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“Acima do poço seco erguia-se um gigantesco       

tnatanjta que alcançava até as nuvens ocultas. 

Não era um poste ou árvore ordinária. Estava        

vivo, com a pele como de um homem. Crescia 

para fora da cabeça de Karora.”  

Alexander Wyclif Reed: Aboriginal Myths,     

Legends and Fables. 

 
 
 

 
 
 



 

RESUMO 
 
Esse trabalho trata do simbolismo anatômico e fisiológico presente na iconografia e mitologia             
de certos povos antigos. O objetivo é acessar concepções fisiológicas das sociedades            
observadas ao longo do texto. Para isso, imagens e mitos são analisados da perspectiva da               
fisiologia, comparando com a literatura sobre a iniciação mística. Se tornou claro que             
categorias bem específicas eram mobilizadas em referência à fisiologia das iniciações. Assim            
a busca pelo significado desses mitos e símbolos ganha uma nova ferramenta, o conhecimento              
fisiológico moderno.  
Palavras-chave: Antropologia do corpo, iniciação, fisiologia, árvore cósmica, mitologia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
This work deals with the anatomical and physiological symbolism in the iconography and             
mythology of certain ancient peoples. The objective is to assess physiological conceptions of             
the societies observed through the text. This is done by analysing images and myths from the                
physiological perspective, comparing it with the literature about the mystic initiation. It            
became clear that very specific categories were mobilized referring to the physiology of             
initiations. In this way, the search for the meaning of those myths and symbols gains a new                 
tool, the modern physiological knowledge. 
Keywords: Anthropology of the body, initiation, physiology, cosmic tree, mythology. 
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INTRODUÇÃO 
 

Meu objetivo com esse texto é tentar acessar camadas mais profundas do significado             

simbólico de mitos antigos. Vou me basear na doutrina indiana do Tantra, onde um texto               

sobre a Kundalini ganha papel central (AIYAR, 2017). A partir dela comparo mitos de várias               

sociedades diferentes. Uma localização que rendeu muitos mitos para os arqueólogos           

resgatarem foi a mesopotâmia. De lá, eu inclui três textos, o mito de Etana, que retrata a busca                  

de um rei mítico, possivelmente histórico, por um herdeiro (FOSTER, 1996). Os outros dois              

textos mesopotâmicos se referem às aventuras do herói, também mítico e possivelmente            

histórico, Gilgamesh. Um deles é sua epopeia (KOVACS, 2001) e o outro é uma versão               

alternativa, de outra localidade dentro da mesopotâmia, de uma parte da jornada de Gilgamesh              

(GADOTTI, 2014). Também analiso dois poemas nórdicos, que chegaram até nosso tempo            

através do Codex Regius, sem autoria. Um deles é o Grímnismál, a balada de Grimnir,               

também conhecido como Odin (BELLOWS, 1923). O outro é o Havamal, os dizeres de Hár,               

que também é Odin (HOLLANDER, 1962). A poesia grega também se insere nesse contexto,              

com dois mitos sobre a origem do caduceu. Um deles sobre Hermes (EVELYN-WHITE,             

1920) e o outro sobre Tirésias (GREGORY, 1958). Outro mito que eu observo é o Popol Vuh                 

(BATISTA, 2019), que conta a aventura de dois irmãos gêmeos pelo cosmos mítico maia.              

Outra sociedade de meu interesse é o Egito antigo, com seu livro dos mortos, eu utilizo os                 

textos das pirâmides (ALLEN, 2005). E por fim, inclui o livro de Gênesis, o evangelho de                

Mateus e alguns trechos de outros livros bíblicos. A versão que eu uso é a Bíblia de Jerusalém                  

(2002). 

Estou especificamente interessado em observar as concepções fisiológicas das         

culturas que formularam essas tradições. Acaba-se tornando claro que os povos que estudo             

compartilham de uma visualização do cosmos. Esse cosmos é auto similar e dividido em              

seções ligadas por um eixo. Sua auto similaridade consiste na presença das mesmas formas              

em diferentes escalas cósmicas. Essa similaridade se manifesta através da forma naturalista            

com que se compunham os símbolos míticos. Quanto mais significados um símbolo condensa             

a partir das características de seu objeto mais específico se torna o simbolismo. O caráter               

naturalista desse simbolismo permite que ele seja decifrado pela observação da natureza. O             

simbolismo científico moderno, descendente do pensamento aristotélico e cartesiano, se          
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utiliza de uma linguagem especializada e compartimentalizada, onde cada conceito possui           

uma definição única. Enquanto o simbolismo cósmico antigo, que caracteriza os casos aqui             

analisados, consiste de uma árvore em que os símbolos convergem ou divergem de um eixo               

central, tendo significados ramificantes, coincidentes e paradoxais.  

Acredito que seja necessário algumas observações sobre as categorias que eu uso, para             

isso vou trazer a etimologia de duas palavras relacionadas. De acordo com o “Wiktionary, The               

Free Dictionary,” a palavra “mistério” vem do grego μυστήριον (mustḗrion , “um mistério,            

um segredo, um rito secreto”), que vem de μύστης (mústēs, “o iniciado”), que vem de μυέω                

(muéō, “eu inicio”), que vem de μύω (múō, “eu fecho”) (MYSTERY, 2020, tradução minha).              

Enquanto a palavra “místico” tem uma etimologia parecida, do grego μυστικός (mustikós,            

“segredo, mistico”), from μύστης (mústēs, “aquele que foi iniciado”) (MYSTIC, 2020,           

tradução minha). Assim eu penso os místicos como os detentores de um segredo aprendido              

durante a iniciação. Eles penetram os mistérios e os preservam através da poesia, rituais e               

símbolos. Dessa forma me refiro a “místicos” como os praticantes da iniciação aos mistérios e               

compositores de mitos. Enquanto uso “mistérios” no sentido dos mistérios iniciáticos,           

especialmente se referindo aos segredos da vida e da morte transmitidos por tradições             

iniciáticas. 

Minha metodologia é inspirada basicamente em dois estudiosos do início do século            

passado, Manly P Hall (1929) e Schwaller de Lubicz (1981). O primeiro foi um místico que                

viajou o mundo em busca de tradições espirituais e concluiu que, assim como os hindus,               

muitas outras tradições se referem à fisiologia humana através de símbolos. Já o segundo foi               

um egiptólogo amador que passou anos examinando o templo de Karnak, em Luxor. Ele              

concluiu que a planta do templo corresponde ao corpo humano, com os símbolos nas paredes               

e a própria arquitetura mapeando a anatomia e seus processos. Da mesma forma que              

Schwaller de Lubicz (1981), eu localizo a anatomia humana em símbolos visuais antigos.             

Normalmente encontrando a coluna e o cérebro nas imagens de árvores e símbolos solares.              

Localizada uma cultura que associa a árvore cósmica com a coluna vertebral eu passo a me                

aproximar mais do método de Manly P Hall (1929) em que ele analisa os mitos da perspectiva                 

anatômica. 

 
 
 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BC%CF%85%CE%AD%CF%89&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BC%CF%85%CE%AD%CF%89&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CF%89#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CF%89#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82#Ancient_Greek
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Central para o meu método são as análises que faço de algumas imagens, a maioria               

sobre a árvore cósmica. Incluo imagens maias, egípcias, assírias, indiana, nórdica e Inca. A              

partir dessas imagens eu localizo a coluna vertebral e o cérebro. Faço isso usando uma               

imagem de uma coluna com proporções ideais que eu adicionei a imagem de um crânio. As                

imagens que eu utilizo são muito similares em forma e significado e seus temas aparecem nos                

mitos que analiso. Assim encontro os mitos em que à árvore cósmica tem um papel central e a                  

partir dela é possível localizar outros órgãos. Então se forma um conjunto simbólico conciso              

em que um mapa da fisiologia humana se torna inteligível. Como meu conhecimento médico              

é limitado, meu método consistiu em me ater aos processos diretamente associados às técnicas              

corporais das iniciações místicas, também presentes nos mitos, e nos órgãos endócrinos que             

parecem ser enfatizados pelo simbolismo.  

Ao longo desse texto eu vou citar diversos artigos médicos para criar uma base de               

conhecimento fisiológico de onde vou comparar com os símbolos antigos. O primeiro é sobre              

a fisiologia do cérebro em resposta ao jejum (LANGLET, et al. 2013). O segundo é sobre a                 

neurologia do estresse associada à memória (DIAMOND, et al. 2017). O terceiro sobre a              

neuroplasticidade do sistema mesolímbico, associada com a privação de recompensa, no caso,            

sexual (PITCHERS, et al. 2010). Também cito dois artigos da Wikipedia, um sobre dopamina              

e o outro sobre serotonina. No capítulo sobre xamanismo acrescento mais dois artigos             

médicos, um sobre “Resiliência em Condições de Estresse Extremo” (CICCHETTI, 2010). E            

o outro sobre neuroplasticidade em ratos quando se exercitam (VILELA, et al. 2016).             

Também inclui um artigo sobre o cérebro, de Martin G. Myers (2013). 

Também vou me utilizar de autores da antropologia que tratam da iniciação mística,             

como Viveiros de Castro em “A Fabricação do Corpo na Sociedade Xinguana” (1979).             

Também utilizo a descrição da iniciação de Davi Kopenawa em seu livro com Bruce Albert,               

“A Queda do Céu” (2015). Utilizo dois trabalhos de Mircea Eliade, um deles uma compilação               

etnográfica com suas colocações, “Shamanism archaic techniques of ecstasy” (2004) e o outro             

é o seu “Tratado de História das Religiões” (1998). Uma autora que o método se aproxima do                 

meu é Chiara Pussetti em seu artigo “As Razões do Coração: Entre neurociências culturais e               

antropologia das emoções” (2015). Também inclui referências do livro de Turner, “Floresta            

de símbolos: aspectos do ritual Ndembu.” 
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Incluí artigos sobre mitos específicos, especialmente para enfatizar alguns pontos da           

minha interpretação fisiológica e mostrar como ela está de acordo com diversos níveis de              

simbolismo. Um deles é sobre o poema nórdico Havamal, “Hanging on the World Tree, Man               

and Cosmos” (KURE, 2006). Outro é uma interpretação comparativa entre o mito de Etana e               

o jardim do Éden (WINITZER, 2013). Boa parte dos mitos citados ao longo do texto foram                

traduzidos do inglês por mim. Apesar de ser um obstáculo eu não ter acesso à linguagem                

original dos mitos, perdendo vários símbolos e aspectos importantes, eu encaro isso como             

uma ferramenta metodológica. Pois os símbolos que sobrevivem a duas traduções são os mais              

claros e de simples interpretação.  

Eu utilizo mitos de culturas muito diferentes e distantes e sua escolha foi determinada              

por um motivo específico: me limito aos que mais claramente remetem à fisiologia. Na índia               

o meu tema é considerado um lugar comum em contextos místicos, a doutrina da Kundalini               

tem em sua essência a fisiologia humana. E nela é possível acompanhar o simbolismo porque               

ele é revelado em termos relativamente diretos. Tendo a Índia como um exemplo ideal, é               

possível olhar para outras culturas e se perguntar o quanto elas compartilham dessa prática.              

Foi o que aconteceu no início do século passado, quando Manly P. Hall (1929) olhou para a                 

mitologia judaica ou grega e encontrou referências anatômicas e fisiológicas. Enquanto           

Schwaller de Lubicz (1981) olhou para os templos egípcios e encontrou o corpo humano. Eu               

observo os mitos e símbolos e encontro os mesmos temas, mas é necessário filtrar as               

generalizações e rápidas conclusões dos estudiosos de outrora. A Partir desse contexto            

mediterrânico eu decidi explorar até onde se pode encontrar o simbolismo anatômico. 

Movido pela curiosidade eu decidi usar o método de Schwaller de Lubicz (1981) para              

analisar mitos provenientes de outros povos além do egípcio. Meu antecessor mapeou o             

templo de Karnak à mão e o sobrepôs analogicamente a desenhos anatômicos. Eu busquei no               

Google imagens sagradas de sociedades antigas e pude experimentar essas analogias com            

imagens anatômicas em aplicativos de design. Dessa forma eu escolhi quase mil imagens em              

que o simbolismo me atraía. Dessas mil eu experimentei com aproximadamente cem, das             

quais eu encontrei quase trinta que exibiam claro significado anatômico. A partir dessas             

imagens eu identifico alguns elementos que não só remetem à anatomia como são encontrados              

também em  mitos. 
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As representações cósmicas que incluo nesse texto têm em comum um caráter dual,             

com um macrocosmos e um microcosmos. Na escala superior se encontra a terra e o mundo                

celeste conectados pelo eixo em que gira o céu noturno. E na inferior se localiza o humano                 

com o eixo de sua coluna vertebral conectando o tronco a cabeça. O símbolo que condensa                

essas duas escalas em um único eixo é a árvore, que conecta o céu a terra ao mesmo tempo                   

que a coluna e suas ramificações nervosas. Como um dos principais símbolos cósmicos, a              

árvore é central na iniciação mística onde se dá a transmissão da cosmologia em todos os                

casos analisados.  

O conhecimento cosmológico dos místicos era mediado por experiências extáticas e           

visionárias que, por sua vez, eram alcançadas a partir de técnicas corporais, que obviamente              

tem o corpo como ponto focal. Os processos fisiológicos que permitem alcançar esses estados              

eram incluídos nos próprios mitos das tradições místicas. E parecem existir símbolos que             

mapeiam esses processos de forma similar ao que a fisiologia moderna faz. A diferença é a                

forma de sistematização que, em um caso, enfatiza a individualidade de cada conceito e, no               

outro, a conectividade entre funções e características. Os elementos do que chamamos de             

universo natural são usados como símbolos que fazem referência ao mesmo tempo às duas              

escalas do cosmos. Dessa forma tornando o significado dos mitos obscuro ao mesmo tempo              

que alcançável ao comparar as características dos significantes. Diferente da fisiologia           

moderna que só é acessível a quem possui o conhecimento do significado específico de cada               

categoria médica. 

O foco do interesse fisiológico das culturas que observo parece ser os processos por              

trás das técnicas corporais das iniciações. Especificamente o que acontece com o sistema             

neuroendócrino, que comanda as funções do corpo e estados de consciência. As            

consequências dessas técnicas são variadas no sistema endócrino, mas no sistema nervoso elas             

têm em comum a ativação da neuroplasticidade em diferentes regiões do cérebro.            

Neuroplasticidade basicamente significa a flexibilidade estrutural do cérebro que permite a           

adaptação e aprendizado. Isso acontece através da mudança dos caminhos sinápticos,           

reforçando alguns e destruindo outros. Dessa forma, as técnicas corporais mudam a química             

do sistema endócrino ao mesmo tempo que a reforçam neurologicamente, transformando o            

corpo e a mente da pessoa a longo prazo. 
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A iniciação mística, para os povos analisados aqui, tem como objetivo a revelação dos              

mistérios da vida e da morte. Esses mistérios colocam o corpo em posição central, pois ele é o                  

veículo da experiência na vida. Os processos que ocorrem nele também são centrais porque              

consistem na verdadeira forma do corpo, em fluxo no tempo. Esses processos correspondem             

às experiências cotidianas como: comer, beber, dormir, ter relações sexuais, trabalhar, dançar,            

cantar e respirar. Do ponto de vista da ciência moderna, a química manipulada pelas técnicas               

corporais é a do sistema endócrino que emite os hormônios e controla estados metabólicos e               

de consciência. O metabolismo também é importante porque basicamente significa a vida e o              

equilíbrio necessário para sustentar ela. Cada processo tem um equilíbrio metabólico próprio            

que emergem para criar o metabolismo total do corpo. Ao respirar o sistema circulatório              

absorve oxigênio eletricamente carregado que viaja por todo o corpo transferindo eletricidade.            

Essa viaja principalmente pelo sistema nervoso enviando informações que consistem de           

impulsos sensoriais e comandos aos órgãos. O fluxo elétrico do corpo também tem um              

metabolismo e sua eficiência depende do equilíbrio do corpo todo. O sistema endócrino             

comanda as substâncias químicas que viajam pela circulação do sangue. A necessidade de             

manter sua homeostase é o que nos faz querer dormir, comer, ter relações sexuais, se               

exercitar. Pois são a forma do corpo indicar a necessidade de restabelecer o equilíbrio, a               

homeostase. E é exatamente manipulando esse tipo de prática que se pode alterar as              

concentrações de substâncias no corpo estabelecendo um estado metabólico específico. O           

estado desejado dos místicos parece incluir um experiência sensorial alterada que inclui uma             

satisfação contente com experiências, sejam negativas ou positivas. Mas eventualmente          

também são buscadas experiências radicalmente alteradas em que a consciência percebe o            

cosmos de forma completamente não habitual. Isso é feito através das técnicas mais extremas              

de privações ou torturas, ou práticas meditativas extensas e prolongadas, beirando a inanição.             

As consequências fisiológicas dessas técnicas desencadeiam momentos em que é possível           

alcançar estados de consciência alterada e reforça-los no cérebro com a neuroplasticidade. 
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CAPÍTULO 1: A FISIOLOGIA DA INICIAÇÃO MÍSTICA 

 

Neste capítulo vou começar fazendo uma visão geral da fisiologia que pretendo tratar             

ao longo do texto, utilizando a linguagem médica moderna. Em seguida vou analisar a              

iniciação de Davi Kopenawa em termos fisiológicos. Depois coloco imagens associadas às            

tradições mitológicas que vão aparecer no meu trabalho. Analiso as imagens de uma             

perspectiva anatômica, ou seja, focando mais nas estruturas do que nos processos fisiológicos.             

E por fim, trago a doutrina da Kundalini, que inclui uma representação do corpo e sua                

fisiologia na perspectiva tântrica.  

1.1: Fisiologia 

Nesse capítulo eu vou expor os processos fisiológicos que estão associados com às             

técnicas corporais descritas em mitos. Apesar de não ser minha especialidade é importante ter              

algumas informações para conseguir acessar alguns símbolos e as consequências das técnicas            

descritas. É possível traduzir parcialmente o que se passa no corpo durante uma iniciação              

mística em termos da ciência moderna. Meu método para isso consiste basicamente em             

pesquisar os processos fisiológicos desencadeados pelas práticas corporais descritas por mitos           

e registradas em etnografias. De certa forma, tudo que eu aprendi sobre fisiologia para incluir               

nessa pesquisa me foi ensinado pelos mitos. Eles me direcionaram de forma eficiente aos              

processos iniciáticos que ocorrem dentro do corpo. Para que a fisiologia iniciática se revele              

nos símbolos e mitos é mais prático ter o conhecimento moderno previamente. Para isso              

incluirei as informações principais sobre a fisiologia iniciática na terminologia médica           

moderna agora no início. Incluirei artigos sobre a fisiologia do cérebro em resposta ao jejum               

(LANGLET, et al. 2013), a neurologia do estresse associada à memória (DIAMOND, et al.              

