticeiro como ele denomina vontade é uma força que vem de 

dentro e se agarra ao mundo exterior. Sai pela barriga, onde estão as fibras 

luminosas. “Digo que sai por aqui porque a gente sente saindo”, diz ele (UER, 



p.143). OFICINA COM SIMIONI. - Um feiticeiro pode agarrar as coisas com a 

vontade. Don Juan diz:  

 – Não posso propriamente descrever como isso é feito, mas nem você 

pode me descrever, por exemplo, como é que ouve. Acontece que eu também 

sou capaz de ouvir, de modo que podemos falar sobre o que ouvimos, mas não 

sobre como ouvimos. Um feiticeiro usa sua vontade para perceber o mundo. 

Essa percepção, contudo, não é como ouvir. Quando olhamos para o mundo, 

ou quando o ouvimos, temos a impressão de que está lá e que é real. Quando 

percebemos o mundo com nossa vontade, sabemos que não está tão ali, ou 

que não é tão real quanto pensamos. (UER, p.143) 

Em sua explicação, um guerreiro aprende a sintonizar a vontade, a dirigi-

la para um certo ponto, a focalizá-la onde quer. Don Juan descreve a vontade, 

que vem da parte média do corpo, como uma fibra luminosa, fibra que ele pode 

apontar para qualquer lugar concebível. Aquela fibra seria o caminho para o 

nagual. (TREINAMENTO SIMIONI) Quando está com o corpo desperto, o 

feiticeiro nota que pode tocar qualquer coisa que queira com uma sensação 

que sai do corpo, de um lugar logo abaixo ou logo acima do umbigo. Essa 

sensação é a vontade, e quando ele consegue pegar as coisas com ela, pode-

se dizer que o guerreiro é um feiticeiro e que adquiriu uma vontade (UER, 

p.148). A vontade equilibra o guerreiro, e não a razão, pois ele busca o 

desconhecido, e a razão seria um instrumento inútil. Don Juan diz: 

– Quando fazemos alguma coisa com as pessoas, o interesse devia ser 

só apresentar o caso aos corpos delas. É isso que tenho feito com você até 

agora, deixando que seu corpo saiba. Quem se importa se você entende ou 

não? 

Como exemplo, Don Juan refere-se ao modo com que olhou para 

Castaneda no dia em que se conheceram. Ali, ele teria o agarrado com sua 

vontade. Castaneda escreve: “Ele fixara o olhar sobre mim e eu tivera uma 

sensação inexplicável de vazio, ou de torpor” (PPI, p.207). Dom Juan continua: 

– Foi o meio mais rápido que encontrei para fisgá-lo. Foi um golpe direto 

ao seu tonal. Eu o entorpeci focalizando minha vontade sobre ele. O olhar do 



guerreiro é lançado ao olho direito da outra pessoa. E o que faz é calar o 

diálogo interno, e depois o nagual toma conta. Sempre que o nagual prevalece, 

mesmo que seja apenas por um instante, não há meio de descrever a 

sensação que o corpo experimenta. Sei que você passou horas sem fim 

tentando avaliar o que sentiu e que até hoje ainda não conseguiu descobrir o 

que foi. Realizei o que queria, porém. Fisguei-o. (ATOR COM A PLATÉIA) 

Dom Juan diz que no uso da vontade tem-se a sensação física real de 

que se está segurando alguma. Mas ressalta que essa é só uma maneira de 

explicar sensações físicas. Alguma coisa estala de algum lugar abaixo do 

estômago; essa coisa tem direção e pode ser focalizada sobre qualquer ponto. 

Só funciona quando um guerreiro aprende a focalizar sua vontade (TÉCNICA 

DE SIMIONI) 

Ligado a isso está a idéia de corpo humano dada por Don Juan. Quando 

o homem de conhecimento aprende a ver, ele enxerga a verdadeira forma 

humana, que seria como um ovo luminoso, composto por fibras luminosas. Tais 

fibras podem ser manipuladas e estenderem-se em todas as direções a partir 

da fibra da vontade. Em sua última experiência orientada pelo mestre, 

Castaneda experimenta seu corpo estilhaçar-se em milhares de fragmentos, 

cada um com consciência própria, porém ele tinha a consciência dos milhares 

de pedaços ao mesmo tempo (PPI, p.235). Em suas palavras: “Eu era a própria 

consciência”. Don Juan esclarece que um guerreiro pode aventurar-se no 

nagual e deixar que seu aglomerado, que é seu corpo, se arrume de qualquer 

maneira possível. Existe um número incontável de formas alternativas que o 

aglomerado pode adotar. Um feiticeiro pode adotar qualquer forma que quiser. 

