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O Sagrado Através da CulturaO Sagrado Através da Cultura

Como o Ser Humano Entende e Vivencia o Sagrado
(Uma Visão Ecumênica para Formação de Espíritas)

A ciência e A ciência e 
arte dos 
xamãs -

O h  filh  O homem filho 
da Terra da Terra 

Humanidade terrena com duas 
hi tó i  b ãhistórias - observação

O pesquisador se depara com duas histórias sobre a O pesquisador se depara com duas histórias sobre a 
humanidade:

1 A que deriva da tradição judaica  que recua à 1. A que deriva da tradição judaica, que recua à 
Babilônia, Arcádia, Suméria, que fala de gigantes, de 
dilúvio e inclusive de habitantes vindos do espaço, p ç ,

aparentemente sem o concurso do que seria um povo 
primitivo, conhecido por “indígena”;

2. A que nos chega desde as cavernas, choças, tolderias, 
aldeias, de certa forma, de um povo mais 

espiritualizado  que nos oferece o extraordinário espiritualizado, que nos oferece o extraordinário 
conhecimento xamânico.

A ciência e arte dos xamãs 
O homem filho da Terra

Etimologia

O xamanismoO xamanismo

Em sentido restrito  tem sua origem na palavra russa Xamã  que Em sentido restrito, tem sua origem na palavra russa Xamã, que 
por sua vez se origina da palavra Saman, do povo Tunge, que 

vive na Sibéria (Ásia central e setentrional).
Mas, são encontrados sacerdotes com dotes xamânicos em todas as 

tribos e em todos os tempos de que se tem conhecimento.

Xamanismo como categoria universal

O xamanismo foi e é um fenômeno 
b d   i  t  d  lt  observado na maior parte das culturas, 

tanto em sociedades “primitivas” 
quanto em algumas “civilizadas”  apesar quanto em algumas civilizadas , apesar 
das diversidades, e os objetivos são os 

mesmos: a cura, o equilíbrio, a mesmos: a cura, o equilíbrio, a 
harmonia, a conexão. 

A cada dia mais são identificados traços A cada dia mais são identificados traços 
desta cultura ancestral, que chegou aos 
nossos dias através das pajelanças e das nossos dias através das pajelanças e das 

benzeduras. 



Xamanismo como categoria universal

“Os xamãs têm assumido uma liderança “Os xamãs têm assumido uma liderança 
fundamental na defesa da integridade 

psíquica da sua comunidade  de psíquica da sua comunidade ... de 
maneira geral, pode-se dizer que o xamã 
defende a vida, a saúde, a fertilidade, o defende a vida, a saúde, a fertilidade, o 

mundo da “luz” em oposição à morte, às 
doenças, à esterilidade, aos desastres e ç , ,

ao mundo da escuridão”. 
(Mircea Eliade)

Há uma clara divergência em Hur

Quando Abrão – que depois se Q q p
chamou Abraão – saiu de Hur para 

fundar uma comunidade de homens fundar uma comunidade de homens 
escolhidos por um Deus Único, 

YHVH passou a cuidar diretamente YHVH passou a cuidar diretamente 
da cura, do equilíbrio, da harmonia, 

  ã    l  d  e a conexão estava ao alcance dos 
médiuns-profetas.p

Há uma clara divergência em Hur

Então  sem o concurso do que seria o Então, sem o concurso do que seria o 
xamã.

E  f t  h b i  i d  l  E o profeta hebraico vai desaparecer logo 
depois que os últimos deles anunciaram 

 i d  d   M i  Lib t da vinda de um Messias Libertador.
E desaparecem, também, depois do século p , , p

IV, quando a Igreja de Roma assumiu-se 
cristã. 

Cultura-mãe de todas religiões

É fundamental distinguir o fenômeno espiritual É fundamental distinguir o fenômeno espiritual 
daquilo que se conhece por xamanismo 

enquanto conceito. 

O fenômeno espiritual está presente na p p
história humana desde o remoto Paleolítico e 

se refere à prática xamânica exercida pelo 
líder espiritual na comunidade primitiva. 

Cultura-mãe de todas religiões

O xamanismo como categoria O xamanismo como categoria 
antropológica é uma reflexão do 

fenômeno espiritual  cujas pesquisas fenômeno espiritual, cujas pesquisas 
buscam unificar os traços básicos 

comuns deste fenômeno universal como comuns deste fenômeno universal como 
a mais antiga prática espiritual.

M  ã  t   t t lid d  d  Mas, não representa a totalidade do 
fenômeno espiritual.