2017), a neuroplasticidade do sistema mesolímbico, associada com a privação de recompensa            

sexual (PITCHERS, et al. 2010). Também cito dois artigos da Wikipedia, um sobre dopamina              

e o outro sobre serotonina. 

Me limito ao sistema neuroendócrino pois parece ser o que é destacado nos mitos e               

símbolos, mas também porque é mais simples para o meu entendimento. O sistema             

neuroendócrino consiste da fisiologia conjunta do sistema nervoso e das glândulas, um            

informando e atuando no outro. O cérebro, ponto focal do sistema nervoso, abriga o              
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hipotálamo e a glândula pituitária, que comandam diversos processos endócrinos. Essas duas            

glândulas participam dos três eixos principais do sistema neuroendócrino, o hipotalâmico           

pituitário gonadal, o H. P. adrenal e o H. P. tiroidal. Cada um atua respectivamente nas                

seguintes funções, reprodução e crescimento, estresse e resposta a riscos e por último no              

metabolismo. Uma compreensão básica deste sistema é o suficiente para revelar do que se              

tratam interessantes partes de mitos e seus símbolos.  

Eu destaco as técnicas corporais que foram mais fáceis para eu entender sua             

importância e acabei me deparando com uma espécie de cadeia de processos fisiológicos bem              

específica. Um ponto de partida oportuno é o jejum, relatado quase que universalmente em              

iniciações. “Análise quantitativa de RT-PCR mostrou que jejuar induziu uma constelação de            1

transcritos hipotalâmicos envolvidos em controlar a plasticidade estrutural do cérebro.”          

(LANGLET et al., 2013, p. 609, minha tradução). A plasticidade do cérebro é conhecida              

como neuroplasticidade e consiste na capacidade do órgão de reestruturar seus caminhos            

sinápticos, os reforçando ou enfraquecendo e permitindo a formação de novos. O hipotálamo             

atua na coordenação de processos pelo resto do corpo e faz isso profundamente associado à               

glândula pituitária. Então, jejuar afeta o hipotálamo de forma a induzir a neuroplasticidade.  

O hipotálamo por sua vez tem um papel central em três dos eixos neuroendócrinos              

principais. Ele emite hormônios hipofisiotróficos para a pituitária que em função disso irá             

emitir determinados hormônios para respectivas glândulas. Um deles é o TSH que regula a              2

tireoide em sua liberação de tiroxina e triiodotironina. Esses hormônios atuam no            

metabolismo que, por sua vez, está sendo afetado pelo jejum em sua atuação no pâncreas.               

Essa glândula regula a emissão de insulina ou glucagon, dependendo, respectivamente, da alta             

ou baixa concentração de glucose sanguínea. Dessa forma já se revela uma cadeia fisiológica              

coesa, onde o jejum induz neuroplasticidade ao mesmo tempo que coloca o corpo em um               

estado metabólico de alta concentração de glucagon. O que será enraizado na fisiologia da              

pessoa através da neuroplasticidade. 

Outro eixo neuroendócrino é o adrenal, onde as informações hipotalâmicas são           

enviadas para a pituitária, que envia ACTH para as glândulas supra renais que por sua vez                3

1 Um tipo de teste bioquímico. 
2 Hormônio estimulante da tiróide. 
3 Hormônio adrenocorticotrófico.  
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emitem cortisol, o hormônio do estresse. A prática corporal que atua através do cortisol é a                

tortura voluntária que causa neuroplasticidade no hipocampo como mecanismo de          

regeneração. “o hipocampo e a amígdala ambos desenvolvem neuroplasticidade minutos          

depois do início de uma experiência traumática.” (M. DIAMOND et al., 2006, p. 17, minha               

tradução). O hipocampo é responsável pela percepção de espaço, memória e resposta a             

conflitos. Dessa forma a ideologia iniciática pode ser mais facilmente absorvida pelo cérebro.             

Isso pois a noção de espaço e memória representam o espaço/tempo tão formulador da nossa               

identidade subjetiva. Então uma cosmologia que pretende alterar sua posição no status            

cósmico atua nos caminhos neurais correspondentes através de práticas traumáticas.  

Mais um eixo neuroendócrino onde o hipotálamo atua é o gonadal que até a pituitária               

o processo é similar aos outros dois eixos. A pituitária emite FSH e LH para as glândulas                 4

sexuais, testículos e ovários. La esses hormônios regulam os processos associados à            

reprodução, desenvolvimento, crescimento e maturação pubertária. Puberdade essa que é uma           

das iniciações fisiológicas naturais, que nos meios místicos é orientada desde a infância ou se               

escolhe um candidato com o estilo de vida espontaneamente similar ao desejado. Uma prática              

que atua nas gônadas e que é comumente encontrada nas iniciações místicas é a abstinência               

sexual. “[...] a perda de gratificação sexual pode também contribuir para a neuroplasticidade             

do sistema mesolímbico”. (K. PITCHERS et al., 2010, p. 1, minha tradução). Esse sistema              

participa da emissão de dopamina, um importante neurotransmissor. De acordo com a página             

da Wikipedia sobre dopamina, “Dentro do cérebro, dopamina tem um papel importante em             

funções executivas, controle motor, motivação, excitação, reforço, e recompensa, assim como           

funções de nível mais baixo, como lactação, gratificação sexual, e náusea.” (DOPAMINA,            

2020, minha tradução). O reforço é uma das consequências da neuroplasticidade e é             

importante para o aprendizado da ideologia e práticas místicas.  

A Dopamina atua no núcleo accumbens que participa das funções de repulsa e             

recompensa, mais especificamente com os fenômenos de querer, gostar e reforço positivo. O             

núcleo accumbens está associado a amígdala através de uma projeção dessa no outro. Falo              

isso pois trauma também causa neuroplasticidade na amígdala. Dessa forma o uso conjunto de              

abstinência sexual e torturas atua em fenômenos que se acumulam. A glândula pineal             

4 Respectivamente, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante 
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participa da emissão de FSH e LH da pituitária para as gônadas, o que demonstra a cadeia                 

intrincada de processos fisiológicos explorados pelas iniciações.  

Por sua vez a glândula pineal regula o ritmo circadiano de acordar e dormir através de                

sua interpretação das informações luminosas vindas dos olhos. Essas informações são           

utilizadas para a emissão ou não de serotonina que é convertida em melatonina. Essa atua               

diretamente no ciclo circadiano enquanto a serotonina é um neurotransmissor de funções mais             

complexas. Segundo o artigo sobre a serotonina na Wikipédia “Manipulação farmacológica           

sugere que atividade serotonérgica aumenta com atividade motora enquanto a taxa de ativação             

de neurônios serotonérgicos aumenta com intenso estímulo visual.” (SEROTONINA, 2020,          

minha tradução). E aparentemente a serotonina está relacionada com cognição, humor,           

ansiedade e psicose. Sua relação com psicose e estímulos visuais me faz questionar o seu               

papel nas experiências visionárias. Ainda mais pensando que substâncias psicoativas          

encontradas em cogumelos alucinógenos, ayahuasca e LSD atuam nos receptores de           

serotonina. O uso de enteógenos é tradicionalmente utilizado em diversas iniciações, apesar            

da minha pesquisa focar mais na fisiologia endógena. Esses são os processos fisiológicos             

básicos que identifiquei como pertinentes a iniciação. Então agora é necessário observar            

exemplos de técnicas iniciáticas em seus contextos. 

1.2: Iniciação Xamânica 

Nesse capítulo eu vou apresentar um exemplo de iniciação mística que servirá de base              

para analisar a fisiologia das técnicas corporais presentes. Me baseei em quatro autores do              

campo da antropologia: Viveiros de Castro (1979), Davi Kopenawa (2015), Mircea Eliade            

(2004) e Chiara Pussetti (2015), cada um desses autores se refere à iniciação de uma               

perspectiva distinta. O primeiro traz uma perspectiva teórica enfatizando os processos           

corporais, tomando como referência as concepções nativas do corpo, o segundo aborda a             

iniciação de uma perspectiva teórica, mas que é formulada a partir de um ponto de vista                

pessoal enfatizando a sua própria experiência subjetiva, o terceiro também aborda a iniciação             

de um ponto de vista teórico, mas enfatizando o caráter simbólico. Enquanto Pussetti (2015)              

toma uma perspectiva similar a minha, observando a fisiologia da iniciação. Gostaria de tomar              

como ponto de partida a descrição da iniciação xamânica feita por Davi Kopenawa,             

importante líder, xamã e pensador Yanomami, que inclui quase todas as técnicas que eu              
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estudo. A partir de cada técnica, eu observo a fisiologia que é acionada para, no final, criar                 

uma visão geral do corpo de um iniciado.  

As iniciações xamânicas consistem comumente em técnicas corporais que ganham          

sentido a partir da cosmologia em questão. Cada um desses aspectos está intrinsecamente             

associado e reforça o outro. Os mitos muitas vezes são cantados e encenados em danças               

rituais, o que consiste na técnica corporal primária do xamã. Me refiro a danças e canto que,                 

ao mesmo tempo, utilizam técnicas de respiração com exercício físico repetitivo. O canto por              

si só é uma técnica de respiração porque a cadência e o ritmo da música configuram uma                 

prática específica com suas consequências metabólicas. Além disso ele transmite e reforça            

uma cosmologia contida em sua letra. Esse é o exemplo básico porque facilmente associa              

práticas corporais com construções ideológicas, mas eu destaco outras técnicas em minha            

pesquisa.  

Viveiros de Castro, em seu texto “A Fabricação do Corpo na Sociedade Xinguana”,             

afirma que: “Uma das mencionadas idéias gerais, e centrais, no pensamento Yawalapíti, é a de               

que o corpo humano necessita ser submetido a processos intencionais, periódicos, de            

fabricação.” (CASTRO ,1979, p. 40). A análise deste autor dos rituais de iniciação como              

formas de fabricação corporal chamam a atenção para as concepções nativas do corpo que não               

corresponde apenas a um substrato biológico, concebido como naturalmente dado, mas como            

algo que deve ser constantemente fabricado pela ação social. Os mistérios iniciáticos que             

estudo neste trabalho apresentam, como pretendo demonstrar, uma ideia similar. Viveiros de            

Castro acrescenta que “[...] tal fabricação é concebida dominante, mas não exclusivamente,            

como um conjunto sistemático de intervenções sobre as substâncias que comunicam o corpo e              

o mundo: fluídos corporais, alimentos, eméticos, tabaco, óleos e tinturas vegetais.” (CASTRO            

,1979, p. 40). 

Eu gostaria de ressaltar aqui que, cada técnica corporal da iniciação mística coloca o              

corpo em um estado metabólico específico, e sua prática sistemática se aproveita dos efeitos              

cumulativos de cada uma. Para Viveiros de Castro, “As mudanças corporais assim produzidas             

são a causa e o instrumento de transformações em termos de identidade social.” (CASTRO,              

1979, p. 40). Neste caso, o autor se opõe à interpretação de que as transformações no estatuto                 

social de uma pessoa correspondem a um conjunto de papéis e atributos sociais impostos a               
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ela. Para ele, se considerarmos as concepções Yawalapiti do corpo, as transformações no             

corpo e no estatuto social de uma pessoa não podem ser pensadas separadamente. “Isso              

significa que não é possível uma distinção ontológica - tal como o fazemos - entre processos                

fisiológicos e processos sociológicos, ao nível do indivíduo.” (CASTRO ,1979, p. 40). Essa é              

uma perspectiva que eu não só concordo como digo mais, os processos são cosmológicos. 

Penso que os rituais de iniciação tratam claramente de uma continuidade, onde uma             

entidade social transfere um conhecimento cosmológico que permite a manipulação da           

fisiologia através de técnicas corporais que afetam sua consciência como um todo. O cosmos              

está presente por completo, ele contém o sol que informa os olhos, a água que hidrata, a terra                  

que nutre, o ar que oxigena o sangue, o fogo que queima, o frio que congela, a distância que                   

acelera o batimento cardíaco e a noite que adormece. Cada um desses elementos tem algum               

papel na iniciação mística, mas o cosmos em questão não se limita ao que os não iniciados                 

conhecem. O xamã viaja para as regiões inferiores, sobe ao mundo celeste, conhece os quatro               

cantos do mundo, as estrelas e as águas profundas. Tudo isso ele faz em experiências extáticas                

que são culturalmente informadas e informantes.  

Uma iniciação mística é intrinsecamente uma transmissão de conhecimento         

cosmológico, pois se orienta o neófito a alcançar um mundo extatico pouco acessado pelos              

não iniciados. As categorias simbólicas usadas para conduzir o iniciando no processo se             

referem as que foram usadas com o mestre, na sua própria iniciação. Ou seja, cada êxtase                

místico é direcionado por um sistema simbólico preexistente, mas a existência de tal sistema é               

em função desse tipo de experiência. Creio que a dificuldade que existe em entender mitos e                

símbolos antigos é muito decorrente do que foi dito; eles estão se referindo a experiências               

extáticas relativamente incomuns para as pessoas comuns que não passaram pela experiência            

da iniciação mística. 

Davi Kopenawa em “A Queda do Céu” descreve os critérios dos espíritos em relação a               

sua iniciação. Segundo ele, “Os espíritos também se recusam a vir dançar junto a quem não                

para de se mexer.” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 138). A meu ver, isso representa uma               

técnica de concentração, desestimulando a distração sensorial. De acordo com a descrição de             

Kopenawa, “Os xapiri detestam água fria. Lave-se só com água morna na casa!”             

(KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 138). Me parece que essa técnica afeta diretamente o             
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metabolismo, tendendo para um lado específico do espectro termal da homeostase do corpo.             

Ainda de acordo com a descrição de Kopenawa, “Quando as pessoas assarem carne no fogo,               

deixe-as comer sozinhas, não peça nada a elas!” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 138).             

Aqui é descrita a tradicional prática de jejuns iniciáticos, como fica claro em seguida.. [...]               

“Também não beba água do rio! Não se preocupe, logo sua vontade de comer e de beber vai                  

sumir!” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 138). O jejum, como eu apontei, causa            

neuroplasticidade estrutural através do hipotálamo. Isso reforça o metabolismo pancreático do           

próprio jejum, fazendo o cérebro se acostumar com a baixa glucose sanguínea e altos níveis               

de glucagon. Mas também reforça as outras práticas que estiverem sendo utilizadas junto ao              

jejum, e seus respectivos efeitos fisiológicos.  

Kopenawa acrescenta outro detalhe das condições impostas pelos espíritos para se           

aproximarem dos neófitos. “Você não deve chegar perto das mulheres! O cheiro de seus              

enfeites de folhas de mel é perigoso. Se você nos quer mesmo, escute nossa voz e repita as                  

palavras de nossos cantos!” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 139). É muito comum em             

iniciações a prática de abstinência sexual, que causa neuroplasticidade no sistema           

mesolímbico. Ele atua no fluxo de dopamina, importante neurotransmissor associado ao           

sistema de repulsa e recompensa. Os sentimentos de querer e gostar são fruto desse sistema,               

assim como o reforço positivo. Isso intensifica ainda mais a capacidade do neófito de aderir a                

ideologia e estilo de vida propostos pela iniciação. 

Em sua descrição dos espíritos que aparecem àqueles que se iniciam no xamanismo,             

Kopenawa afirma: “É verdade que os xapiri às vezes nos apavoram. Podem nos deixar como               

mortos, desabados no chão e reduzidos ao estado de fantasmas. Mas não se deve achar que                

nos maltratam à toa.” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 141). Kopenawa se refere ao             

estresse causado pelos espíritos durante a iniciação de forma a exemplificar como essas             

técnicas são acompanhadas de percepções sensoriais de um mundo extatico. Segundo ele, tais             

espíritos que aparecem aos iniciados “Querem apenas enfraquecer nossa consciência, pois se            

ficássemos apenas vivos, como a gente comum, eles não poderiam endireitar nosso            

pensamento.” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 141). Penso que aqui ele se refere            

diretamente ao mecanismo da neuroplasticidade do estresse, onde caminhos sinápticos antigos           

são destruídos e novos se formam. Kopenawa conclui: “Sem virar outro, mantendo-se            
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vigoroso e preocupado com o que nos cerca, seria impossível ver as coisas como os espíritos                

as veem.” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 141). A noção de transformação para            

Kopenawa é central para conceber a experiência xamânica e a capacidade de ver e de se                

relacionar com os espíritos. Proponho fazer um paralelo com a descrição fisiológica que             

apresentei anteriormente: Virar outro é um conceito central, abstraindo da cognição cotidiana.            

Não pretendo explicar a experiência de Davi como fenômenos fisiológicos, apenas apontar os             

processos corporais que acompanham as experiências extáticas e subjetivas. 

Mircea Eliade, à moda dos antropólogos de gabinete, faz uma grande compilação            

etnográfica, “Shamanism: archaic techniques of ecstasy”, onde ele trata de várias iniciações.            

“[…] a eleição ou iniciação xamânica na América do Sul às vezes preserva o esquema               

perfeito de uma morte e ressurreição ritual. Mas a morte pode também ser sugerida por outros                

meios: fatiga extrema, torturas, jejuns, pancadas e assim por diante.” (ELIADE, 2004, p. 84,              

minha tradução). Um fator importante dessas técnicas é a fisiologia do estresse. Em um artigo               

sobre resiliência sob condições de estresse extremo, Cicchetti afirma que, “[...] adversidade é             

pensada exercer um efeito danoso em um ou mais substratos neurais, e mecanismos de              

neuroplasticidade trazem a recuperação para um indivíduo.” (CICCHETTI, 2010, p. 151,           

minha tradução). Isso mostra que momentos de alto estresse causam a destruição de células              

velhas e permite a formação de novas. Isso é ruim para o corpo a longo prazo, mas se o                   

estresse é usado de forma estratégica e pontual o iniciado tem a oportunidade de destruir seu                

velho ser e criar um novo. Essa é a morte e ressurreição ritual, onde o místico mata sua velha                   

forma de pensar e nasce uma nova pessoa. Uma autora que a partir da antropologia trata um                 

pouco da fisiologia iniciática é Chiara Pusseti em seu artigo “As Razões do Coração: Entre               

neurociências culturais e antropologia das emoções.” Segundo esta autora: 
 

Ao lado destes processos de construção que ocorrem nos processos silenciosos da            
quotidianidade e na autoridade não declarada do hábito e da convenção, existem            
também processos que pelo contrário interrompem a normalidade, moldando         
drasticamente a personalidade dos indivíduos para coincidir com os modelos          
estéticos e éticos de humanidade que cada contexto traz consigo. Refiro-me a todos             
aqueles processos que, introduzindo violência, medo, dor física e psicológica,          
determinam a ativação do sistema neuroendócrino, que reage à circulação dos           
hormonas produzidos pelas glândulas suprarrenais: em particular, a adrenalina, que          
interage com os receptores da amígdala, ponto- chave do circuito emocional do            
cérebro e centro da memória emocional, e o cortisol, que estimula o hipocampo             
potenciando a aprendizagem e aumentando a retenção de memórias. (PUSSETI,          
2015,  p. 31) 
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Aqui Pussetti (2015) se refere especificamente aos processos disruptivos, e foca no            

sistema adrenal. Eu me refiro a todos os centros endócrinos principais, e suas respectivas              

técnicas corporais passíveis de ativação fisiológica. Outras técnicas tradicionais são as de            

resistência, exercícios intensos, como danças e esportes rituais, como Eliade (2004) observa            

em seu livro sobre xamanismo. “Entre os Porno a cerimônia para entrada nas sociedades              

secretas durava quatro dias, um dia sendo inteiramente devotado a escalada de um             

poste-árvore de vinte a trinta pés de altura e seis polegadas de diâmetro.” (ELIADE, 2004, p.                