Um feiticeiro que tenha a posse de sua totalidade pode dirigir as partes de seu 

aglomerado para se unirem de qualquer maneira concebível. A força vital é o 

que torna possível essa modificação. O aglomerado seria a bolha da 

percepção, que pode ser manipulada com a vontade. Don Juan diz que essa 

bolha está selada e que se abre no momento da morte. No entanto, pode ser 

forçada a abrir-se. Os feiticeiros aprendem esse segredo. Sabem que a bolha 

se abre somente quando a pessoa mergulha no nagual (PPI, p.240). As 

técnicas de Dom Juan levam Castaneda a este ponto preciso: mergulhar no 



nagual e desintegrar toda a idéia cotidiana do mundo e de si mesmo, tendo o 

corpo como único guia. 

Ao final de seu treinamento, após ouvir toda a explicação de Dom Juan 

sobre os métodos que utilizara com ele, Castaneda escreve: “Compreendi 

então que não teria tido importância se ele me tivesse contado tudo 14 anos 

antes, ou se me tivesse contado em qualquer ponto durante o meu 

aprendizado. O importante era o fato de ter eu experimentado com meu corpo 

ou nele as premissas de sua explicação” (PPI, p. 241). Sua fala frisa a 

importância da experiência corporal em oposição à teorização do método. O 

aprendizado de um homem de conhecimento passa pelas experiências às 

quais ele é introduzido. A explicação de Dom Juan busca apenas ordenar tais 

experiências no âmbito da razão, moldando assim um novo tonal para o 

guerreiro. Trata-se apenas de uma tradução em palavras do conhecimento já 

adquirido pelo corpo. A explicação de um feiticeiro, segundo Don Juan, não é 

um reflexo das próprias idéias do guerreiro, mas antes de tudo é uma descrição 

que não busca tornar tudo claro, pois esses são os limites da razão, mas que 

expressa o lado assombroso do mundo e seus mistérios (PPI, p.14). Se o 

homem não tiver poder pessoal suficiente, armazenado como energia extra em 

seu corpo, o maior fato de sabedoria pode ser revelado sem que tal revelação 

faça a menor diferença, pois não há meios de acessar o conhecimento e 

aplicá-lo. No método de Don Juan, a sabedoria é sustentada pelo corpo, e o 

conhecimento se revela por inteiro apenas na experiência. Exemplifico com 

uma fala de Don Juan: 

– Vou pronunciar o que é talvez o maior fato de sabedoria que qualquer 

pessoa possa exprimir. Vejamos o que pode fazer com isso. Sabe que neste 

momento você está cercado pela eternidade? E sabe que pode usar essa 

eternidade, se o desejar? Você sabe que pode estender-se para sempre em 

qualquer das direções em que apontei? Sabe que um momento pode ser a 

eternidade? Isso não é uma charada; é um fato, mas somente se você agarra 

esse momento, utilizando-o para levar a totalidade de você em qualquer 

direção. Você antes não possuía este conhecimento, mas agora possui. Eu o 

revelei a você, mas não faz a menor diferença, pois você não tem suficiente 

poder pessoal para utilizar minha revelação (PPI, p.16).   



Adquirir poder pessoal permite ao guerreiro utilizar a sabedoria. O que 

pela razão poderia ser classificado como uma questão metafísica, no corpo 

torna-se experiência que modifica a visão do mundo. Só agindo é que uma 

pessoa podia tornar-se um feiticeiro. O caminho do conhecimento é um 

caminho forçado. A fim de aprender, o guerreiro deve ser empurrado, pois 

sempre está lutando contra alguma coisa, evitando alguma coisa, preparado 

para alguma coisa; e essa coisa é sempre inexplicável, mais poderosa do que 

ele (UER, 206).  