A iniciação do xamã

Todo xamã (homem ou mulher)  antes de tudo  era e é Todo xamã (homem ou mulher), antes de tudo, era e é 
um experiente, o que vale dizer iniciado. 

A iniciação ocorria, ocorre, a partir de um chamado, 
seguido de um ritual de passagem, que enfatiza a seguido de um ritual de passagem, que enfatiza a 

morte ritual do “velho”, evoluindo para uma outorga 
ou transferência de sabedoria àqueles que 
correspondam e queiram exercer a função.

É um sacerdócio vocacionado.



O xamã O xamã 
(qualidades, dons)

Entendido como homem sagrado, o xamã é 
visto na sua cultura como o designado 
(escolhido) para o papel de curandeiro, 

feiticeiro, contador de histórias, vidente, 
sacerdote, sábio, conselheiro, guru, médium, 

místico, terapeuta, administrador. 
(Como característica fundamental do Xamã está (

a sua autonomia para o êxtase)

Estrutura e ordem dos ritos
Em todos os rituais de todas as crenças, desde o 

i  há t  t   õ   lt  xamanismo, há quatro aspectos que compõem o culto 
ao sagrado:

Purificaçãoç
Destinada a varrer os males que afetam as vibrações.

Sacrifício
Espécie de oferenda  com significado de reverênciaEspécie de oferenda, com significado de reverência.

Oração
Como caminho de interação, conexão.

R f i ã  S dRefeição Sagrada
Introdução do sagrado no corpo, com respeito, sinônimo de estar limpo 

também por dentro.

O centro do mundo
É uma imagem arquetípica que representa a passagem 

 i ã  t  í i  ó i  (  á i )  ou migração entre níveis cósmicos (voos mágicos), 
podendo aparecer das mais variadas 
formas sagradas: árvore  montanha  formas sagradas: árvore, montanha, 

pilar, totem, altar, corda, 
i ó  d  tcipó, escada, etc.

(Pedra Branca-(
Cambirela-Ilha das Galés)

Terra-mãe

O  t i   lt  t l b   O que caracteriza a cultura ancestral sobre nossas 
relações com o meio ambiente é o seu sagrado 

respeito à natureza  respeito à natureza. 

Compreendiam o meio como algo maior que meio  como Compreendiam o meio como algo maior que meio, como 
o todo.

Em todas as culturas ancestrais o homem aparece como 
parte e filho da terra.p

Recolar o que descolou

E foi da contínua observação e da E foi da contínua observação e da 
paciente contemplação, que os homens 

ímais sensíveis retiraram a sabedoria 
para a intervenção em defesa da vida, p ç ,

pela via da oração, dos ritos, das 
simbologias, dos remédios, dos sons, simbologias, dos remédios, dos sons, 

dos odores, da dança, dos estados 
alterados de consciênciaalterados de consciência.

Reemendar o que se quebrou

A l  édi  it  t  d  A palavra remédio, muito antes de 
conceituar uma poção química, 

expressa uma atividade meio, um jeito 
de remendo ou reemenda, uma religação , g ç
ou recolagem entre o separado e o todo.

Eis aí todo o segredo dos curadores  dos Eis aí todo o segredo dos curadores, dos 
benzedores.



Os arquétipos xamãs q p

A literatura da segunda metade do século XX descobriu as A literatura da segunda metade do século XX descobriu as 
ciências xamãs.

Como os xamãs nada escreveram, tudo quanto se recolheu Como os xamãs nada escreveram, tudo quanto se recolheu 
pode estar sob suspeita.

Mas, a semelhança entre os conteúdos obtidos na Sibéria, 
Á Ínas duas América, no Norte da África e mesmo na Índia, 

induzem a acreditar que com pequenas nuances, o resgate 
pode merecer crédito.pode merecer crédito.

Veremos a seguir algumas das principais funções dos 
arquétipos xamãs.

O antigo médico do corpo trabalhava a emoção
O antigo mestre sábio construía o intelectoO antigo mestre sábio construía o intelecto

O Curador é especialista em 
EMOÇÃO.

i iê i

O Sábio é um especialista 
em intelecto. Ele 

dominava uma ciência Dominava uma ciência 
milenar que nos remete à 
sabedoria de que nosso 

modo de amar o mundo é o 
 d t i   lid d  

dominava uma ciência 
milenar através da qual 

desvendava que a 
sabedoria é resultado 

principalmente da que determina a qualidade 
de como sentimos o 

mundo.
Aquilo que geramos 

i l   l  à 

principalmente da 
experiência. 