125, minha tradução). Esse trecho resume bem um aspecto importante dos mitos que trabalho,              

o movimento ascendente e descendente na árvore. A iniciação muitas vezes consiste de             

técnicas corporais mais sofisticadas do que pode parecer. Passar o dia ou a noite subindo e                

descendo uma árvore, ou algo do tipo, qualifica um esforço físico elevado. As consequências              

fisiológicas desse tipo de prática são tratadas em um estudo com ratos que resultou no artigo                

“Strength and Aerobic Exercises Improve Spatial Memory in Aging Rats Through           

Stimulating Distinct Neuroplasticity Mechanisms”. Segundo os autores deste artigo, “Em          

adição a benefícios cognitivos, nós observamos um aumento na expressão de proteínas para a              

plasticidade sináptica no hipocampo para treinamento aeróbico e de força, ambos, com            

algumas diferenças nas proteínas intracelulares específicas induzidas pelos dois protocolos de           

exercícios.” (VILELA et al., 2016, p. 7, a tradução é minha).  

Eliade reflete sobre a relação entre as provações iniciáticas e a memória, segundo ele,              

“Todos esses rituais e provações são designados para fazer o candidato esquecer sua vida              

passada. É por isso que, em muitos lugares, quando o noviço retorna a vila ele age como se                  

tivesse perdido a memória e tem que ser ensinado de novo a andar, comer, se vestir.”                

(ELIADE, 2004, p. 64, a tradução é minha). Este autor destaca que o neófito precisa esquecer                

sua vida passada, mas ele não tinha os meios de entender o real significado dessas técnicas                

para o corpo.  

Um artigo sobre estresse e memória (DIAMOND, et al., 2007) descreve como “o             

hipocampo e a amígdala ambos desenvolvem neuroplasticidade minutos depois do início de            

uma experiência traumática.” (M. DIAMOND et al., 2006, p. 17). Esse artigo fala sobre a               

relação entre eventos traumáticos e memória, tendo a neuroplasticidade como mecanismo           

central. Alto estresse danifica o cérebro e a neuroplasticidade é ativada para regeneração e              
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formação de novos caminhos neurais. O mesmo artigo conclui que “O funcionamento do             

córtex pré frontal, e sua susceptibilidade de ser perturbado pelo estresse, é aptamente             

resumida (...) acima (...). “Pensar,” ou funcionamento cognitivo de alta ordem é dependente,             

em grande parte, da integridade do córtex pré frontal.” (M. DIAMOND et al., 2007, p. 18).                

Então funções cognitivas de ordem maior são altamente dependentes do córtex pré frontal. O              

seu desligamento pelo estresse significa que este é um momento propício para perda da              

consciência de vigília e entrada em um estado alterado. 

Tudo isso é estudado em um contexto diferente do de uma iniciação xamânica, mas               

fala sobre processos fundamentais da fisiologia humana. A iniciação se utiliza dessas diversas             

técnicas, que estimulam a neuroplasticidade, acompanhadas de um sistema simbólico e           

ideológico. Dessa forma o aprendizado da prática mística é apoiado por uma optimização do              

cérebro que estimula formação de novos caminhos neurais e destruição de velhos. Isso causa              

uma transformação e aprendizado profundo, permitindo o surgimento de um mestre, em caso             

de especialização.  

Agora vou formular as informações das citações fisiológicas em conjunto, para           

evidenciar sua pertinência a uma iniciação. Exercícios de força e aeróbicos estimulam a             

expressão de variadas proteínas para plasticidade sináptica no hipocampo. O jejum afeta o             

equilíbrio energético e estado metabólico do corpo, e induz uma constelação de comandos do              

hipotálamo para o controle da plasticidade estrutural do cérebro. Abstinência sexual contribui            

para a neuroplasticidade do sistema mesolímbico. Estresse, adversidade ou trauma mobiliza a            

neuroplasticidade para a recuperação do indivíduo de forma análoga a um trauma físico no              

cérebro. Essa recuperação passa por diversos processos neurobiologicamente mediados,         

cognitivos ou neuroendócrinos. O hipocampo e a amígdala desenvolvem neuroplasticidade          

segundos ou minutos depois do início de uma experiência traumática. Assim como o             

desligamento do córtex pré frontal, que causado pelo estresse, desativa o funcionamento            

cognitivo de ordem maior. 

As iniciações místicas se utilizam dos efeitos de práticas como jejum, abstinência            

sexual, torturas e provações para promover a neuroplasticidade. O que ajuda no aprendizado e              

especialização do xamanismo, mas também cria um ambiente fisiológico propício a           

adaptação. Essa adaptação é manipulada sistematicamente para alcançar o objetivo próprio           
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dos místicos, como experiências de consciência alterada, que também são facilitadas por essas             

técnicas corporais. Muitos símbolos se formularam a partir das experiências extáticas e            

adiante analiso alguns. 

1.3: Simbolismo 

Inspirado por Schwaller de Lubicz (1981) eu busquei imagens que representassem           

anatomia simbolicamente. Ao redor do mundo localizei várias imagens com conotações           

anatômicas, mas um simbolismo específico aparecia repetidamente. A árvore cósmica parece           

ao mesmo tempo representar o eixo de rotação da terra e a coluna vertebral. Eu encontrei a                 

árvore no mundo todo mas um sistema de simbolismo anatômico ficou especialmente claro             

em seis povos, os indianos, assírios, egípcios, nórdicos, maias e incas. Na minha pesquisa um               

retângulo específico acabou se destacando, eu acabei percebendo que ele representa as            

proporções do crânio e da coluna (Figura 1). Nesse retângulo a linha horizontal superior é o                

topo da cabeça, enquanto a próxima, de cima pra baixo, é o topo da última vértebra, a terceira                  

é o limite do sacro, e a de baixo é o final do coxis. Assim me refiro a essas linhas de cima                      

para baixo como primeira até a quarta, e última, linhas horizontais.  

A primeira imagem tradicional que eu vou incluir é do egito, em uma tumba (Figura                

2). Nela fica claro que se utiliza as proporções da coluna e do crânio, como fica evidente no                  

alinhamento da segunda linha horizontal. A segunda linha horizontal cruza com o símbolo dos              

olhos de Hórus. O ponto em que os olhos mais se aproximam corresponde muito bem ao                

formato do topo da última vértebra. Horus em sua forma animal é um pássaro, o que se                 

conecta a próxima imagem (figura 3). Ela está gravada em uma coluna de um templo Maia e                 

representa a árvore cósmica embaixo de um disco solar. Nela é possível ver que os bicos dos                 

pássaros no topo da árvore se encontram de forma similar aos olhos de Hórus. Não só isso                 

como o peito do pássaro da esquerda corresponde a mandíbula do crânio visto de lado. Outro                

alinhamento dessa imagem é da curvatura da base da coluna, vista de lado, com a raiz da                 

árvore. A próxima imagem (figura 4) faz parte de uma cadeira de um palácio mesopotâmico.               

Nela os principais alinhamentos são nas linhas horizontais do retângulo, mas também a             

curvatura do crânio. Mais significativo é a posição da circunferência do disco solar no topo,               

que corresponde ao local das glândulas cerebrais. Isso é importante porque significa que a              

imagem enfatiza o ponto do corpo que é afetado por várias técnicas corporais das iniciações               
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místicas. Também existe uma certa correspondência entre as vértebras da coluna e as linhas              

na túnica do homem. 

Essas três imagens (figura 5) compartilham algumas características marcantes, além do           

retângulo quase idêntico de seus contornos. Existe, como eu apontei acima, uma            

correspondência morfológica e simbólica entre os olhos de Hórus, o falcão, e os pássaros da               

imagem Maia. Mas entre a Maia e a mesopotâmica a semelhança é muito grande. As duas                

representam plantas sob discos solares. Na Maia são dois vegetais, a trepadeira sendo parecida              

com a planta da imagem mesopotâmica. E por fim, a terceira linha horizontal corresponde ao               

início das raízes na árvore Maia e ao topo do leão na imagem mesopotâmica. 

As próximas imagens são dos mesmos povos, mas nelas eu utilizo outra imagem             

anatômica, pois o retângulo não está enfatizado. A primeira (Figura 6) é o topo de um portal                 

em um templo egípcio, e apresenta um disco solar em cima de diversos símbolos e               

hieróglifos. Com a presença do esqueleto humano (Figura 7) o simbolismo da imagem toma              

uma nova forma. Agora o sol corresponde ao cérebro e a linha central de hieróglifos               

representa a coluna. A próxima imagem (Figura 8) é outra Maia, a original está na parede de                 

um templo. Ela representa a árvore cósmica, e em seu topo o pássaro, Ytzam-ye, faz o papel                 

que o disco solar normalmente faz, de símbolo celestial. O esqueleto humano se encaixa com               

facilidade nesta imagem (Figura 9), e por enquanto, apenas peço que ela seja observada com               

atenção. A próxima é mesopotâmica (Figura 10) e tem essencialmente o mesmo simbolismo             

que as maias anteriores. Uma árvore coroada por um símbolo solar, e no lugar de Ytzam-ye, a                 

mesopotamica tem o deus Assur, que dá o nome do povo assírio. Especialmente marcante no               

alinhamento do esqueleto (Figura 11) são os dois círculos na extremidade inferior da imagem,              

que correspondem a duas cavidades circulares na bacia do esqueleto. As penas que formam a               

cauda do disco solar tem divisões que correspondem a altura do final da coluna, atrás da base                 

do nariz, e a mandíbula inferior. O tórax e o quadril também são perfeitamente delimitados               

pela lateral da árvore. Outro aspecto interessante da imagem é que dois gênios alados seguram               

pinhas na altura da glândula pineal, no cérebro. Essa glândula foi batizada assim por causa de                

sua similaridade morfológica com a pinha, que por sua vez é naturalmente associada a árvore. 

Todas essas imagens representam a mesma coisa, o cérebro em forma de um símbolo              

solar e a coluna vertebral em forma de eixo, normalmente uma planta. Autores que estudaram               
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essas imagens também chegaram a conclusões similares. Sobre a figura 8, o livro “Maya              

cosmos” diz: “Esse milho toma a forma de ambos folhas e o próprio rei.”(FREIDEL;              

SCHELE; PARKER 1993, p. 283). Enquanto sobre as árvores assírias, como a da figura 10,               

Simo Parpola, em seu artigo “The Assyrian Tree of Life”, observa que:  
 
(...) foi observado algum tempo atrás que em alguns relevos o rei toma o lugar da                
Árvore entre os gênios alados. Qualquer que seja a precisa implicação desse fato, é              
evidente que em tal cena o rei é retratado como a personificação humana da Árvore.               
Assim, se a árvore representa a ordem cósmica divina, então o próprio rei representa              
a realização dessa ordem no humano, em outras palavras, uma verdadeira imagem de             
deus, o homem perfeito.” (PARPOLA, 1993, p. 167) 

 
Dessa forma minha interpretação não só está de acordo com a desses dois especialistas              

como acrescenta mais uma camada de significado simbólico. Com a identificação Maia e             

mesopotâmica do rei com a árvore a próxima imagem não surpreende (Figura 12). Nessa              

imagem, apesar do mesmo esquema simbólico da árvore sob o disco solar, não fiquei              

satisfeito com meu alinhamento anatômico. Isso é importante porque é um exemplo da             

diversidade entre as culturas. Eu posso estar enfatizando a semelhança intercultural desse            

simbolismo, mas jamais pretendo generalizar seus significados. No Egito antigo, assim como            

em cada uma dessas sociedades, os místicos se utilizavam de símbolos variados, alguns mais              

específicos que os outros. Assim, voltando a figura 12, o faraó está diretamente associado              

com a árvore mas não tão facilmente a árvore está associada à anatomia. Isso porque no Egito                 

eles tinham um símbolo específico para a coluna, o Djed, ou a representavam de forma mais                

abstrata, com apenas uma coluna de hieróglifos sob um disco solar.  

Agora vou focar um pouco no simbolismo egípcio pois é importante para melhor             

visualizar o Texto das Pirâmides. No Egito o simbolismo anatômico era relativamente claro,             

pois existiam símbolos bem diferenciados para cada parte do corpo que foram assim             

interpretados pelos egiptólogos.  
 

O papiro Edwin Smith é um texto médico majoritariamente preocupado com a            
antiga neurocirurgia, cerca de 1500 BCE. Ele lida formalmente e especificamente           
com danos espinhais na cervical e na lombar, distinguindo quais deveriam causar            
paralisia total e quais deveriam afetar apenas as pernas. Esse papiro, portanto, provê             
evidências incontroversas de que hieroglifos traduzidos como referências espinhais         
por Budge no livro dos mortos eram de fato hieróglifos que se referiam             
especificamente a vértebras. (FILLER, 2007, p. 3) 
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O simbolismo egípcio sobre anatomia pode começar a ser bem entendido focando em             

quatro deuses. Ra, Osiris, Horus e Seth são alguns dos protagonistas da mitologia egípcia, a               

história deles é difícil de ser contada. Pois a forma poética dos mitos egípcios não segue uma                 

narrativa linear nos termos em que estamos acostumados. Ela segue uma ascensão e descida              

cíclicas, e, baseado no meu conhecimento dos mitos e símbolos egípcios, vou propor uma              

conceptualização de sua cosmologia. Ra é o sol, que faz sua jornada pelo céu e pelo                

submundo em seu barco. No submundo ele é associado a Osíris, senhor do Duat, o mundo dos                 

mortos. Osíris foi assassinado por seu irmão Seth, deixando de ser faraó no mundo dos vivos                

e ganhando seu novo domínio, no mundo inferior. Seth é associado ao deserto ao ocidente do                

Nilo, onde a vida não sobrevive, o domínio do caos e do sol poente. Depois de morto, com a                   

ajuda mágica de sua mulher Isis, Osiris concebe Horus. Esse vinga seu pai, derrotando Seth e                

ganhando o domínio sobre o Egito. Ra as vezes é identificado com cada um desses deuses de                 

forma que me fez refletir sobre o significado solar desse mito. Acredito que a seguinte               

visualização seja possível. Ra é o sol do meio dia, com domínio sobre o céu, então Seth ao                  

matar Osíris instaura seu domínio sobre o mundo inferior. Assim Seth representa o sol poente,               

enquanto Osíris é a noite, representado no céu pela constelação de Orion. E o senhor da noite                 

instaura o dia ao conceber Hórus, o sol nascente. Assim se forma uma sequência cíclica, mas                

na anatomia pode ser pensada de baixo para cima como, Seth, Osíris, Horus e Ra.  

Na batalha entre Hórus e Seth, o primeiro arranca um testículo do inimigo e o segundo                

um olho, esse olho é o olho de Horus, importante símbolo. Assim a sequência fica clara, Seth                 

representa os testículos, Osíris a coluna, com seu pilar de Djed, e Ra, o cérebro. Mas o olho de                   

Horus precisa ser melhor identificado. Esse deus tem a cabeça de um falcão, ou é               

representado pelo animal por inteiro (Figura 13). O falcão é morfologicamente muito parecido             

com o tronco encefálico (Figura 14), que fica no final da coluna, onde ela se conecta ao                 

cérebro. Acima do tronco encefálico fica o sistema límbico e as glândulas do cérebro. Na               

figura 15 eu marquei de azul o tronco encefálico, representado pelo falcão, de vermelho a               

glândula pituitária, de verde a pineal, e de rosa o sistema límbico, aproximadamente. Assim,              

se o cérebro é representado pelo disco solar, o sistema límbico é especificado pelo olho de                

Horus.  
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Vou colocar uma sequência de imagens para tentar demonstrar a proximidade           

morfológica do olho de Horus com o cérebro. A figura 16 mostra o cérebro com minhas                

linhas enfatizando uma possível interpretação do olho de Hórus, e a figura 17 realiza essa               

interpretação. Claramente o alinhamento não é preciso, mas a organização é correspondente,            

como se pode ver na figura 18, sem o cérebro. Essa interpretação é apoiada pela presença do                 

abutre e da cobra ao redor desse olho de horus (Figura 19). Pois como se pode observar na                  

máscara funerária de Tutancâmon (Figura 20), a cobra e o abutre são representados na cabeça               

do faraó. Esse simbolismo ganha uma nova profundidade olhando para a figura 21. Essa              

interpretação é confirmada pela figura 22, onde Hórus, em forma de falcão, está na mesma               

posição que o urubu na figura 21. 

Outra imagem vai deixar o simbolismo de Hórus mais claro (Figura 23). Aqui o              

sistema está explícito, com o pilar de Djed servindo de suporte ao falcão, que é coroado pelo                 

sol, ou a coluna com o tronco encefálico e o cérebro (Figura 24). A parte da imagem que mais                   

me sugere a presença da anatomia é o alinhamento entre as barras horizontais do pilar de Djed                 

e a coluna (Figura 25). Para concluir com o simbolismo egípcio vou observar como o               

escaravelho (Figura 26) representa o crânio visto de cima (Figura 27). E esse simbolismo está               

totalmente de acordo com o demonstrado na figura 7 (Figura 28). Peço que quem estiver               

lendo de zoom na figura 28 para ver o crânio sobreposto ao escaravelho. O escaravelho é um                 

símbolo solar porque, além de voar, ele rola sua bola de estrume, que é identificada com o sol.  