Castaneda diz: 

- Minha mente recusava-se a absorver esse tipo de estímulo como 

sendo “reais”, mas depois de dez anos de aprendizado com Dom Juan ela não 

podia mais sustentar meus velhos critérios comuns do que é real. Todas as 

especulações que eu tinha feito até então sobre a natureza da realidade tinham 

sido simples manipulações intelectuais; a prova era que, sob a pressão dos 

atos de Dom Juan minha mente tinha chegado a um impasse. Resumindo, 

posso dizer que, quando comecei o aprendizado, havia outra realidade, isto é, 

havia uma descrição feiticeira do mundo, que eu não conhecia. Dom Juan, 

como feiticeiro e mestre, ensinou-me aquela descrição. O aprendizado de dez 

anos a que me submeti consistiu, pois, em estabelecer aquela realidade 

desconhecida desvendando sua descrição, e acrescentando partes cada vez 

mais complexas, à medida que eu avançava (UER, p.252). O término do 

aprendizado significou que eu tinha aprendido uma nova descrição do mundo 

de maneira convincente e autêntica, e assim eu me tornara capaz de obter uma 

nova percepção do mundo, de acordo com sua nova descrição. Em outras 

palavras, eu tinha conseguido ser sócio (VIX, p.12). 

O antropólogo torna-se xamã. Funde-se com o objeto de estudo*.VER 

SORE O ATO DE FUNDIR-SE – ATOR E ESPECTADOR. 

O homem comum, ao tentar decifrar o mundo, só o que faz é tornar o 

mundo conhecido. Para Don Juan, nós estamos bem aqui, no mundo em que 

chamamos de real, apenas porque nós o conhecemos. Não conhecemos o 

mundo do poder e, portanto, não podemos transformá-lo numa cena 

conhecida. O guerreiro busca poder suficiente para ver e parar o mundo. Um 



de seus objetivos é fazer o mundo desmoronar e, depois, tornar a restaurá-lo a 

fim de continuar a viver. Pela sua experiência, saber torna-se poder. Tudo que 

o guerreiro faz depende de seu poder pessoal. Portanto, para aqueles que não 

têm nenhum, seus feitos são incríveis. É preciso poder para o guerreiro apenas 

conceber o que é o poder. Confie em seu poder pessoal – é o que Don Juan 

diz – É isso tudo o que temos neste mundo misterioso (VIX, p.160). Para ele, 

só há um meio de aprender, e este é fazendo as coisas. Armazenar poder 

pessoal possibilita ao guerreiro conhecer uma outra realidade. Para isso, Dom 

Juan recomenda a impecabilidade, que não é algo de ordem moral, mas sim 

uma consciência dos atos e da energia dispensada neles. O guerreiro assim 

tapa seus pontos de drenagem, que são desperdiçados no tonal. O caminho do 

conhecimento de Don Juan é terrível, e não apaziguador, pois trata-se de 

desmoronar o mundo existente e não de reafirmá-lo. Neste caminho, a própria 

identidade humana corre risco. Neste caminho, o próprio antropólogo deixa de 

existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O ATOR E O GUERREIRO DE DON JUAN: REALIDADE E CORPO LIMINAR 

 

A partir da etnografia iniciática de Carlos Castaneda, farei uma 

comparação de técnicas corporais utilizadas no treinamento de Don Juan, na 

formação do guerreiro, e nos treinamentos corporais do ator de teatro. O 

presente capítulo busca refletir sobre como essas técnicas buscam criar um 

corpo liminar, em oposição ao corpo social cotidiano, capaz de sustentar uma 

outra visão do mundo, seja ela xamânica ou teatral. O contexto liminar refere-

se aqui à lógica do corpo ritualizado e do corpo performático, numa práxis que 

propõe o embate com a alteridade do sujeito, a construção e dissolução de 

duplos e personas e passagens constantes entre real e imaginário (Cohen, 

2002). Trata-se de um corpo em sucessivos estados de passagem, num 

esforço constante de transição. Esse corpo pretende oferecer uma visão 

ampliada do mundo, na busca por se tornar a própria visão encarnada.  

Michel Taussig escreve: “Existe uma antropologia da arte e do fazer 

artístico, do mesmo modo que existe uma antropologia que é arte, se 

debatendo com as velhas teias que separam a arte da ciência”* Entre Arte e 

Antropologia. De forma semelhante digo que há uma arte que pretende ser 

conhecimento do mundo, reflexiva e antes de tudo empírica, com seus 

métodos e resultados específicos, mensuráveis em seus efeitos, em seus 

abalos. No teatro, especificamente, a apropriação e representação do “outro” 

se dá no e pelo corpo do artista. Cabe ao corpo interpretar e oferecer uma 



visão. O corpo é a idéia total. Na tentativa de oferecer uma visão, artista e 

antropólogo querem ser videntes. Querem revelar outras camadas do mundo, 

buscar o desconhecido sob o já conhecido. Assim como o xamã, especialista 

em adentrar pelas frestas, o místico desmistificador. Mas ator e xamã têm 

como instrumento o corpo, e a linguagem dele é a sensação. E a sensação 

deve ser sentida. E a sensação se faz mundo. O compartilhamento possível se 

dá na experiência, no caráter ritual que aproxima teatro e xamanismo. 