E que a experiência se 
adquire pela vivência. 

Há pessoas que emocionalmente nos leva à 
harmonia ou à desarmonia 
em relação à vida, que está 
do lado de fora e também 

tá d  l d  d  d t  d  

Há pessoas que 
vivenciam e não 

aprendem e há pessoas 
que aprendem apenas 

observandoestá do lado de dentro de 
nós mesmos.

Harmonia é saúde e vitalidade.
Desarmonia é doença e 

observando.
Podemos aprender por 

amor. 
Podemos aprender pelo 

l b
ç

morbidade. labor.
E podemos aprender pela 

dor.

O antigo líder guerreiro era um animador
A visão de um iluminador de almasA visão de um iluminador de almas

O Líder e também 
Guerreiro era um 

i li t   

O Visionário era um 
especialista em 
Longo Prazo  em especialista em 

Vontade.
Ele conhecia uma ciência 

milenar associada à 

Longo Prazo, em 
Coisas Duráveis, 

Eternas, Espirituais.
Ao dominar a ciência 

alma, que nós 
chamamos de Ânima, 

através da qual ele 
mobilizava uma força 

milenar de VER 
LONGE, ele se 
capacitou a ver 

horizontes largos, ob u o ç
interior humana capaz 

de predispor-nos à 
busca do objetivo 

maior de uma 

g ,
que são mapas de 

nossas existências.
Ele não fazia caminhos.
Ensinava a ler mapasmaior de uma 

existência.
Ele agitava o entusiasmo 

para a impulsão da 
pessoa no rumo da 

Ensinava a ler mapas.
Nós é que, ao lermos 

nossos próprios 
mapas, pessoa no rumo da 

Verdade Íntima. 
p

empreendemos 
nossas caminhadas 

de Longo Prazo.

XAMANISMO: FENÔMENO UNIVERSAL

IDEIAS CENTRAIS:  

• O CENTRO DO MUNDO 
• TERRA-MÃE

O HOMEM FILHO DA • O HOMEM FILHO DA 
TERRA E PARTE DA 
FAMÍLIA UNIVERSAL

O SAGRADO ATRAVÉS DA CULTURA

UM SÁBIO VOLTADO PARA A CURA DA ALMA
O Curador –

UM SÁBIO VOLTADO PARA A CURA DA ALMA

MEDICO DA 
EMOÇÃO.

MESTRE O Sábio –
O Visionário -

LONGO MESTRE 
XAMÃ

O Sábio 
CONSTROI O 
INTELECTO

LONGO 
PRAZO, 

ETERN0, 
ESPIRITUAL

O Líder 
/G i  /Guerreiro 

MOBILIZA A 
VONTADE

Todos os quatro mestres...

...estavam inseridos nas 
qualidades de um único 

MestreMestre.



REVISANDO A 1ª e introduzindo a 2ª AULA

O HOMEM: DE  NÔMADE A SEDENTÁRIO
O SAGRADO COMO

“MANIFESTAÇÃO DE 
UMA REALIDADE DE UMA REALIDADE DE 

ORDEM 
INTEIRAMENTE INTEIRAMENTE 
DIFERENTE DAS 

REALIDADES REALIDADES 
NATURAIS” 

Para aprofundar o saber:
Capra, Fritjof e outros. “Pertencendo ao Universo –
Explorações nas Fronteiras da Ciência e da 
Espiritualidade”  Ed  Pensamento  SPEspiritualidade , Ed. Pensamento, SP.
Edward B. Tylor. II concetto di cultura. Turim: 1970 (ed. 
orig. de 1871).
Freitas Mourão, Ronaldo Rogério. “Da Terra às Galáxias –
uma introdução à astrofísica”. Ed. Vozes, SP, 2005.
Eliade  Mircea  “O sagrado e o profano”  Ed Martins Fontes  Eliade, Mircea. O sagrado e o profano , Ed.Martins Fontes, 
SP.
Johnson, Willard. “Do Xamanismo à Ciência”, Ed. 
P t  SPPensamento, SP.
Arrien, Angeles. “O Caminho Quádruplo”, Ed. Ágora, SP.
Otto  Rudolf  “A ideia do sagrado”  Imprensa Metodista  SPOtto, Rudolf, A ideia do sagrado , Imprensa Metodista, SP.
Eliade, Mircea. “O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do 

Êxtase”, Martins Fontes, 2002
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O Sagrado Através da CulturaO Sagrado Através da Cultura

C   S  H  E d   Vi i   Como o Ser Humano Entende e Vivencia o 
Sagrado

(Uma Visão Ecumênica para Formação de Espíritas)

TRANSIÇÃO : 
O HOMEM DE COLETOR A O HOMEM DE COLETOR A 

PASTOR/AGRICULTOR
A ideia de centro do A ideia de centro do 

mundo, como princípio 
ordenador   perpassa o ordenador,  perpassa o 
xamanismo, o início da 
cultura sedentária  a cultura sedentária, a 
formação das aldeias, 

futuras cidades  o futuras cidades, o 
período mitológico, até 

nossos diasnossos dias.