Esses são os símbolos que mais se destacam para mim, mas tem alguns outros              

exemplos pelo mundo que eu gostaria de ressaltar. Um deles é da Índia, das ruínas da                

civilização do vale do indus, que ainda não tiveram sua possível escrita decifrada. Por isso               

mesmo a figura 29 se torna mais importante pois, mesmo sem nenhum conhecimento direto              

da língua, se pode acessar seu simbolismo. Nela a curvatura da coluna é evidente, e me limito                 

a apontar que na Índia essa prática do simbolismo anatômico sempre foi celebrada pela              

doutrina tântrica. Na outra extremidade do espaço em que se falam línguas indo-europeias             

encontro os nórdicos, que esculpiam pedras com temas mitológicos como a árvore cósmica             

(Figura 30). Essa imagem mais uma vez reforça a diferença entre as representações             

anatômicas mesmo que utilizando a árvore. O estilo é ao mesmo tempo muito parecido e               

diferente das árvores cósmicas de povos em torno do mediterrâneo. Na figura 30 o sacro é o                 

 
 
 



32 

ponto que confirma o alinhamento. E por fim, uma imagem Inca (Figura 31), que da mesma                

forma que as figuras 29 e 30, mostra apenas a coluna, sem o crânio. Dando zoom é possível                  

ver que no topo da imagem se encontram duas cobras entrelaçadas, como no caduceu grego               

(Figura 32). Tendo localizado a coluna na árvore cósmica, é possível utilizar essa chave de               

interpretação em mitos que enfatizam a árvore. 

1.4: A doutrina da Kundalini 

Neste capítulo vou incluir um trecho de um Upanishad sobre Kundalini Yoga, texto             

sagrado da Índia, composto no SÉC XI d.C. A minha tradução para português é baseada na                

versão em inglês de K. Narayanasvami Aiyar (2017). Essa versão não tem paginação, apenas              

contagem de versos, como incluí nas citações. Também comparo a descrição dos processos da              

kundalini com o fluido cérebro espinhal, que preenche a coluna e onde o cérebro flutua. Faço                

essa comparação a partir de citações da Wikipédia. A doutrina da kundalini faz parte da               

filosofia tântrica da índia, seu nome se refere a uma deusa que vive adormecida na base da                 

coluna, e o objetivo do praticante é acordá-la e fazer com que suba até o cérebro. Essa deusa é                   

associada com a energia criativa do universo, que também está dentro do humano. Quando              

adormecida, essa energia fica na base da coluna, nas genitálias, e é utilizada apenas para a                

reprodução. Assim o objetivo do yogi tântrico é reter essa energia através do orgasmo sem               

ejaculação, no caso masculino, ou uma sequência crescente de orgasmos, no caso feminino.             

Os praticantes se utilizam de posturas e técnicas respiratórias para elevar a energia para o               

cérebro e alcançar estados alterados de consciência. Então nesse capítulo vou expor as             

técnicas e as concepções dessa doutrina pois características dela aparecem em outras            

formulações mitológicas pelo mundo. 

Segundo a tradução de Aiyar (2017) “A prática de Pranayama deveria ser performada             

diariamente com a mente firmemente fixada na verdade. Então Chitta é absorvido em             

Sushumna e Prana (então) não se move.” (AYAR, I:62, 2017, minha tradução). Pranayama é a               

prática respiratória da yoga e fixar a mente é a meditação. Chitta é o estado mental da pessoa,                  

ou estado emocional, enquanto Sushumna é o principal caminho energético do corpo, que             

atravessa a coluna. Prana está associado à respiração, mas é melhor identificado com o fluxo               

eletromagnético do corpo, lembrando que a respiração é o que permite ao corpo absorver              

elétrons do oxigênio. Assim Sushumna é o canal central onde flui o eletromagnetismo do              
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corpo, enquanto os estados mentais podem ser pensados como os padrões de atividade             

eletroquímica no cérebro. O Yoga Kundalini Upanishad diz que “Quando as impurezas (de             

Chitta) são assim removidas e Prana é absorvido em Sushumna, ele se torna um (verdadeiro)               

Yogi.” (AYAR, I:63, 2017, minha tradução). 

Em seguida esse Upanishad dá um exemplo de como na Índia se fala abertamente do               

corpo, tendo a definição do termo Mulabandha explicado no próprio texto. “Apana, que tem              

uma tendência descendente deveria ser levantado com esforço pela contração (do ânus) e isso              

é dito ser Mulabandha.” (AYAR, I:64, 2017, minha tradução). Apana é um tipo de Prana que                

é responsável pelo sistema digestivo, a excreção, menstruação e emissão seminal. Tudo isso é              

afetado pela musculatura que se exercita contraindo o Ânus. O texto continua: “Apana assim              

elevado se mistura com Agni e então eles vão rapidamente acima para o local do Prana. Então                 

Prana e Apana unidos um com o outro vão para Kundalini, que está enrolada e dormindo.”                

(AYAR, I:65, 2017, minha tradução) A Kundalini é associada com a energia criativa do              

humano, que é utilizada para a reprodução, por exemplo. Ela é identificada com uma cobra               

que, dormente, habita a base da coluna, no Chakra da raiz.  

O texto continua: “Kundalini sendo esquentada por Agni e agitada acima por Vayu,             

estende seu corpo na boca de Sushumna, perfura o Brahma Granthi, formado de rajadas e               

lampejos, de uma vez como raios na boca de Sushumna.” (AYAR, I:66-67, 2017, minha              

tradução). Agni é fogo enquanto Vayu é ar, então a Kundalini é esquentada pelo calor               

metabólico e elevada pela respiração, acordada, ela se estende pelo canal Sushumna. Brahma             

Granthi é um de três obstáculos que a Kundalini deve superar, ele simboliza o apego material,                

autopreservação e reprodução. Em seguida ela supera Vishnu Granthi que representa o apego             

emocional, e por fim passa por Rudra Granthi que consiste no apego aos poderes milagrosos               

do iogue. Retornando a Kundalini o texto segue: “Então ela sobe de uma vez atravessando               

Vishnu Granthi para o coração. Então vai acima atravessando Rudra Granthi e acima dele              

para o meio das sobrancelhas; tendo perfurado esse lugar, vai acima para a mandala (esfera)               

da lua.”(AYAR, I:68-69(a), 2017, minha tradução) 

Nesse Upanishad quando a Kundalini chega na cabeça, “Ela seca a umidade produzida             

pela lua no Anahata-Chakra tendo dezesseis pétalas.” (AYAR, I:69(b)-70(a), 2017, minha           

tradução) Ela aqui alcançou o topo do crânio associado com a lua. Em seguida é descrito um                 
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processo que envolve uma sequência de transformações do sangue em função do que são              

chamados de sol e lua: “Quando o sangue é agitado pela velocidade do Prana, ele se torna bile                  

pelo contato com o sol, depois do qual ele vai para a esfera da lua onde se torna da natureza                    

do fluxo de puro muco.” (AYAR, I:70(b)-71, 2017, minha tradução) Não sei identificar             

exatamente ao que se referem o sol e a lua, mas são centrais ao processo descrito e parecem                  

estar no cérebro. Dessa forma é possível que esse Upanishad esteja se referindo as              

transformações que ocorrem nos fluidos do corpo. De acordo com a Wikipedia o fluido              

cérebro espinhal é produzido através do seguinte processo. O plexo coróide, que é uma rede               

de vasos sanguíneos no cérebro, recebe sangue da artéria corióidea anterior.           

(CEREBROSPINAL FLUID, 2020, minha tradução). Esse sangue é filtrado e se torna            

plasma, amarelado, o que pode ser comparado a bile do Upanishad. “Quando o sangue é               

agitado pela velocidade do Prana, ele se torna bile pelo contato com o sol” (AYAR,               

I:70(b)-71, 2017, minha tradução). Então o plexo coróide transforma o plasma no transparente             

e viscoso fluido cérebro espinhal (CEREBROSPINAL FLUID, 2020, minha tradução).          

“depois do qual ele vai para a esfera da lua onde se torna da natureza do fluxo de puro muco.”                    

(AYAR, I:70(b)-71, 2017, minha tradução) É interessante observar que o fluido cérebro            

espinhal se movimenta pela coluna da mesma forma que a Kundalini, ao longo da espinha e                

do cérebro. 

A parte do texto de meu interesse concluiu com a elevação final da Kundalini:              

“(Desde que,) ao mesmo tempo, a intensa forma branca da lua é rapidamente esquentada.              

Então, sendo agitada, ela se eleva.” (AYAR, I:72, 2017, minha tradução) O processo todo tem               

como objetivo movimentar algum tipo de energia da base da coluna para o cérebro, e aqui                

esse processo parece estar completo. “Através de absorver isso, Chitta que estava se movendo              

externamente em meio aos objetos sensuais, é restrito ali. O novato desfrutando de seu estado               

elevado obtém paz e se torna devoto ao Atman.” (AYAR, I:73, 2017, minha tradução.) No               

final se alcança o objetivo, que é o estado de consciência descrito. 

A doutrina da Kundalini é muito esclarecedora, pois se refere especificamente a            

concepção fisiológica do tantra. Ela descreve um processo que, manipulado por algumas            

técnicas, causa a ascensão de algum tipo de energia coluna acima. Essa energia atravessa              

pontos notáveis ao longo da coluna até alcançar o cérebro onde se instaura o estado mental                
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desejado. Na ciência fisiológica moderna o eixo associado a reprodução, ou a criatividade,             

como força criadora no tantra, é o eixo hipotalâmico-pituitário-gonadal. Que com seus            

impulsos eletroquímicos executa as funções do sexo e do orgasmo, que utiliza hormônios que              

trazem estados de satisfação como a paz descrita no Upanishad. A diferença entre uma prática               

sexual por lazer e uma tântrica é a manipulação estratégica da fisiologia do corpo. Isso não é                 

feito apenas no sexo, mas com muita prática de yoga e meditação:  
 

Parece que a competência nessa forma de meditação Tântrica é caracterizada pela            
ativação fisiológica por critérios eletroencefalográficos e autonômicos. Essa ativação         
é consistente com a ênfase Tântrica em esforço para alcançar união com o objeto de               
concentração. A ativação parece estar associada com competência e não com as            
técnicas propriamente já que, inexperientes, os sujeitos controle tendiam a relaxar ao            
invés de se tornarem ativados. (CORBY, et al., 1978, p. 577) 

 
Assim a doutrina da Kundalini consiste em uma visualização para ajudar o iniciado a              

entender e controlar os processos que ocorrem durante as práticas corporais. Alguns temas             

dessa doutrina aparecem em mitos de outras culturas e parece que sistemas paralelos existiam              

em diversas cosmologias. 
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CAPÍTULO 2: A ÁRVORE CÓSMICA 

 

Neste capítulo inclui três mitos que tratam de uma árvore descrita da mesma forma.              

Essa é a árvore cósmica, que conecta o céu e a terra, eixo no qual o céu noturno gira, e a                     

coluna vertebral ao cérebro. Um dos mitos é mesopotâmico, o mito de Etana (FOSTER, 1996)               

e outros dois são nórdicos, o Grímnismál e o Havamal, traduzidos para o inglês,              

respectivamente, por Lee M. Hollander (1996) e por Henry Adams Bellows (1923). Nas duas              

tradições, mesopotâmica e nórdica, se descrevem técnicas corporais que são similares às            

encontradas na iniciação de Davi Kopenawa citada acima. O mito mesopotâmico trata de uma              

ascensão ao céu, tendo a árvore como eixo cósmico. Enquanto um dos mitos nórdicos              

consultados descreve a árvore (HOLLANDER, 1996), o outro narra a jornada de Odin             

pendurado nela em busca de conhecimento místico (BELLOWS, 1923). A ascensão ao céu é              

uma forma simbólica de se referir a mesma busca por conhecimento.  

2.1: O mito de Etana 

A história de Etana é um antigo mito babilônico sobre a busca de um rei pela                

capacidade de ter um herdeiro. Utilizo a tradução para o inglês de Benjamin R Foster em seu                 

livro “Before the muses : an anthology of Akkadian literature” (1996). A ascensão dos centros               

urbanos entre o Tigre e Eufrates nos deixaram registros preciosos da cosmologia local. Os              

primeiros textos da humanidade já indicam a predominância histórica das práticas que estudo             

e são exemplos belíssimos da maestria poética dos místicos. É importante me ater um pouco               

aos aspectos não literários desses textos. Eles eram compostos como cantos poéticos, não só              

isso como eram informados por experiências extáticas consequentes de práticas corporais que            

eram incluídas dentro do simbolismo do próprio texto. As consequências fisiológicas dessas            

práticas também parecem estar inclusas de alguma forma. Além disso, quem se submetia à              

iniciação teria que decorar cada palavra do mito em meio a essas práticas corporais. Isso               

configura um sistema de informação que tem uma didática intrínseca a ele. É esse aspecto que                

permite se decifrar algum sentido desses mitos tão antigos. 

No início do segundo tablete do mito de Etana (FOSTER, 1996,) se diz que “Na               

sombra daquela torre um álamo crescia, em sua coroa uma águia se assenta, uma serpente se                

assenta em sua raiz” (FOSTER, 1996, p. 449, minha tradução). Quando a águia convida a               
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cobra a fazer um pacto perante Shamash (Sol). A serpente aceita e um animal passa a caçar                 

pelo outro. Mas a águia um dia planejou o mal, e comeu os filhotes da cobra, que se queixa.                   

“Aquele maligno Anzu, que nutriu o mal contra seus amigos!” (FOSTER, 1996, p. 451,              

minha tradução). Então ela pede vingança contra a águia para Shamash, que responde             

instruindo a cobra. “Corte fora suas asas, suas penas e suas penas da cauda, depene ele e o                  

jogue em um fosso sem fundo, deixe ele morrer ali de fome e sede.” (FOSTER, 1996, p. 451,                  

minha tradução). Tendo a cobra realizado sua vingança, a águia pede piedade a Shamash que               

decide ajudar através de Etana. Esse pedia a Shamash que ele “Revele a mim a planta do                 

nascimento! Alivia me do meu fardo, garanta me um herdeiro!” (FOSTER, 1996, p. 453,              

minha tradução). Ao que Shamash responde enviando Etana de encontro a águia, que o              

recebe falando: “Meu amigo! Sejamos amigos, você e eu! Peça de mim o que for que você                 

deseje e eu darei isso a você.” (FOSTER, 1996, p. 442, minha tradução). Etana então               

responde, "Meus olhos… revele aquilo que está escondido.” (FOSTER, 1996, p. 442, minha             

tradução). Em resposta a isso a águia eventualmente diz “Venha, deixe me te levar para o                5

céu, coloque seu peito contra meu peito, coloque suas mãos contra as penas da minha asa,                

coloque seus braços contra minha lateral”. (FOSTER, 1996, p. 455, minha tradução). Então os              

dois juntos sobem ao céu, mas apesar do texto estar perdido a partir desse ponto, as fontes                 

indicam que Etana encontrou a planta.  

No início da história se estabelece um contexto cosmológico que pode ser encontrado             

em muitas outras culturas. O símbolo da árvore, nesse caso, serve de eixo que conecta o céu e                  

a terra. As raízes da árvore crescem em direção às águas subterrâneas nas sombras da terra,                

enquanto seus galhos se lançam ao céu em busca de luz solar. As profundezas da terra e suas                  

águas são representadas pela entidade de nome Apsu, enquanto o sol é conhecido como              

Shamash na história de Etana. Dessa forma, o simbolismo naturalista da árvore introduz dois              

dos personagens posteriores do mito, mesmo que Apsu não venha a ser mencionado por esse               

nome. Nessa árvore habitam os residentes de costume, pássaros e cobras. Mas em suas              

funções míticas os personagens da história aprofundam o simbolismo do eixo cósmico. Um             

deles se move pela terra e suas entranhas enquanto o outro voa pelo céu. A águia caça a cobra                   

levando-a ao céu, porém nesse momento cria a oportunidade de o réptil envenenar a ave               

5  O tradutor faz uma nota sobre essa passagem ser de outra versão desse mito, incluída para preencher um 
fragmento perdido do texto original. 
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trazendo-a ao chão. O comportamento natural dos seres em questão anuncia temas que serão              

tratados no mito, e complexifica esses temas, mas os significados ainda possuem muitas             

camadas. A árvore também representa o eixo de rotação do planeta, que causa a impressão do                

céu noturno girar em torno do centro da terra. Isso representa o macrocosmos, enquanto o               

micro seria o corpo humano com a coluna funcionando de eixo.  

A história se desenvolve apresentando o sol como a divindade que media o conflito              

entre a cobra e o pássaro. Como retribuição ao crime da águia, shamash instrui a cobra a                 

realizar uma série de torturas. Todas elas são pertinentes ao tema das iniciações místicas. A               

águia é depenada, o que configura uma tortura física que no caso de um humano acionária os                 

processos fisiológicos associados ao estresse. Enquanto a ausência de comida e bebida            

configuram o jejum iniciático e seus respectivos processos fisiológicos. A águia ser depenada             

tem outro caráter iniciático importante, ela representa a nudez característica do recém-nascido            

assim como do morto. Quem deseja se iniciar deve reverter o processo natural e praticar uma                

morte ritual seguida do renascimento como uma nova pessoa. Esse simbolismo é reafirmado             

pelo poço sem fundo em que a águia é jogada, que representa o Apsu. Nele se instaura a                  

distância da ordem cósmica representada pelo sol. Apsu é o caos primordial que, fértil como               

as águas doces, permite o nascimento de uma nova ordem.  

Tendo a águia cumprido sua morte ritual entra na narrativa Etana, em busca da planta               

do nascimento. Isso confirma a dinâmica de morte e renascimento iniciático que é enfatizado              

pela própria sequência de acontecimentos. É importante ter em mente que o mito não trata de                

múltiplos personagens, mas, na verdade, de um indivíduo se iniciando. Então, deve-se ter em              

mente a sequência de acontecimentos em geral, mesmo que sejam separados entre os             

personagens. Ao encontrar a águia e ser oferecido qualquer coisa em troca do resgate da ave,                

Etana pede que essa revele tudo aquilo que está escondido aos seus olhos. Nesse momento               

fica claro que não é uma busca literal por uma planta que propicie um herdeiro ao rei, mas,                  

sim, uma busca por uma vida nova, com uma perspectiva diferente sobre a realidade, uma               

iniciação. O neófito deve abrir seus olhos para a luz do sol, da ordem cósmica, tanto é que, em                   

seguida, ele sobe com a águia aos céus, domínio de Shamash. 

Esse mito descreve as práticas xamânicas com bastante clareza, ele contém a descida             

ao submundo e ascensão ao mundo celeste. Mas também a morte ritual iniciática e suas               
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práticas associadas como jejum e tortura. Da perspectiva fisiológica os temas principais            

voltarão a aparecer, com a cobra e águia, árvore e sol tomando papéis centrais no corpo                

humano. Vou deixar os outros mitos trazerem mais especificidades para esclarecer do que se              

trata essa fisiologia.  