Assim como aconselha-se ao antropólogo esvaziar-se de idéias pré-

concebidas ao dirigir seu olhar ao outro, ao artista aconselha-se abandonar-se 

por inteiro antes de ir em busca de si mesmo, esse outro que é ele. Esse é um 

processo longo e trabalhoso, do qual ator e xamã compartilham. E ao contrário 

do antropólogo, cuja ponte é a teoria, o campo do artista e do xamã é o mundo 

da ação vivida, ela é seu mais importante discurso. O agir é seu fundamento, a 

palavra sistematiza o que já ocorreu, tenta captar o ato, e nunca o consegue 

plenamente, pois sua essência é fixar, e a essência do ato é o movimento, que 

se revela sem início nem fim. Stéphane Malysse deixa uma pergunta para a 

antropologia: qual é a lógica do homem na arte? E pergunto também: qual é a 

lógica do homem no xamanismo? Antes de tudo, é uma lógica do corpo, da 

ação. É o corpo o veículo de todo o seu fenômeno, de toda sua busca, é ele o 

seu laboratório. E é no teatro de suas percepções que ele investiga o mundo, 

os outros que há nele e que ele mesmo criou. E se a antropologia estuda as 

representações, é porque tudo não passa de um teatro, e ela mesma é um 

artifício, uma representação em si.  

E o verdadeiro teatro liga-se ao xamanismo pela busca de desmoronar o 

mundo como o conhecemos, e revelar um outro mundo, esse outro que sempre 

buscamos e que somos nós mesmos. É do vazio que emergem arte e ciência, 

e ao vazio são impelidas, e essa é a sua constante ameaça, e por isso arte e 

ciência são a mesma coisa, e se dissolvem no corpo, palco de toda 

representação e de toda essência. Ciência e arte são escolhas de como sentir 

o mundo. Ambas feitiçarias que devem se unir: arte-ciência, ciência-arte. E os 

limites delas são o paradoxo da própria transcendência. E os limites do corpo 

também. Nada mais material que o corpo, e nada mais misterioso também, 

como mostra Dom Juan a Castaneda. Às vezes, nada mais contraditório do 



que se sente e do que se pensa. Como diz, dom Juan, o maior feito de uma 

xamã é unir os dois: corpo e pensamento. É o que o ator busca também. Num 

exorcismo de todas as formas ilusórias que passam pelo seu corpo, matriz de 

toda ilusão.  

O ritual xamânico, assim como o teatral, utiliza-se das representações e 

símbolos apenas como caminho para transcendê-los. Trata-os como são: 

caminhos. E reordena a estrutura de modo a demonstrar: a vida que se vive 

também é um esquema, aqui eu a ordeno para meus propósitos. E, como 

ensina Dom Juan, não elimina o tonal, mas o utiliza. As mesmas peças são 

dispostas em outro arranjo, de modo a desestabilizar o tonal, e agora são 

pontes para o nagual, o desconhecido. Libertar a razão, é o que arte e 

xamanismo querem. Quando se fala que o xamanismo dá ênfase à 

comunicação com entidades sobrenaturais, e que o teatro enfatiza a 

comunicação com a platéia, não posso concordar. Ambos querem revelar uma 

outra realidade possível bem debaixo de nossos olhos, ambos querem 

estabelecer uma forma mais profunda de comunicação. Como diz Don Juan: 

“Não é o mundo dos mortos, nem o mundo de nada. É apenas outro mundo. 

Não adianta falar-lhe a respeito, veja por si” (UER, p.103). Ou o que ele diz 

após Castaneda ver uma outra realidade: “Tudo o que você testemunhou até 

agora tem sido real e deste mundo. Não existe outro mundo”. Trata-se de 

revelar o mundo sob este mundo. A realidade sob esta realidade. O outro em 

nós. O outro é uma invenção para conhecer a nós mesmos. É mais um reflexo 

de nós mesmos, narcisos teóricos. O outro é uma entidade tão sobrenatural 

quanto qualquer fantasma.   

 