O SAGRADO ATRAVÉS DA CULTURA

MITOLOGIA

ESTUDO DOS ESTUDO DOS 
MITOS, 

CONCEBIDOS CONCEBIDOS 
COMO HISTÓRIA 

VERDADEIRAVERDADEIRA



O HOMEM SEDENTÁRIO: OS DEUSES 
NO CENTRO DO MUNDO NO CENTRO DO MUNDO 

 FORMAÇÃO DAS CIDADES;

OS TEMPLOS – CASA DOS 
DEUSES – CENTRO DO MUNDO

DEUSES:  PROTEÇÃO DOS 
REBANHOS, LAVOURAS, 
ÁGUAS  SOL  INIMIGOSÁGUAS, SOL, INIMIGOS...

DEUSES PARA QUASE TUDO: O 
PANTEÃO  PANTEÃO. 

UM MODELO DE PANTEÃO 

Na fase politeísta:Na fase politeísta:
• dezenas de deuses organizados 

hierarquicamentehierarquicamente.
• Destacando-se em inúmeras 

culturas, um conjunto trino de , j
deuses de maior poder, com as 
seguintes funções:

1. o todo; 
2. a  atividade bélica, defesa; 
3. a proteção econômica e 

produtiva. 

Mito e mitologia : 
o discurso sobre as origenso discurso sobre as origens,  

do caos ao cosmos

MODELO DE PANTEÃO: 
o tros po osoutros povos
GRÃ BRETANHA E REGIÕES: GRÃ BRETANHA E REGIÕES: 

CELTAS E DRUIDAS.
AMÉRICA  MAIAS  AMÉRICA: MAIAS, 

ASTECAS E INCAS.

MITOS SOFISTICADOS,      
VERDADEIROS PANTEÕESVERDADEIROS PANTEÕES
IMPONENTES TEMPLOS 

MEGALÍTICOS.

MITO

HISTÓRIAHISTÓRIA 
VERDADEIRA 
OCORRIDA NO 

INTERVENÇÃO DE 
ENTES  NOVA 

REALIDADETEMPO 
PRIMORDIAL

SOBRENATURAIS REALIDADE

MITO : REPRESENTAÇÃO COLETIVA

TRANSMITIDA
SE DESLOCAORALMENTE

DE GERAÇÃO
À GERAÇÃO

SE DESLOCA 
LIVREMENTE NO 
TEMPO E ESPAÇO 

Ç

MITO: “PALAVRA 
QUE CIRCUNSCREVE E 

FIXA UM 

“TENTATIVA DE 
EXPLICAR O 
MUNDO E O 
HOMEM” ACONTECIMENTO”HOMEM”



MITO – do caos ao cosmos

Cosmos
Kosmos, ordem do 

Universo, Universo, 
entendimento de uma 
ordem compreensiva e p

onipresente

MITO: discurso sobre as origens do 
mundo e a dependência do homemmundo e a dependência do homem

O cosmos, ordem compreensiva e 
onipresente, era algo inquestionável no 
antigo Oriente Próximo, Egito, países do g , g , p

Mediterrâneo Europeu e outras 
culturas: o céu e a terra  a natureza e a culturas: o céu e a terra, a natureza e a 
sociedade, forças caóticas, incansáveis 
 d  t d  h i  id  i d   e ameaçadoras, tudo havia sido criado e 
ordenado pelos deuses e continuava 

imutável sob a supervisão deles. 

Um discurso “conveniente”
Ao contrário de transferir conhecimentos, 

diga-se formar consciências  os líderes diga-se formar consciências, os líderes 
do “mundo civilizado” preferiram 

in entar obstác los e ameaçar com inventar obstáculos e ameaçar com 
regras para obter “civismo” dos 

“cidadãos”.
Lidava-se com pessoas de muito difícil Lidava se com pessoas de muito difícil 

índole e a leitura que se faz é que a 
forma  o discurso  era antídoto aos forma, o discurso, era antídoto aos 
padrões comportamentais vigentes.  