2.2: A árvore Yggdrasil na poesia nórdica 

Outra tradição que celebra a árvore cósmica é a dos poemas contidos nos Eddas              

nórdicos. As poucas passagens que falam sobre a árvore cósmica Yggdrasil a descrevem de              

maneira muito similar a do mito mesopotâmico. O poema Grímnismál (HOLLANDER, 1996,            

p. 61) descreve a árvore e seus habitantes enquanto Havamal (BELLOWS, 1923, p. 28) conta               

uma cena que ocorre em meio a ela. Os dois juntos configuram uma concepção já familiar                

para minha pesquisa. Também vou incluir uma passagem do novo testamento (Mateus, 4:1-4)             

onde Jesus pratica jejum no deserto, enfatizando as similaridades com o mito Havamal. E por               

último cito Henning Kure (2006) que pensa esse mito da perspectiva iniciática. Começando             

pelo Grímnismál, Yggdrasil é descrita da seguinte forma: 
  

(Uma águia se assenta nos galhos de um freixo, 
E ele é muito sábio; 
E entre seus olhos se assenta o gavião)  6

Que é chamado Vethrfolnir. 
Ratatosk é o esquilo / que ali deve correr 
No freixo Yggdrasil; 
De cima as palavras / da águia ele carrega, 
E às fala para Nithhogg em baixo 
Quatro veados ali estão, / que os galhos mais altos 
Mordem com pescoços curvados para trás; 
Dain e Dvalin, / …... 
Duneyr e Dyrathror. 
Mais serpentes estão / debaixo do freixo 
Do que um simio tolo pensaria; 
Goin e Moin, | filhos de Grafvitnir, 
Grabak e Grafvolluth, 
Ofnir e Svafnir / vão sempre, creio, 
roer os ramos da árvore 
O freixo de Yggdrasil / sofre grande mal, 
Muito mais que o homem sabe; 
Os veados mordem seu topo, / seu tronco está apodrecendo,  
E Nithhogg roe embaixo. (HOLLANDER, 1962,  p. 140-142, minha tradução) 

 
Aqui novamente encontramos a árvore com uma águia no topo e uma cobra nas raízes,               

mas as diferenças detalham um pouco mais o sistema cosmológico em questão. Entre os olhos               

6 O tradutor faz uma nota sobre essa passagem ser de outra versão desse mito, incluída para preencher um 
fragmento perdido do texto original. 
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da águia habita o gavião Vethrfolnir, a mesma localização da glândula pineal no corpo              

humano. Essa glândula se mostrará importante no outro poema que concerne Yggdrasil. E a              

cobra nas raízes é acompanhada de outras seis, configurando um total de sete, simbolismo ao               

qual retornaremos com o exemplo do Egito. Já o esquilo cumpre a função de comunicar               

insultos enviados entre a águia e a cobra. Isso repete o tema da inimizade entre os dois                 

animais que encontramos em Etana. Mas também remete aos impulsos nervosos que            

percorrem os dois sentidos da coluna vertebral. O movimento para cima e para baixo aparece               

também na jornada de Odin no Havamal: 
 

Sei que fiquei pendurado na árvore agitada pelo vento 
de todas as noites nove, 
ferido por lança, prometido a Othin,  
eu prometido a mim mesmo, 
(sobre aquela árvore da qual nāo se diz 
de quais raízes ela emerge) 
Nem chifre me levantaram ou pão me ofereceram; 
Eu olhei abaixo de mim -- alto eu gritei -- 
apanhei acima as runas, apanhei elas lamentando, 
assim ao chão cai novamente. 
Do filho de Bolthorn, pai de Bestla, 
Eu dominei nove poderosos cantos, 
e um gole eu tomei, do mais querido hidromel, 
tirado de Óthraerir. 
Então comecei a crescer e ganhar em discernimento, 
a crescer e transpirar em sabedoria: 
Um verso levou a outro verso 
um poema levou ao outro poema. (BELLOWS, 1923,  p. 60-61, minha tradução) 

 
Esse trecho é muito importante porque contém o processo iniciático de forma bastante             

clara. Odin passa nove noites pendurado em Yggdrasil, sem dormir. Isso indica a glândula              

pineal e sua manipulação através da abstinência de sono. Ele se auto mutila em oferenda a si                 

mesmo, o que configura a tortura autoinfligida tradicional das iniciações místicas e aciona o              

sistema fisiológico do estresse. Não só isso como também está presente o jejum, que precede               

a experiência extática buscada. Então Odin adquiri as runas e bebe do hidromel, que remetem               

respectivamente ao conhecimento cosmológico e uma possível emissão hormonal no cérebro.           

O resultado é ele começar a cantar poemas que vem um atrás do outro, o que é uma prática                   

xamânica por excelência. Outra história que enfatiza o jejum é de de Jesus contada no               

evangelho de Mateus: 
 

Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por               
quarenta dias e quarenta noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então,           
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aproximando-se o tentador, disse-lhe: "Se és Filho de Deus, manda que estas pedras             
se transformem em pães". Mas Jesus respondeu: "Está escrito: Não só de pão vive o               
homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. " (BÍBLIA, Mt., 4:1-4, 2002) 

 
A experiência de Jesus no deserto reflete a de Odin, pois eles estavam praticando a               

mesma técnica corporal, o jejum. O de Jesus, se levado literalmente, foi extremo, mais do que                

o suficiente para ele ter experiências de consciência alterada. Assim temos um exemplo do              

tipo de objetivo para que o jejum é usado em uma iniciação. O controle dos desejos, que Jesus                  

demonstra total domínio. Ao sair do deserto Jesus está preparado para dar início a sua jornada                

final, ou seja, começar o caminho que levará a sua morte e renascimento. 

Aqui vale observar a sofisticada metalinguagem presente no texto nórdico, afinal Odin            

é a divindade dos poetas. Esse mito toma a forma de um canto poético e a função de um guia                    

para a iniciação mística. Ao mesmo tempo o seu clímax contém uma descrição poética de               

uma experiência extática. Essa experiência provavelmente foi acessada pelo poeta autor do            

mito através de sua própria iniciação. Assim se configura uma sequência entre iniciados que              

se utilizam de suas experiências místicas para ajudar neófitos, através dos cantos, a alcançar              

tais experiências. 

No seu texto “Hanging on the World Tree: man and cosmos in Old Norse mythic               

poetry” Kure enfatiza o aspecto ascendente e descendente da busca de Odin: 
 

A ação é claramente verticalmente direcionada. Odin espiou abaixo, e pegou os            
segredos do submundo acima. Quando ele deixou a árvore depois de nove noites, ele              
caiu, um movimento para baixo indicando que sua posição de pendurado na árvore             
seja na parte em que venta, nos galhos. (KURE,  2004, p. 4, minha tradução) 

 
A verticalidade referida acima é condizente com o eixo cósmico representado pela            

árvore Yggdrasil. E a fisiologia dos processos neuroendócrinos também ocorre nesse eixo,            

com informações eletroquímicas subindo ao e descendo do cérebro. Em seguida Kure fala             

sobre a fase liminar da iniciação de Odin: 
 

(...) 
“O mito de Odin pendurado é um mito sobre iniciação, como mostrado por Jens              
Peter Schjødt (2003). Durante a fase liminar de um rito de iniciação, o iniciado viaja               
- em um sentido espiritual - para outro mundo. Ali ele adquire conhecimento             
numinoso em alguma forma, conhecimento que irreversivelmente altera seu status          
quando ele retorna ao seu próprio mundo. Isso é o que aconteceu a Odin. E ele ficou                 
pendurado por nove noites -- a fase liminar -- e retornou de sua provação com novos                
poderes”.(KURE, 2004, p. 4, minha tradução) 
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O tema de um homem pendurado em uma árvore associa o corpo humano ao vegetal               

de forma a reafirmar a possibilidade da coluna vertebral estar simbolizada. Outro mito que              

complexifica esse tema se encontra no livro de Samuel II do velho testamento. Um filho do                

rei Davi, Absalão, se rebelou contra o reinado de seu pai. Em fuga, “A cabeça de Absalão                 

prendeu-se no carvalho e ele ficou suspenso entre o céu e a terra [...].” (BÍBLIA, Sm II, 18:9,                  

2002) Ao se constatar a vulnerabilidade do filho de Davi, é enviado alguém para matar-lo.               

“Tomou então três dardos" e os lançou no coração de Absalão, que estava ainda vivo entre os                 

galhos do carvalho.” (BÍBLIA, Sm II, 18:14, 2002) O carvalho é comumente associado ao              

eixo cósmico e na narrativa se realiza também sua associação com o corpo humano, no caso o                 

de Absalão. Na história se faz referência direta ao coração, e os dardos que o atravessam                

também indicam o eixo cósmico. Três dardos que se cruzam no mesmo ponto formam três               

eixos apontando para seis direções. Da mesma forma é percebido o cosmos para grande parte               

dos povos, que dividem entre leste e oeste, norte sul e para cima e para baixo. Essa                 

perspectiva permite se pensar os habitantes de Yggdrasil nesses termos. Lá se encontram a              

águia e a cobra, representando o eixo vertical junto da árvore, e também quatro veados que                

como seres terrestres estão no mesmo plano que as direções cardeais. 

Na Grécia, o caduceu (Figura 32) é um importante símbolo de Hermes, que no hino               

homérico a Hermes, é dito ser dado a ele por Apollo. “Além disso, te darei um esplêndido                 

cajado de abundância e riqueza: ele é de ouro, com três ramos, e vai te manter livre de                  

injúrias…” (EVELYN-WHITE, 1920, p. 401, minha tradução) Aqui já temos a associação            

entre o sol e um cajado de três ramos, que não só remete a árvore da vida, mas aos três pilares,                     

encontrados também na doutrina da kundalini. Outro mito explica a origem do caduceu, é o de                

Tirésias, presente nas Metamorfoses de Ovídio (GREGORY, 1958, p. 73). 
 

Um dia enquanto andava por um bosque verdejante 
Ele enfiou seu cajado entre duas monstruosas 
Serpentes, grandes e unidas em amor (e então, oh milagre)  
foi transformado em uma mulher, e como  
Uma mulher viveu por sete outonos. Então, 
Enquanto ele vinha ao oitavo outono ele viu 
As mesmas duas criaturas no ato de amor, 
E parou para dizer, “Se milagres são feitos 
Aqueles que golpeiam vocês e o sexo é transformado,  
Eu golpeio novamente-” E assim ele fez, de uma vez 
gênero mudou para seu sexo em nascimento. (GREGORY, 1958, p. 74, minha            
tradução) 
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Essa versão associa as duas cobras aos mistérios da sexualidade, além de relacionar as              

cobras ao cajado entre elas. Eventualmente Tirésias é cegado mas Zeus “deu a Tirésias pela               

perda da visão o dom da profecia, uma honra que fez a escuridão de sua desgraça muito mais                  

leve.” (GREGORY, 1958, p. 74, minha tradução) Assim o sistema volta a aparecer, com o               

eixo central, as cobras e o tema da visão. Da mesma forma que Odin ao sacrificar seu olho, ao                   

se tornar cego Tirésias ganhou o poder de divinação, que é uma característica mística              

tradicional, sendo uma das habilidades e funções de muitos xamãs. Sua mudança de sexo é               

um tema tratado em outros mitos gregos, que remete a unificação dos opostos pelo místico,               

etapa obrigatória da iniciação.  

Em seu livro, “Floresta de Símbolos: aspectos do ritual Ndembu”, Victor Turner pensa             

a liminaridade em rituais e iniciações. Ele destaca esse conceito como fase intermediária e              

ambígua que configura uma diferenciação de status social. Turner se refere a “[...] sociedades              

predominantemente estruturadas pelas instituições de parentesco”. Ele diz dos iniciandos que           

“Simbolicamente eles são ou destituídos de sexo ou bissexuais, e podem ser considerados             

como uma prima matéria humana - como matéria bruta indiferenciada” (TURNER, 2005, p.             

143). Outra forma similar à equivalência entre nascimento, vida e morte é a equivalência entre               

os sexos, desse modo desconstruindo ainda mais a pessoa que se adequa a esse estado               

indistinto. Segundo Turner, “Se o período liminar for encarado como uma fase interestrutural             

na dinâmica social, o simbolismo tanto da androginia, quanto da assexualidade se torna             

imediatamente inteligível em termos sociológicos” (TURNER, 2005, p. 143) Aqui eu posso            

dar um exemplo que permite vislumbrar o espectro de níveis em que essas práticas atuam.               

Uma forma comum de simbolizar a androginia ou assexualidade nas iniciações é a abstinência              

sexual. Essa prática não só tem um significado social e corporal, como fisiológico, que afeta a                

iniciação neuroquimicamente. Assim temos o ponto de interseção entre essas diversas esferas,            

mas a moda iniciática, elas devem ser analisadas como uma unidade indistinta. Ainda de              

acordo com Turner: “Como as distinções sexuais são componentes importantes da posição            

estrutural, num reino sem estrutura não vigoram.” (TURNER, 2005, p. 143) Turner conclui             

chamando a atenção para o fato de que a natureza dissolvente da iniciação configura um               

ambiente desestruturado, mas creio que as técnicas de desestruturação podem configurar sua            

estrutura. O status social não é o único alterado na iniciação, o corpo manifesta              
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fisiologicamente essa alteração. Assim como as experiências extáticas descrevem toda uma           

nova forma de sociabilidade com o cosmos e suas entidades. 
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CAPÍTULO 3: A DESCIDA AO MUNDO INFERIOR 

 

Neste capítulo trato de dois mitos, um maia, traduzido por (BATISTA, 2019) e um              

mesopotâmico traduzido por (GADOTTI, 2014), os dois compartilham temas como a árvore            

cósmica, um jogo de bola e subsequente descida ao submundo seguida por uma ascensão ao               

céu. Nos dois se narra um jogo de bola que causa uma descida ao submundo seguida da                 

ascensão ao céu. As similaridades estruturais convidam a comparar os temas sobre uma             

mesma lente. Nesse caso, essa é a lente da fisiologia iniciática, referente a árvore cósmica.  

3.1: O Popol Vuh 

Adiante incluí a tradução do Popol Vuh de Josely Vianna Baptista (2019),            

acompanhado apenas pelos meus comentários. Esse mito de origem Maia chegou às mãos de              

invasores espanhóis, mas não se pode traçar sua origem além disso. O Popol Vuh retrata uma                

iniciação nos mesmos termos que venho observando entre culturas. A história narra as             

aventuras místicas de dois irmãos, Hun-hunahpú e Vucub-hunahpú, que incomodam os           

senhores de Xibalba, o submundo Maia, com seus jogos de bola. Eles são convocados a uma                

partida contra os senhores e lá eles são mortos. “Então foram sacrificados e enterrados. No               

Pucbal-chah (Pátio do Sacrifício do Jogo de Bola), assim chamado, eles foram enterrados.             

Antes de enterrá-los, cortaram a cabeça de Hun-hunahpú, e o resto de seu corpo foi enterrado                

com seu irmão mais jovem.” (BATISTA, 2019, p. 157). Em seguida se encontra o tema do                

humano pendurado na árvore. 
 

Agora ponham a cabeça dele entre os galhos daquela árvore plantada lá no caminho              
- disseram Hun-camé e Vucub-Camé 
(...) 
Que ninguém colha de seu fruto. Que ninguém fique sob a árvore. (...) 
Pois já não dava para distinguir a cabeça de Hun-Hunahpú , agora ela era igual aos                
frutos da árvore. (BATISTA, 2019 p. 157) 

 
Em seguida, uma moça decide conhecer a árvore de que tanto falam e é recebida pela                

cabeça de Hun-Hunahpú. Esse a convence a estender a mão, onde ele cospe com o objetivo de                 

engravidar e menina. Dela nasceram dois meninos gêmeos, Hunahpú e Ixbalanqué, que ao             

crescerem e aprenderem o destino de seu pai e tio decidem vingá-los. E provocam, com seu                

jogo de bola, os senhores de Xibalba a fazerem o mesmo convite recebido pelo seu pai. Ao                 
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chegarem no jogo de bola deixam se vencer e são desafiados a uma série de provações                

mortais.  

As provas consistem em sobreviver a noites em diversas casas, cada uma            

representando um tipo de tortura. A primeira é a casa das facas que representa cortes a pele,                 

como em escarificações iniciáticas. A segunda e a casa do frio identificada com a exposição               

iniciática a temperaturas extremas. Como apontado por Eliade (2004), em vários lugares frios             

técnicas desse tipo são usadas, como monges tibetanos, que foram famosamente registrados            

meditando envoltos em panos molhados em plena noite nos Himalaias. A técnica consiste em              

uma postura e respiração que lhes ajudam a controlar o metabolismo do corpo de modo que a                 

temperatura corporal dos monges evapore a água dos panos até que fiquem secos. Isso é feito                

com diferentes números de panos em sequência variando de acordo com a eficácia do              

indivíduo. Eliade aponta a similaridade com povos do ártico que também possuem iniciações             

xamânicas que envolvem mergulhar e emergir por diversos buracos em corpos d'água            

congelados (ELIADE, 2004, p. 112-113).  

A casa dos jaguares é a terceira e nela os heróis gêmeos comandam os animais a não                 

os comerem. Ser comido representa ser desmembrado, tradicional experiência extática          

registrada em mitos. Em seguida, entram na casa do fogo, onde não se queimam, como os                

místicos que andam sobre brasas ou colocam o braço em água fervendo. A última casa é a dos                  

morcegos, e ela representa a escuridão completa associada a técnicas de privação sensorial.             

Essa técnica é utilizada até hoje em busca de visões recreativas, mas sempre foi usada em                

contextos rituais, basta se imaginar o que xamãs tanto faziam em suas cavernas pintadas. Mas               

nessa casa um dos irmãos, ao buscar a luz, é decapitado pelo morcego Camazotz. Ser               

decapitado é um tradicional tema das visões iniciáticas e é acompanhado pelo corpo             

desmembrado que se contempla como uma cabeça separada dele.  

O último desafio é outro jogo de bola com os senhores de Xibalba, onde os gêmeos os                 

derrotaram. Assim se configuram sete desafios, dois jogos de bola, no início e no fim, e cinco                 

casas entre eles. Isso remete ao sistema dos Chakras com a raiz e a coroa em suas                 

extremidades e outros cinco entre eles. Na doutrina da Kundalini, descrita acima, a energia              

flui do períneo, identificado com o submundo, e ascende ao sol e a lua na cabeça. Ela faz isso                   

através de dois canais energéticos, Ida e Pingala, um que sobe e outro que desce. É, pois,                 
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interessante notar os nomes dos dois adivinhos que vão concluir os planos dos gêmeos depois               

de passarem pelos sete desafios. “Então mandaram chamar dois adivinhos, dois videntes. Seus             

nomes eram Xulú (O-que-Descende) e Pacam (O-que Ascende). Eram sábios.” (BATISTA,           

2019, p. 192). 

Então os gêmeos os instruem a dar uma falsa orientação aos senhores de Xibalba              

quando perguntados sobre o que deveria ser feito com os seus corpos. Os heróis então se                

apresentam em Xibalba e se jogam voluntariamente no fogo em frente aos senhores. O que               

representa a destruição do ego, objetivo de várias iniciações com o intuito de se dar lugar a                 

uma nova pessoa. Então os senhores mandam chamar os adivinhos que instruem eles de              

acordo com o planejado pelos gêmeos.  
 
Seria bom eles morrerem assim; e seria bom vocês moerem os ossos deles na pedra,               
como se moe a farinha de milho; e seria melhor moer-los separadamente. Depois é              
só jogá-los no rio, ali onde brota a fonte que se espalha por todas as montanhas                
pequenas, as montanhas grandes. (BATISTA, 2019, p. 193) 
 

Esse processo permite o renascimento dos gêmeos como novas pessoas capazes de milagres.             

“O que faziam agora era diferente. Só ficavam executando a dança do Noitibó, a dança da                

Doninha, a dança do Tatu e, ainda, a dança da Centopéia e a da Perna de Pau.” (BATISTA,                  

2019, p. 194). Esse tema é paralelo a obtenção dos cantos poéticos por Odin ao realizar sua                 

própria iniciação. Tendo em vista que a prática xamânica consiste principalmente de danças e              

cantos fica claro que se trata de uma iniciação mística quando o grande poder do herói vem de                  

um dos dois. Agora os gêmeos são capazes de restaurar coisas destruídas, isso inclui              

ressuscitar seres vivos após a morte. Eles então enganam os senhores de Xibalba de forma que                

daria orgulho a Chico e Joao Bento do Alto da Compadecida. Eles vão a Xibalba disfarçados                

de pobres e performam seus milagres até serem convidados pelos senhores a se apresentar              

diante deles. Nisso os senhores pedem para eles mesmos serem sacrificados e ressuscitados, o              

que os gêmeos fazem pela metade, é claro. Vitoriosos sobre os senhores de Xibalba os               

gêmeos retornam a casa de sua avó, onde são recebidos e louvados, sendo renomeados por               

ela. 
 

Centro da casa, centro da colheita! 
Milho viçoso, leito da terra! 
E ela assim os nomeou 
-Centro da Casa e Centro da Colheita- 
porque no meio da casa 
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eles plantaram os pés de milho. 
E ela assim os nomeou 
-Leito da Terra e Milho Viçoso- 
porque no leito da terra 
eles plantaram os pés de milho, 
também nomeado Milho Viçoso 
por terem os pés lançados renovos. (BATISTA, 2019, p. 200) 

 
Eles são identificados com o milho e o eixo cósmico que fica no centro da terra. O                 

milho, da mesma forma que os heróis, morre, mas é renascido por suas sementes. “E então os                 

jovens subiram, rodeados de luz, e num instante ascenderam ao céu. Um se tornou o sol, o                 

outro a lua. O céu todo se iluminou sobre o leito da terra; eles estavam lá no céu.” (BATISTA,                   

2019, p. 200). Assim concluindo a jornada dos gêmeos com a ascensão ao céu. O mito traz                 

temas reconhecíveis da iniciação, descidas ao submundo provações e torturas concluídas com            

a ascensão ao céu, assim como a presença de entidades cósmicas como a árvore, o sol e a lua.  

3.2: A história de Gilgamesh e Enkidu no Submundo 

Nessa parte utilizo a tradução de Alhena Gadotti (2014, p. 154) do mito que ela chama                

de Gilgamesh, Enkidu e o Submundo. A tradução começa na página 154 de seu livro mas a                 

partir desse ponto o mito é contado em versos, como farei na minha citação. A versão em                 

português é minha tradução da versão em inglês de Gadotti. Inclui apenas o mito e meus                

comentários, comparando com pontos centrais do Popol Vuh. (BATISTA, 2019). Esse mito            

mesopotâmico trata de uma versão regional de uma parte da epopeia de Gilgamesh. 

O mito começa com uma contextualização cosmológica dos primórdios e segue           

estabelecendo os níveis cósmicos. “Quando o céu tinha sido separado da terra, quando a terra               

tinha sido demarcada do céu, quando o nome da humanidade tinha sido estabelecido,”             

(GADOTTI, 8-10, 2014, minha tradução). De acordo com o mito “Quando An carregou o céu,               

e Enlil carregou a terra, e quanto ao mundo inferior, tinham concedido sobre Ereskigal como               

dote.” (GADOTTI, 11-13, 2014, minha tradução). Então se especifica que nesse tempo havia             

uma árvore solitária na margem do Eufrates. “A força do vento do sul puxou pra fora suas                 

raízes e arrancou fora seus galhos,”(GADOTTI, 30, 2014, minha tradução). Quando uma            

mulher que passava pegou a árvore e levou pra Uruk, até o pomar de Inana, ao que se diz algo                    

peculiar. “A mulher não plantou a árvore com suas mãos, ela plantou com seu pé, a mulher                 

não regou a árvore com suas mãos, ela regou com seu pé” (GADOTTI, 36-37, 2014, minha                

tradução). Em seguida ela se pergunta quando poderá sentar e deitar em uma cadeira e cama                
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feitas de sua madeira. Quando a árvore se tornou grossa ninguém conseguia partir sua              

madeira. “Em suas raízes, uma cobra imune a feitiços colocou seu ninho, em seus galhos, um                

pássaro, Anzu, assentou seus filhotes, em seu tronco um demônio feminino construiu sua             

morada.” (GADOTTI, 42-44, 2014, minha tradução). Sendo assim, Inana chorava frente a            

árvore indestrutível e perigosa, até que vai buscar ajuda com seu irmão, Gilgamesh. Esse pega               

seu machado e derrota os habitantes da árvore um por um, e arranca suas raízes e galhos.                 

Então ele leva a madeira até o pé da montanha, e a entrega para Inana fazer sua cadeira e                   

cama. “Para si próprio, ele teve suas bolas feitas das raízes, e seu bastão feito dos galhos.”                 

(GADOTTI, 149-150, 2014, minha tradução). 
 

Realmente querendo jogar com seu bastão, ele jogou com seu bastão na passagem. O              
jovem sempre desejou jogar com uma bola em sua cidade, mas uma vez que ele               
montou nos quadris de um grupo de filhos de viúvas, eles começaram a gritar: “Ai               
meu pescoço! Ai minhas costas!” Enquanto para aquele que tem uma mãe, ela ia              
trazer pão para seu filho, e para aquele que tem uma irmã, ela ia servir água para seu                  
irmão. Quando o crepúsculo começou a descer, depois que ele tinha marcado o             
ponto em que sua bola tinha estado, ele carregou a bola a frente e trouxe ela para sua                  
casa. De manhã, conforme ele montava no mesmo ponto em que ele tinha feito a               
marca, devido a acusações das viúvas, e os protestos das moças, sua bola e seu               
bastão caíram ao fundo do mundo inferior. Ele esticou sua mão, mas não conseguia              
alcançar ela, ele esticou seu pé, mas não conseguia alcançar ele. No portão de              
Ganzer, em frente ao mundo inferior, ele sentou. Gilgamesh chorou, estava em            
prantos: Ai minha bola, ai meu bastão! Ai bola, a qual os prazeres eu ainda não tinha                 
aproveitado por completo! Ai jogo no qual eu ainda não tinha perdido interesse! (...)              
Se apenas eles ainda estivessem lá para mim com a mulher do carpinteiro, que é               
como a mãe que me pariu!” (GADOTTI, 151-173, 2014, minha tradução) 

 
Esse trecho é muito interessante por suas conotações sexuais, a bola e o bastão muito               

provavelmente se referem as genitálias de Gilgamesh. O jogo que ele joga parece representar              

sexo com os “filhos de viúvas”, assim como a menção final aos prazeres da bola. Outro                

aspecto peculiar é como ele se refere a “mulher do carpinteiro, que é como a mãe que me                  

pariu!” (GADOTTI, 173, 2014, minha tradução). Se o bastão e as bolas de Gilgamesh              

representam seu sistema reprodutor, e eles foram feitos com a madeira da árvore cósmica por               

um carpinteiro, isso significa que a mulher do carpinteiro ser como a mãe do herói remete ao                 

sistema reprodutivo feminino. Da mesma forma o novo testamento enfatiza que a mãe de              

jesus é a mulher de um carpinteiro. 

Em seguida Gilgamesh questiona quem vai trazer submundo acima sua bola e bastão,             

ao que Enkidu responde que será ele. Gilgamesh então instrui ele a não fazer diversas coisas                

ao ir para o mundo inferior. Enkidu não cumpre nenhuma dessas instruções, e queixas contra               
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ele o retém no submundo por sete dias. Gilgamesh ao lamentar a Enki é instruído em como                 

resgatar Enkidu.  
 

Ele abriu uma fresta no mundo inferior, por meio de seu sopro de vento, ele mandou                
seu servo submundo acima. Um abraçou o outro enquanto beijava ele. Eles se             
desgastaram fazendo perguntas: 
-Você viu as regulações do mundo inferior, se apenas você me falasse sobre isso, se               
apenas você me falasse sobre isso! 
-Se eu devo te falar sobre as regulações do mundo inferior, você, então, sente se e                
chore! 
-Eu, então, sento e choro! 
-Quando a mão tocou o pênis, seu coração regozijou por isso! O pênis é como uma                
viga podre, cupins a devoram. 
-(Gilgamesh) E onde é a vulva? Deixe me ir lá!  
-A vulva é como uma fenda, ela é cheia de poeira. 
-“Enfim!” disse o senhor e sentou na poeira. (GADOTTI, 242-254, 2014, minha            
tradução) 

 
Gilgamesh questiona enkidu sobre as regulações do submundo, ao que esse diz que o              

herói não vai ficar feliz com as notícias. Ao referenciar a mão tocando o pênis como uma                 

provável referência a masturbação, Enkidu logo em seguida deprecia o órgão sexual,            

comparando o com uma viga podre cheia de cupins. E Gilgamesh reconhecendo sua culpa              

logo pergunta onde está a vulva, para que ele não use sua mão. Mas de forma mais                 

interessante ainda, Enkidu não parece estar enaltecendo a vulva, pelo contrário, associando-a            

a uma fenda cheia de poeira. Mas Gilgamesh parece estar satisfeito com a notícia, e se senta                 

sobre a poeira. Existe uma interpretação que faz mais sentido, caso a poeira na verdade               

represente a terra. Nesse caso a fenda cheia de poeira na verdade está cheia de terra fértil,                 

onde Gilgamesh se senta, remetendo ao ato sexual. 

Em seguida Enkidu descreve diversos tipos de fantasmas e causas de morte e suas              

consequências no outro mundo. Mas a última é a que me chama mais atenção, concluindo o                

mito com uma ascensão ao céu. “Você viu o homem que queimou até a morte?” Ao que                 

enkidu responde que não, “Seu fantasma não está lá. Sua fumaça foi acima para os céus.” (                 

GADOTTI, 305-306, 2014, minha tradução). As últimas frases dão o caráter xamânico final do              

texto, com a subida aos céus daqueles que morrem queimados. O fogo sendo um símbolo de                

autotransformação, e o céu um de elevação mística.  

Esse mito é surpreendentemente similar ao Popol Vuh, nos dois uma mulher se depara              

com uma árvore, em um ela planta a árvore novamente, em outro ela dá a luz a gêmeos que                   

seriam identificados com o milho. Os dois incluem um jogo de bola que proporciona a               
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descida ao submundo. E os dois associam ser queimado com ascender ao céu. A similaridade               

entre os temas fortalece a possibilidade deles se referirem a fisiologia iniciática e seus estados               

extáticos. O simbolismo da fertilidade associado a árvore representa o nascimento do místico             

que ao se iniciar cresce em busca da luz que revela os mistérios. Saindo do submundo da                 

decomposição fertilizante o iniciado tem seu estado anterior destruído para dar espaço a seu              

novo status. 
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CAPÍTULO 4: A COBRA E A BUSCA PELA VIDA ETERNA 

 

Neste capítulo incluí três mitos, o texto da pirâmide de Unis, a epopeia de Gilgamesh e                

o livro do Gênesis. Os tres tem uma cobra em papel de destaque, e nós três essa cobra está                   

envolvida com a busca pela vida eterna. Essas três tradições são interessantes de serem              

comparadas pois se localizavam em um contínuo geográfico, com Israel entre o Egito e a               

Assíria. A história dos hebreus no velho testamento é marcada por dois exílios principais, um               

no Egito e o outro na Babilônia. Além disso estar descrito no próprio texto, a proximidade                

entre essas três sociedades era o suficiente para serem localizados temas mitosimbólicos            

comuns a elas, sem grandes dúvidas de como esse intercâmbio ocorreu. 

4.1: O texto da pirâmide de Unis 

Os textos das pirâmides são alguns dos mais antigos registros da religião egípcia.              

Neste capítulo vou incluir minha tradução da versão em inglês de James P Allen (2005).               

Antes de 2000 a.C. foram registrados nas paredes de pirâmides, sem ilustrações. Nessa época              

ainda eram reservados para os faraós, eventualmente dando lugar a textos com formas             

similares, os famosos livros egípcios dos mortos. A diferença é que as versões posteriores              

ganharam ilustrações muito relevantes para minhas análises anatômicas. Neste capítulo, vou           

comparar o texto do faraó Unis com outros mitos, especialmente alguns bíblicos. Também             

inclui uma observação de Eliade (1983) sobre a madeira da cruz de Cristo. E por fim, faço                 

referência a um livro sobre filosofia comparada, que cita uma etnografia sobre o povo !Kung               

(MARSHALL, 1962, apud MCEVILLEY, 2002, P. 220). 

Os textos das pirâmides se referem à iniciação em uma linguagem muito diferente             

porém com os mesmos temas dos mitos das outras culturas que observo. “Trança foi              

entrelaçada por trança, o bezerro sem dentes que emergiu do jardim foi entrelaçado.”             

(ALLEN, 2005, p. 17 minha tradução). A imagem da trança aqui representa duas cobras              

enroladas uma na outra, o que elas fazem ao brigar ou acasalar. Esse é um símbolo de ambos                  

nascimento e morte, que parece ser como a iniciação é tratada em todos esses mitos. O                

símbolo é fortalecido em seguida com o nascimento sendo representado pelo bezerro, que foi              

entrelaçado pela morte. Afinal nascer é o predicado fundamental que permite-se morrer, o que              

é sugerido em seguida. “Terra, engula o que emergiu de você! Monstro, deite-se, saia              
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rastejando! O Servo da Luz do Sol caiu na água. Cobra, vire se, para que o Sol possa te ver!”                    

(ALLEN, 2005, p. 17 minha tradução). Aqui encontramos uma contextualização cósmica,           

onde se faz referência a terra, água e o sol no céu. A cobra que caiu na água é um símbolo da                      

morte de Unis, e ele deve virar-se para o Sol e começar sua jornada até Ra. 

Esse texto tem a mais clara referencia a glândula pineal, pois o olho de Horus por si só                  

já indica o sistema límbico, em meio ao qual se localiza essa glândula. O fato de ser um olho                   

também remete a pineal pois ela é a glândula que processa as informações luminosas para               

regular o ciclo circadiano. “Osiris unis, aceite o olho de Horus, no qual ele causou devastação.                

Óleo de Pinha”(ALLEN, 2005, p. 22, minha tradução). O óleo de pinha no caso seria a                

serotonina que a pineal emite, e que produz a melatonina. Respectivamente um            

neurotransmissor e o outro um hormônio que atua no sono e seus estados de consciência. No                

texto, o óleo de pinha se encontra depois dessa recitação pois é uma oferenda que está sendo                 

oferecida. “Unguento, unguento, onde deve estar? Você na testa de Hórus, onde deve estar?              

Você estava na testa de Hórus, mas eu vou te colocar na testa desse Unis.” (ALLEN, 2005, p.                  

22, minha tradução). A pineal se localiza atrás da testa, e o unguento novamente indica seu                

hormônio.  

“Fome é a abominação de Unis: ele não a come. Sede é a abominação de Unis: ele não                  

a bebe.” (ALLEN, 2005, 30, minha tradução). Essa parte fala sobre o jejum de uma forma                

sofisticada, fome ser a abominação de unis sugere que apesar de jejuar ele não tem fome, e                 

não que ele a tem sempre satisfeita. Ainda mais, ele não come a fome, confirmando o jejum                 

sem a sensação de fome, efeito da neuroplasticidade, que adequa o cérebro a situação. Um               

pouco adiante Horus comanda que seu pai morto, Osíris, levante-se. “Faça meu comando,             

você que odeia o sono mas foi feito preguiçoso. Levante se, você em Nedit.” (ALLEN, 2005,                

p. 41, minha tradução). Aqui a condenação do sono por Osíris sugere a prática de sua                

abstinência, que afeta a glândula pineal. Outro mestre místico que se refere a abstinência de               

sono é Jesus, no evangelho de Mateus: 
 

Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte; ficai aqui, e velai                 
comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e               
dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice; porém, não seja como eu                
quero, mas como tu queres. E voltou para os seus discípulos, e achou-os             
adormecidos; e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e              
orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a               
carne é fraca. E indo uma segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não                

 
 
 



54 

pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os               
outra vez adormecidos; porque os seus olhos estavam pesados. (BÍBLIA, Mt.,           
26:38-43, 2002) 

 

“Va e reme para o Pântano das Oferendas, trace curso para o deus empoleirado em sua                

alta árvore” -- assim diz Coxas a Frente -- “ e penetre a terra até sua profundidade, até seu                   

meio, para seus ombros.” (ALLEN, 2005, P. 44, minha tradução). O destino da jornada de               

Unis é se juntar ao Sol em sua jornada pelo céu. Aqui ele é orientado a se direcionar ao “deus                    

empoleirado em sua alta arvore”, formulando o sistema do eixo cósmico. Esse deus             

provavelmente é Hórus mas pode ser também Ra ou uma das identificações que ocorrem entre               

os dois. “Você deve ver o Sol em suas amarras, você deve venerar o Sol em sua fuga das                   

amarras por meio do amparo d’Aquele Que é Grande, que é seu linho vermelho. O senhor do                 

contentamento está lhe dando seu título.” (ALLEN, 2005, p. 44, minha tradução). O sistema              

simbólico da árvore é reafirmado fazendo a referência ao deus Rá, o sol. Assim essa passagem                

identifica a coluna, o tronco encefálico na forma do pássaro e o cérebro como Ra. Adiante                

Essas três partes do corpo são referenciadas abertamente. “Vocês macacos que cortam            

cabeças, Unis vai passar por vocês em paz, pois Unis amarrou sua cabeça em seu pescoço - e                  

o pescoço de Unis está em seu torso”(ALLEN, 2005, p. 44, minha tradução). A cabeça é onde                 

fica o cérebro, o pescoço abriga o tronco encefálico, e a coluna em seu torso.  