ESTADO-TEOLÓGICO
ESTREITA LIGAÇÃO DO REGIME 

GOVERNAMENTAL COM OS 
DEUSES

Afastar os perigos que 
ameaçavam a Terra  ameaçavam a Terra, 

inicialmente na Mesopotâmia, 
no Irã, no Egito e mais tarde 

 G é i   R  t   na Grécia, em Roma, etc., era 
uma tarefa gigantesca e 
interminável dos deuses 
através dos governantes.
No islã ainda é assim. 

Templo: lugar de mistério

Não recebia pessoas comuns.

No Egito o CULTO era 
inconcebível sem a presença p ç

do faraó.

O faraó (deus-rei) decidia o 
destino das pessoas.p

É interessante destacar como resultado

As pessoas comuns (escravos, índios, 
párias  pobres  negros) não eram párias, pobres, negros) não eram 

assistidas religiosamente.

Faziam seu sagrado “profanamente”.

Eram chamados de hereges, incréus, 
ímpios, pagãos.p , p g

E, no entanto, tinham sua religião. 



ESTÓRIAS INFANTIS

Como entender a 
pedagogia do terror?pedagogia do terror?

A maioria das estórias 
infantis lidam com o a t s da  co  o 

medo.
E  t l t ?E as telas-quentes?

RITUAL: A PRÁXIS DO MITORITUAL: A PRÁXIS DO MITO

FORMA DO HOMEM 
SE                                        SE                                        
INCORPORAR AO 
MITO E CONHECER “REATUALIZAÇÃO MITO E CONHECER 
O MITO: 

“REATUALIZAÇÃO 
DO MITO”: As 

relações entre deuses 
e homens se davam APRENDER O 

SEGREDO DA 
e homens se davam 
através dos rituais. 
ABOLE O TEMPO 

PROFANO E ORIGEM DAS 
COISAS.

PROFANO E 
RECUPERA O TEMPO 
SAGRADO DO MITO

MITOLOGIA GREGA: 
i  t i ô i  it ló imaior patrimônio mitológico

Homero e Hesíodo: mitos  escritos; 
MITO ESCRITO = FOTOGRAFIA DO MITO VIVO = MITO ESCRITO  FOTOGRAFIA DO MITO VIVO  

MORTE DO MITO
Decadência da Mitologia: pré-socráticos g p

(RACIONALISMO)
Xenófones (576-480 a.C.) DEUS ÚNICO
Pitágoras, do Ocidente ao Oriente,
disseminou na Europa a
DOUTRINA DA REENCARNAÇÃO DAS ALMAS.

MITOLOGIA ROMANA
O SAGRADO ATRAVÉS DA CULTURA

MITOLOGIA ROMANA
Império Romano:

• POSSÍVEL HERANÇA DE ALEXANDRE  O • POSSÍVEL HERANÇA DE ALEXANDRE, O 
GRANDE: ASPIRAÇÃO UNIVERSALISTA;

• CONTRÁRIA AO MODO ÉTNICO E ESTATAL 
DE LIDAR COM O PLANO RELIGIOSODE LIDAR COM O PLANO RELIGIOSO;

• SOFRE TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS 
POR INFLUÊNCIA GREGA; POR INFLUÊNCIA GREGA; 

• TOLERÂNCIA AOS  VALORES DOS POVOS 
DOMINADOS;

• DENTRO DA DIVERSIDADE JUDAICA, 
GREGA, CELTA, EGÍPCIA, ETC., NASCE O 
CATOLICISMO.

CONSTRUINDO A BASE TEOLÓGICA

 
3000 ANOS...

TRANSMITE À. 
•MESOPOTÂMIA

UNIFORMIZA A 
CULTURA

TRANSMITE À 
CULTURA 
JUDAICA E•MESOPOTÂMIA

• EGITO
• GRÉCIA

CULTURA 
RELIGIOSA

JUDAICA E, 
MAIS TARDE A 

CRISTÃ
• ROMA

CRISTÃ

Bibliografia:

Campbell, Joseph. As transformações do mito 
através dos tempos. E. Cultrix, 1992, SP;
Hilman  James  Encarando os deuses  Ed  Hilman, James. Encarando os deuses. Ed. 
Pensamento, 1998, SP.



UENL – O SAGRADO ATRAVÉS DA CULTURA

Fim da 3ª e 4ª aulas
XamanismoXamanismo
Mitologia