“Então, aquele que é grande vai se levantar dentro de seu santuário [e deitar sua               

insígnia para] Unis, pois ele adquiriu Enunciação autoritativa e tem controle da Percepção.”             

(ALLEN, 2005, p. 45, minha tradução) Aqui Unis é associado a um estado de consciência que                

parece ser o que se encontra entre os místicos proficientes. “Enunciação autoritativa” é o que               

permite os milagres descritos em mitos e tradições místicas. O poder de comandar a realidade               

através de palavras e cantos, isso está associado com o “controle da percepção” que concerne               

o total controle sobre as informações sensoriais e a visão de mundo subsequente. 

“Uma escada foi amarrada por Sol em frente a Osíris, uma escada foi amarrada por               

Horus em frente a seu pai Osiris quando ele foi para seu akh, um deles de um lado e um deles                     

do outro. Agora Unis está entre eles.” (ALLEN, 2005, p. 57, minha tradução). A escada é                

outra representação da árvore, com aspectos diferentes destacados. Ela representa visualmente           

a coluna e a divisão das vértebras, enquanto a árvore destaca as ramificações do sistema               

nervoso a partir da medula espinhal. Osíris é fortemente associado com a coluna e tem como                

 
 
 



55 

um de seus principais símbolos o pilar de Djed, que representa especificamente a espinha              

dorsal do deus. No sarcófago de Osíris cresce uma árvore através de seu corpo, atravessando               

suas costas. Assim o símbolo de Horus e Ra amarrando uma escada em frente a Osíris parece                 

indicar sua coluna vertebral. O símbolo da escada também é encontrado no livro de Gênesis               

na narrativa da história de Jacó. 
 

Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi para Harã; E chegou a um lugar onde passou a                 
noite, porque o sol já se havia posto; e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs                  
por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, E sonhou, e eis que uma escada estava               
posta na terra, cujo topo tocava nos céus; e eis que os anjos de Deus subiam e                 
desciam por ela; E eis que o SENHOR estava em cima dela, e disse: Eu sou o                 
SENHOR Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque; esta terra, em que estás                
deitado, darei a ti e à tua semente; (BÍBLIA, Gn., 28:10-13, 2002) 

 
Aqui se estabelece um esquema cósmico que inclui a escada no papel de eixo entre o                

céu e a terra, e Deus no topo da escada. Deus representa o cérebro e os anjos os impulsos                   

nervosos que sobem e descem a coluna. “Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada,              

e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em                   

cima dela.” (BÍBLIA, Gn., 28:18, 2002) Aqui o azeite representa uma emissão hormonal do              

cérebro coluna abaixo. Outro símbolo que pode tomar o lugar da escada é a cruz de Jesus.                 

Eliade, em seu “Tratado de História das Religiões” (1983), faz uma análise comparativa que              

termina por destacar bastante a árvore da vida.  
 

“A cruz feita com a madeira da árvore do bem e do mal, é identificada com a árvore                  
cósmica ou a substitui; é descrita como uma árvore que ‘sobe da Terra aos Céus’,               
planta imortal que ‘se ergue no centro do Céu e da Terra, sólido alicerce do               
Universo’, ‘a árvore da vida plantada no Calvário’ Numerosos textos patrísticos e            
litúrgicos comparam a cruz com uma escada, coluna ou montanha, expressões           
características do ‘centro do mundo’. ” (ELIADE, 1983, p.348) 

 
Agora Unis está se aproximando do destino de sua jornada pelo Duat. “Saudações,             

vocês dois deuses reconciliados, filhos gêmeos dos quatro deuses primordiais do grande            

recinto, que invocaram Unis nu.” (ALLEN, 2005, p. 58, minha tradução). Aqui a nudez              

simboliza a iniciação nos mistérios da vida e da morte, representados pelo corpo nu ao nascer                

e morrer. Adiante se faz referência a privação sensorial dizendo que Unis vai continuar tendo               

suas visões e experiências místicas mesmo na ausência de estímulos sensoriais. “Unis não vai              

se tornar cego se você o colocar na escuridão, ele não vai se tornar surdo se não ouvir sua                   

voz.” (ALLEN, 2005, p. 59, minha tradução). 
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“No caminho que Hórus plana, no caminho que Hórus plana vai unis planar, neste              

sopro quente onde os deuses pegam água, e eles farão um caminho para Unis que Unis possa                 

passar nele: Unis é Horus.” (ALLEN, 2005, p. 60, minha tradução). Unis deve voar pelo               

caminho de Hórus ao céu e ele faz isso através de uma corrente de ar quente onde os deuses                   

pegam água. No corpo a água costuma representar as regiões inferiores, na base da coluna, de                

onde se deve elevar a energia. É muito interessante como a ascensão de Unis é similar a                 

descrição da Kundalini subindo pela coluna. Especialmente sendo observado em outro lugar            

da África uma descrição de um processo similar mas sem a parafernalha simbólica. O autor               

Thomas McEvilley em seu estudo comparativo entre as filosofias gregas e indus            

convenientemente cita um etnógrafo que observava os !Kung africanos. 
 

“O etnógrafo Lorna Marshall, em um artigo sobre “!Kung Bushmen Religious           
Beliefs,” escreve sobre um poder fisiológico oculto chamado ntum que é despertado            
por danças de transe, que levam o ntum a ferver. “Os homens,” escreve Marshall,              
“dizem que ferve coluna espinhal acima para suas cabeças, e é tão forte quando o faz                
que isso os vence e eles perdem seus sentidos.”(MARSHALL, 1962, apud           
MCEVILLEY, 2002, P. 220, minha tradução)  

 

Esse é o processo fisiológico que se busca nessas técnicas e pela descrição me parece               

que envolve um aumento da temperatura do fluido cérebro espinhal que se pressuriza coluna              

acima. “Unis é um babuíno guinchando, uivando, o anus de Unis está nas suas costas, e as                 

vértebras de Unis estão em sua cabeça.” (ALLEN, 2005, p. 60, minha tradução) Aqui se               

especifica a região do corpo onde esse processo fisiológico acontece, a coluna, do ânus a               

cabeça. “(Unis é Cobra-Trança, o touro alfa), que engoliu seus sete uraei e seus sete ossos do                 

pescoço vieram à existência, (que governa) suas setes Ennéades e escuta o caso do soberano.”               

(ALLEN, 2005, p. 60, minha tradução). A cobra trança representa o fluxo de energia              

eletromagnética da coluna, e engolir os sete uraei significa sua ascensão pelos sete centros              

endócrinos, das gônadas a cabeça. “Unis é um touro com luz do sol no meio de seus olhos: A                   

boca de Unis está firme com uma rajada de fogo, a cabeça de Unis tem os chifres de Hórus,                   

senhor do Vale do Nilo.” (ALLEN, 2005, p. 61, minha tradução) Aqui a energia alcançou a                

glândula pineal na cabeça, entre os olhos. Adiante a última frase do texto expõe o processo                

por completo, realizando o símbolo da escada como as costas de Osíris, onde se encontra o                

bálsamo do contentamento. “Ó você (barqueiro) com a sua nuca atrás de você, pegue para               

Unis (a escada chamada) “Bálsamo do Contentamento nas Costas de Osíris”, para que Unis              
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possa ir a frente sobre ele para o céu e Unis possa acompanhar o Sol no céu.”(ALLEN, 2005,                  

p. 61, minha tradução) Com a nuca para trás, localizando o processo totalmente na cabeça,               

Unis alcança o céu, onde acompanha Ra. O bálsamo do contentamento é uma emissão              

hormonal que é o passo final para que o estado de consciência de Unis esteja semelhante ao                 

de Ra. Esse é o crescimento da árvore, que vai em direção a ordem cósmica representada pelo                 

sol. 

4.2: A epopeia de Gilgamesh 

Uma planta tem destaque em outro mito famoso, a epopeia de Gilgamesh, traduzido             

para o inglês por Maureen Gallery Kovacs (2001). Consegui acesso a sua tradução apenas por               

um site, que divide o texto em páginas referentes a tabletes cuneiformes, no caso todos os                

trechos que eu trato estão no tablete XI, o penúltimo. Na história o herói busca o segredo da                  

vida eterna até, no XI tablete do mito, encontrar Utnapishtim. Gilgamesh expressa seu desejo              

pela vida eterna e diz que estava disposto a usar da violência para conseguir o que busca. Mas                  

de frente a Utnapishtim, o homem mais velho do mundo que foi recompensado com a vida                

eterna após o dilúvio, o herói se vê incapaz de machucar o velho sábio. Eventualmente,               

Utnapishtim permite a Gilgamesh realizar uma prova de seu merecimento da vida eterna.  
 

Agora então, quem vai convocar os deuses por você, para que você encontre a vida               
que está buscando.  
Espere! Você não deve se deitar por seis dia e sete noites.  
Assim que ele se sentou, com sua cabeça entre suas pernas, o sono, como uma               
névoa, soprou sobre ele. 
(...) 
Utnapishtim disse a sua mulher: 
“A humanidade é enganadora, e vai enganar você. 
Venha, asse um pão para ele e fique os colocando ao lado de sua cabeça e desenhe                 
na parede cada dia que ele se deita” 
Ela assou seus pães e os colocou ao lado de sua cabeça e marcou na parede o dia que                   
ele deitou. 
O primeiro pão estava seco, o segundo velho, o terceiro húmido(?), o quarto mofou,              
o quinto mofou acinzentado, o sexto ainda está fresco, o sétimo -- derrepente ele o               
tocou e o homem acordou.  
Gilgamesh disse para Utnapishtim: 
No momento em que o sono estava jorrando sobre mim você me tocou e me alertou!                
(KOVACS, XI, 2001, minha tradução) 

 
Então Utnapishtim atentou gilgamesh a contagem dos dias e os pães enquanto a             

situação se repete, apenas da segunda vez o herói entendeu que tinha dormido por dias.               

“Coitado de mim! O que devo fazer, Utnapishtim, onde devo ir! Aquele que arranca se               
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agarrou a minha carne, em meu quarto a morte habita, e onde quer que eu ponha o pé, lá                   

também está a morte.!” (KOVACS, XI, 2001, minha tradução). Em seguida Utnapishtim            

manda prepararem Gilgamesh para seu retorno, mas conforme ele partia, a mulher de             

Utnapishtim falou. 
 

Gilgamesh veio até aqui exausto e abatido.  
O que você pode dar a ele para que ele possa retornar para sua terra com honra! 
Então gilgamesh elevou uma vara de remar e levou o barco a margem. 
Utanapishtim falou a Gilgamesh, dizendo: 
Gilgamesh, você veio até aqui exausto e abatido. 
O que eu posso te dar para que retorne para sua terra? 
Eu vou revelar a você uma coisa que está escondida, Gilgamesh, ula… Eu vou te               
falar.  
Existe uma planta… como um arbusto espinhento,  
o qual os espinhos vão espetar sua mão como uma rosa. 
Se suas mãos alcançarem essa planta você se tornará um homem jovem de novo.  
Ouvindo isso, Gilgamesh abriu uma passagem (para o Abismo) e prendeu pesadas            
pedras em seu pé. 
Elas o arrastaram para baixo, para o Abismo elas o puxaram. 
Ele pegou a planta, apesar dela ter espetado sua mão, e cortou as pesadas pedras do                
seus pés, deixando as ondas o jogarem na costa. (KOVACS, XI, 2001, minha             
tradução) 

 
Quando o herói estava retornando com a planta, ele decidiu parar para um banho em               

uma nascente. “Uma cobra cheirou a fragrância da planta, silenciosamente veio acima e levou              

embora a planta. Enquanto voltava, ela soltou suas escamas. Nesse ponto Gilgamesh se             

sentou, chorando, suas lágrimas escorrendo pelo lado do seu nariz.” (KOVACS, XI, 2001,             

minha tradução). 

Gilgamesh está passando por uma iniciação, e os temas presentes no mito o colocam              

em proximidade com as outras histórias que eu incluí acima. Gilgamesh passa por um sono de                

seis dias, com seu acordar no sétimo representando seu abrir de olhos. O fato dele dormir duas                 

vezes seguidas remete a história da vigília dos apóstolos. A partir disso ele deve descer ao                

Abismo, a entidade cosmogônica Apsu, onde ele encontra a planta do rejuvenescimento. Isso             

representa a descida ao mundo inferior onde ele encontra essa planta, tomando posse dela, ele               

ascendeu de volta à superfície. Em seguida ele se despe para tomar banho, quando aparece               

uma cobra que captura a planta, adquirindo a capacidade de trocar de pele, rejuvenescendo. A               

cobra troca de pele da mesma forma que Gilgamesh se despe para entrar na água, e a águia do                   

mito de Etana é depenada e jogada em um poço. Isso estabelece mais um tema relacionado a                 
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árvore ou planta da vida, a transformação, abandono do velho para o surgimento do novo, a                

iniciação.  

A árvore tem suas raízes no escuro da terra, seu tronco na superfície e suas folhas para                 

o sol no céu. Isso é um símbolo claro da iluminação mística, onde o iniciado deve se virar do                   

escuro mundo profano em direção ao sagrado mundo celeste, a ordem cósmica. A árvore              

começa como uma semente enterrada em escuridão, e irrompe ao céu iluminado, da mesma              

forma é a pessoa que deseja se iluminar. No evangelho de Mateus, Jesus compara o reino dos                 

céus com um grão de mostarda que é semeado. “O qual é realmente a menor de todas as                  

sementes; mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as                 

aves do céu, e se aninham nos seus ramos.” (BÍBLIA, Mt., 13: 32, 2002). Assim o profeta                 

anuncia uma das bases do simbolismo iniciático da árvore. Com o humano ignorante na              

sombra sob a terra, e dada a iniciação ele acende até a luz do céu.  

4.3: O livro do Gênesis 

Adiante inclui a versão da Bíblia de Jerusalém de duas histórias presentes em Gênesis,              

uma sobre o jardim do Éden e a outra Noé. Além das minhas análises e comparações utilizo o                  

trabalho de Abraham Winitzer (2013) que faz uma leitura comparativa entre o mito do jardim               

do Éden e o de Etana. 

Depois de criar o cosmos, o céu e a terra, “Iahweh Deus fez crescer do solo toda                 

espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a                     

árvore do conhecimento do bem e do mal.” (BÍBLIA, Gn., 2:9, 2002). Na contextualização              

cosmológica do jardim do Éden se destaca o eixo cósmico como a árvore da vida, que                

representa a coluna vertebral. “Um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia                  

formando quatro braços.”(BÍBLIA, Gn., 2:10, 2002). Aqui se especifica o sistema nervoso            

periférico, que se divide pelos quatro membros a partir da medula espinhal. “Iahweh Deus              

tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar.” (BÍBLIA, Gn                  

:2:15, 2002). Ao que deus ordenou a Adão. “Podes comer de todas as árvores do jardim. Mas                 

da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres                  

terás que morrer.” (BÍBLIA, Gn., 2:16-17, 2002). 

Deus permite que Adão coma do fruto da árvore da vida, junto de todas as outras                

exceto a do conhecimento do bem e do mal. Comparando o mito de Etana com o jardim do                  
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Éden o autor Abraham Winitzer nota semelhanças marcantes, “se encontra, localizada no            

centro das duas, uma árvore que é o foco de um pacto divinamente ordenado que concerne o                 

limite de seres inferiores” (WINITZER, 2013, p. 449, minha tradução). Em Etana a águia e a                

cobra fazem o pacto, perante Shamash, de alimentar uma a outra. E além da árvore onde                

habitam esses animais, também está presente a planta do nascimento que Etana busca. “em              

última análise ambas histórias concernem a luta humana por imortalidade, algo alcançável nas             

duas instâncias por meio de uma planta mágica” (WINITZER, 2013, p. 449, minha tradução). 

Adiante, após a criação da mulher, ela é abordada pela cobra. “A serpente era o mais                

astuto de todos os animais dos campos, que Iahweh Deus tinha feito. Ela disse à mulher:                

"Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim?"” (BÍBLIA, Gn.,               

3:1, 2002). Ao que Eva responde, “Nós podemos comer, mas do fruto das árvores do jardim,                

do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não                 

tocareis, sob pena de morte.” (BÍBLIA, Gn., 3:2-3, 2002). Em seguida a cobra diz a verdade a                 

mulher, “Não, não morrereis!” (BÍBLIA, Gn., 3:4, 2002). Nesse momento se esclarece do             

que se trata o dilema, Adão e Eva não vão morrer imediatamente ao comer do fruto, eles vão                  

perder o acesso a árvore da vida. 

“Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós                

sereis como deuses, versados no bem e no mal.” (BÍBLIA, Gn., 3:5, 2002). Outra semelhança               

interessante com Etana está na abertura dos olhos. "Meus olhos… revele aquilo que está              

escondido.” (FOSTER, 1996, p. 442, minha tradução). Os dois estão buscando uma planta             

mas a abertura dos olhos sempre parece ser a consequência. No caso de Adão e Eva seus                 

olhos são abertos para o bem e o mal, e as consequências de avaliarem a vida em seus                  

próprios termos. 

“A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era                   

desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu             

marido, que com ela estava e ele comeu.” (BÍBLIA, Gn., 3:6, 2002). Aqui genesis localiza o                

primeiro ato de livre arbítrio da humanidade, sob a instrução da cobra, que lhe transferiu a                

astúcia. “em ambas histórias esses seres poderiam ter vivido em um tipo de homeostase idílica               

se eles tivessem aderido a simples estipulação; mas em ambas o acordo é violado por um ato                 

de comer e que envolve uma cobra” (WINITZER, 2013, p. 449, minha tradução). Em seguida               
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em Gênesis se revela o significado de ter os olhos abertos. “Então abriram-se os olhos dos                

dois e perceberam que estavam nus; entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram.” (BÍBLIA,              

Gn., 3:7, 2002). A abertura dos olhos e a nudez aqui são claros símbolos da iniciação, quando                 

Adão e Eva são apresentados aos mistérios da vida e da morte, o bem e o mal. 

“Eles ouviram o passo de Iahweh Deus que passeava no jardim à brisa do dia e o                 

homem e sua mulher se esconderam da presença de Iahweh Deus, entre as árvores do jardim.”                

(BÍBLIA, Gn., 3:8, 2002). O que deus diz a Adão é de enorme significância, “Onde estás?”                

(BÍBLIA, Gn., 3:9, 2002). Deus é omnisciente e não precisa perguntar para saber. Isso sugere               

que Deus está dando a oportunidade de Adão se redimir e poder desfrutar dos frutos de ambas                 

as árvores. Adão: “"Ouvi teu passo no jardim," respondeu o homem; "tive medo porque estou               

nu, e me escondi."” (BÍBLIA, Gn., 3:10, 2002). Em seguida deus dá uma segunda chance ao                

homem para assumir seu ato de livre arbítrio. Ele faz isso sugerindo que o constrangimento de                

estar nu é consequência do fruto proibido. “E quem te fez saber que estavas nu? Comeste,                

então, da árvore que te proibi de comer!” (BÍBLIA, Gn., 3:11, 2002). Adão responde selando               

seu destino, tendo sido desviado pelo aspecto negativo do fruto e se negando a assumir               

responsabilidade pelo seu ato: “A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu                 

comi!” (BÍBLIA, Gn., 3:12, 2002). Adão coloca a culpa em Deus e em Eva negando seu livre                 

arbítrio. A mulher coloca a culpa na cobra e o padrão se repete. “A serpente me seduziu e eu                   

comi.” (BÍBLIA, Gn., 3:13, 2002). 
 

Então Iahweh Deus disse à serpente: "Porque fizeste isso és maldita entre todos os              
animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e            
comerás poeira todos os dias de tua vida. Porei hostilidade entre ti e a mulher, entre                
tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o                
calcanhar." À mulher ele disse: "Multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor             
darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará." Ao                
homem, ele disse: "Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu                
te proibira, comer, maldito é o solo por causa de ti! Com sofrimentos dele te nutrirás                
todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva                 
dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois                 
dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó tornarás." (BÍBLIA, Gn., 3:14-19, 2002) 

 
A conclusão do mito do Jardim do Éden estabelece o mesmo esquema mitotematico             

presente no início do texto da pirâmide de Unis. Nos dois encontramos uma cobra associada               

aos mistérios do vida e da morte. No texto de Unis, “Terra, engula o que emergiu de você!”                  

(ALLEN, 2005, p. 17 minha tradução) e em Gênesis “(...) até que retornes à terra, porque                
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dela foste tomado; porquanto és pó, e ao pó retornarás.”(BÍBLIA, Gn 3:14, 2002). Aqui os               

dois representam o ser como fruto da terra, para onde retornará. No texto de Unis, “Monstro,                

deite-se, saia rastejando!” (ALLEN, 2005, p. 17 minha tradução) e em Gênesis, “[...] o Senhor               

Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, [...] sobre o teu ventre andarás, e pó comerás                

todos os dias da tua vida.” (BÍBLIA, Gn 3:14, 2002) Os dois são ordenados a rastejar. Outra                 

semelhança interessante é entre a história do jardim do Éden e a epopeia de Gilgamesh. Nos                

dois uma cobra impossibilita o acesso dos protagonista à árvore da vida. No caso bíblico por                

convencer Eva de provar o fruto e em Gilgamesh por roubar a planta do herói. Em seguida no                  

texto de Unis a cobra é orientada a fazer a mesma coisa que o Torah propõe, direcionar-se a                  

vontade divina, a ordem cósmica. “O Servo da Luz do Sol caiu na água. Cobra, vire se, para                  

que o Sol possa te ver!” (ALLEN, 2005, p. 17 minha tradução) 

Retornando a comparação com Etana, “em cada caso essa transgressão quebra a            

homeostase, com a deidade no comando informando a parte culpada de seu status             

amaldiçoado, algo que envolve punição corporal.” (WINITZER, 2013, p. 449, minha           

tradução). Adiante Deus confirma que os humanos foram brevemente como Deus antes de             

perderem o a cesso a árvore da vida. “Depois disse Iahweh Deus: "Se o homem já é como um                   

de nós, versado no bem e no mal," que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore                    

da vida, e coma e viva para sempre!” (BÍBLIA, Gn., 3:22, 2002). Então Deus realiza sua                

punição. “E Iahweh Deus o expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora                 

tirado.” (BÍBLIA, Gn., 3:23, 2002). Nesse ponto Adão e Eva não podem mais comer do fruto                

da vida e estão destinados a morte. “Essa punição, no caso da águia de Etana assim como no                  

da cobra Bíblica, trás ambos em contato direto com o solo da terra e sugere que essa será sua                   

única mas inadequada fonte de alimento.” (WINITZER, 2013, p. 449, minha tradução). 

A perspectiva anatômica se mostra tão pertinente quanto a psicológica na história do             

jardim do Éden. Depois de uma saga de sentimentos e sensações, Adão e Eva são impedidos                

de retornar ao jardim por uma espada flamejante. Espada essa que da perspectiva anatômica              

seria a coluna, e o fogo dos sentidos que impedem a nós de encontrar a serenidade. A partir                  

daí a narrativa da bíblia estabelece uma jornada que se repete diversas vezes. Mas o fim do                 

ciclo inicial possivelmente se mostra na história de Noé. Em decorrência da deterioração             
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moral da humanidade Deus decide extinguir a nós todos, exceto Noé e sua família, que se                

restabelecem.  
 

Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou             
nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu, fora, a                   
seus dois irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram o manto, puseram-no sobre os seus              
próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai; seus rostos              
estavam voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou                
de sua embriaguez, soube o que lhe fizera seu filho mais jovem. E disse: "Maldito               
seja Canaã! Que ele seja, para seus irmãos, o último dos escravos!" E disse também:               
"Bendito seja Iahweh, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo! Que Deus               
dilate Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo!" Depois                
do dilúvio, Noé viveu trezentos e cinqüenta anos. Toda a duração da vida de Noé foi                
de novecentos e cinqüenta anos, depois morreu. (BÍBLIA, Gn., 9:20-29, 2002) 

 

Noé, da mesma forma que Utnapishtim, sobrevive ao dilúvio. Na história de            

Gilgamesh, o sábio é recompensado com a vida eterna, mas na bíblia Noé, após o dilúvio,                

bebe vinho. O álcool tem forte significado referente a alteração de consciência, como o              

hidromel dos nórdicos. Depois de bêbado Noé se despe em meio a sua tenda. O significado                

dessa nudez só se faz claro em comparação com a atitude de Adão e Eva ao provar do fruto. E                    

se for possível que a vinha representa a árvore da vida, então o símbolo é evidente. Noé ao se                   

despir após provar do fruto da vinha, ou talvez da árvore da vida, ganha a vida eterna. Pois ao                   

contrário de Adão e Eva que se cobriram depois de provar do fruto e conhecer a vergonha,                 

Noé se descobre ao provar da uva. “Ora, a vinha era a expressão vegetal da imortalidade - tal                  

como o vinho tornou-se, nas tradições arcaicas, o símbolo da juventude e da vida eterna.”               

(ELIADE, 1998, p. 230) Em seguida ele repete a ameaça de Deus contra Adão e Eva. Aquele                 

que sentir vergonha viverá em servidão. Da mesma forma que a mulher dá a vida através de                 

dor, e o homem dá a nutrição através do esforço, Cão será servo de servos.  
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CONCLUSÕES  

 

Alguns temas se repetem entre esses mitos, uma árvore ou planta aparecem em quase              

todos. A árvore é normalmente associada ao nascimento, à vida, ao rejuvenescimento ou à              

morte. Ela também figura comumente como eixo cósmico e ponto de conexão entre suas              

regiões. Seu aspecto de eixo a associa com a coluna vertebral e às mensagens eletroquímicas               

que circulam pelo corpo. Esses processos fisiológicos dão conta do simbolismo da vida e              

morte da árvore, pois são responsáveis por todas as funções do corpo. Enquanto as atividades               

e processos biológicos da árvore representam a iniciação mística, que consiste no            

entendimento dos mistérios da vida.  

Sua semente brota do submundo, da terra, que é fértil devido à própria decomposição e               

morte que ocorrem nela. Essa dualidade é o casamento entre Hades e Perséfone, da morte com                

a fertilidade. Na mesopotâmia isso é representado pelo Apsu, o abismo, poço sem fundo              

associado com a água doce e fértil. É caos que através do movimento causa as condições do                 

surgimento da ordem. É para essa dimensão de morte e nascimento, decomposição e             

fertilidade, caos criativo, para onde viaja o místico em êxtase. Como uma cobra ele se arrasta                

por esse terreno obscuro. 

A cobra é um símbolo central, pois ela viaja pela dimensão inferior e conhece seus               

segredos, mas não só isso. Ela troca de pele, morrendo e renascendo, ela retorna do submundo                

e conhece os segredos da morte e ressurreição. Fluida como a água ela habita o caos e sabe se                   

mover por ele. Ela sobe e desce pelas árvores fazendo a conexão entre planos. Ela tem um                 

predador que completa seu simbolismo, a águia. O pássaro viaja pelo mundo celeste, se ergue               

ao céu iluminado pelo sol da mesma forma que a semente brota em busca da luz. Esse é o voo                    

extático do místico, mas antes disso ser possível a ave deve trocar de penas. Essa é outra                 

forma de retratar a iniciação da mesma forma que a troca de pele da cobra. No mito de Etana                   

a águia realiza a ascensão do rei somente depois de ser depenada e novas penas crescerem                

nela. 

A troca de peles desses animais tem um paralelo na iniciação humana, que é a nudez,                

“que é a um tempo a marca da criança recém nascida e do cadáver preparado para o funeral”                  

(TURNER, 2005, p. 143). A iniciação como descoberta dos mistérios da vida e morte é muito                
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bem representada pela troca de pele. Mas ela também parece ter uma contraparte na              

experiência subjetiva do neófito. Davi Kopenawa fala o seguinte sobre os espíritos que             

participam de sua iniciação: “E por fim nos recobrem com uma nova pele, enfeitada com               

penugem branca e pintura de urucum” (KOPENAWA, 2015, p. 141). Essa associação entre             

nascimento e morte é o ponto central de interseção entre todos esses mitos. Segundo o relato                

de Kopenawa, “Outros espíritos nos fazem renascer como crianças. Assim voltamos a ser             

recém-nascidos, ainda vermelhos do sangue do parto.” (KOPENAWA, 2015, p. 142).  

Ao longo deste trabalho, utilizei uma espécie de método inspirado no alinhamento das             

imagens e a recorrência do seu simbolismo. Para demonstrar as similaridades entre os mitos              

que utilizo vou revisar trechos de mitos diferentes em sequência. Na doutrina da Kundalini              

não se fala de uma árvore mas sim da coluna e os chakras que são representados por lótus, um                   

vegetal. No mito de Etana se diz: “Na sombra daquela torre um álamo crescia, [...]”               

(FOSTER, 1996, p. 449, minha tradução), essa é a árvore onde habitam a cobra e a águia.                 

Etana pede que Shamash, o sol, “Revele a mim a planta do nascimento!” (FOSTER, 1996, p.                

453, minha tradução). No Grimnismal se diz que “Uma águia se assenta nos galhos de um                

freixo” (HOLLANDER, 1962, p. 140, minha tradução) e no Havamal Odin diz, “Sei que              

fiquei pendurado na árvore agitada pelo vento [...]” (BELLOWS, 1923, p. 60, minha             

tradução). Da mesma forma que em Samuel II “A cabeça de Absalão prendeu-se no carvalho               

e ele ficou suspenso entre o céu e a terra” (BÍBLIA, Sm II, 18:9, 2002). No Popol Vuh os                   

senhores de Xibalba dizem, “Agora ponham a cabeça dele entre os galhos daquela árvore              

plantada lá no caminho” (BATISTA, 2019 p. 157). E sobre a avó dos heróis gêmeos se diz:                 

“E ela assim os nomeou -Leito da Terra e Milho Viçoso- porque no leito da terra eles                 

plantaram os pés de milho[...] (BATISTA, 2019, p. 200.) E na história de Gilgamesh e Enkidu                

no submundo, “A mulher não plantou a árvore com suas mãos, ela plantou com seu pé [...]”                 

(GADOTTI, 36-37, 2014, minha tradução). No texto da pirâmide de Unis está escrito: “Va e               

reme para o Pântano das Oferendas, trace curso para o deus empoleirado em sua alta árvore”                

(ALLEN, 2005, P. 44, minha tradução). E na epopeia de Gilgamesh, Utnapishtim diz ao              

herói: “Se suas mãos alcançarem essa planta você se tornará um homem jovem de novo.”               

(KOVACS, XI, 2001, minha tradução). Jesus diz sobre o grão de mostarda: “O qual é               

realmente a menor de todas as sementes; mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma                 
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árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos.” (BÍBLIA, Mt., 13: 32,                   

2002). E em Gênesis, “Iahweh Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de                

ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do                    

bem e do mal.” (BÍBLIA, Gn., 2:9, 2002). 

Observei que outro símbolo recorrente é o da cobra, que no tantra é a própria               

Kundalini. No mito de etana: “[...] uma serpente se assenta em sua raiz.” (FOSTER, 1996, p.                

449, minha tradução). No Grimnismal: “Mais serpentes estão debaixo do freixo do que um              

símio tolo pensaria” (HOLLANDER, 1962, p. 142, minha tradução). Na história de Tirésias:             

“Ele enfiou seu cajado entre duas monstruosas serpentes, grandes e unidas em amor”             

(GREGORY, 1958, p. 74, minha tradução). No mito de Gilgamesh e Enkidu no submundo:              

“Em suas raízes, uma cobra imune a feitiços colocou seu ninho [...]” (GADOTTI, 42, 2014,               

minha tradução). No texto da pirâmide de Unis: “Cobra, vire se, para que o Sol possa te ver!”                  

(ALLEN, 2005, p. 17 minha tradução). Na epopeia de Gilgamesh: “Uma cobra cheirou a              

fragrância da planta, silenciosamente veio acima e levou embora a planta.” (KOVACS, XI,             

2001, minha tradução). No livro do Gênesis: “A serpente era o mais astuto de todos os                

animais dos campos, que Iahweh Deus tinha feito.” (BÍBLIA, Gn., 3:1, 2002). 

Um pássaro também aparece em vários desses mitos, como em Etana: “[...] em sua              

coroa uma águia se assenta [...].” (FOSTER, 1996, p. 449, minha tradução). No grímnismál:              

“Uma águia se assenta nos galhos de um freixo, e ele é muito sábio; e entre seus olhos se                   

assenta o gavião” (HOLLANDER, 1962, p. 140, minha tradução). No texto da pirâmide de              

Unis: “trace curso para o deus empoleirado em sua alta árvore” (ALLEN, 2005, P. 44, minha                

tradução). Outro símbolo que às vezes toma o lugar da ave é o sol, às vezes acompanhado                 

pela lua. No Yoga Kundalini Upanishad: “Quando o sangue é agitado pela velocidade do              

Prana, ele se torna bile pelo contato com o sol, depois do qual ele vai para a esfera da lua onde                     

se torna da natureza do fluxo de puro muco.” (AYAR, I:70(b)-71, 2017, minha tradução). No               

Popol Vuh: “E então os jovens subiram, rodeados de luz, e num instante ascenderam ao céu.                

Um se tornou o sol, o outro a lua.” (BATISTA, 2019, p. 200). No texto de Unis: “Unis é um                    

touro com luz do sol no meio de seus olhos [...].” (ALLEN, 2005, p. 61, minha tradução). É                  

interessante notar que no Yoga Kundalini Upanishad o sol parece estar na cabeça da mesma               

forma que no texto de Unis. 
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Alguns símbolos são mais complexos, por exemplo a abertura dos olhos, ou a visão e o                

olho. No mito de Etana: “Meus olhos… revele aquilo que está escondido.” (FOSTER, 1996,              

p. 442, minha tradução). No Havamal: “Sei que fiquei pendurado na árvore agitada pelo vento               

de todas as noites nove, ferido por lança, prometido a Othin, eu prometido a mim mesmo.”                

(BELLOWS, 1923, p. 60, minha tradução). O sacrifício de Odin foi um de seus olhos, em                

troca do conhecimento profético das runas. Na história de Tiresia: “Zeus, [...] deu a Tirésias               

pela perda da visão o dom da profecia [...]” (GREGORY, 1958, p. 74). No Popol vuh: “Seu                 

entendimento cresceu. Seu olhar atravessava florestas, rochas, lagos, mares, montanhas,          

vales.” (BATISTA, 2019, p. 208). No texto da pirâmide de Unis: “Unis não vai se tornar cego                 

se você o colocar na escuridão” (ALLEN, 2005, p. 59, minha tradução), além de Hórus que                

perde um olho, que se torna um importante símbolo. Na epopeia de Gilgamesh: “O primeiro               

pão estava seco, o segundo velho, o terceiro húmido, o quarto mofou, o quinto mofou               

acinzentado, o sexto ainda está fresco, o sétimo -- derrepente ele o tocou e o homem                

acordou.” (KOVACS, XI, 2001, minha tradução). Nessa passagem os pães marcam a            

passagem dos dias em que Gilgamesh dormiu, e no sétimo ele abre os olhos para em seguida                 

ser oferecido a planta da juventude. No livro do Gênesis: “Então abriram-se os olhos dos dois                

e perceberam que estavam nus” (BÍBLIA, Gn., 3:7, 2002). A nudez é outro tema importante,               

aparecendo também no texto de Unis: “Saudações, vocês dois deuses reconciliados, filhos            

gêmeos dos quatro deuses primordiais do grande recinto, que invocaram Unis nu.” (ALLEN,             

2005, p. 58, minha tradução). E na epopeia de Gilgamesh: “Vendo uma nascente e quão               

frescas eram suas águas, Gilgamesh desceu e se banhou na água.”. (KOVACS, XI, 2001,              

minha tradução). Aqui Gilgamesh fica nu para se banhar, da mesma forma que em seguida a                

cobra troca de pele. “Uma cobra cheirou a fragrância da planta, silenciosamente veio acima e               

levou embora a planta. Enquanto voltava, ela soltou suas escamas.” (KOVACS, XI, 2001,             

minha tradução). Esse simbolismo é o mesmo que da águia que foi depenada no mito de                

Etana, e da descrição da iniciação de Davi Kopenawa: “E por fim nos recobrem com uma                

nova pele, enfeitada com penugem branca e pintura de urucum.” (KOPENAWA, 2015, p.             

141).  

Outra similaridade entre os mitos são suas conclusões, descrevendo estados de           

consciência, poderes milagrosos, e ascensão ao céu, além da já mencionada abertura dos             
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olhos. No Yoga Kundalini Upanishad: “Através de absorver isso, Chitta que estava se             

movendo externamente em meio aos objetos sensuais, é restrito ali. O novato desfrutando de              

seu estado elevado obtém paz e se torna devoto ao Atman.” (AYAR, I:73, 2017). Esse estado                

elevado é simbolicamente representado pela ascensão ao céu, como encontramos no mito de             

Etana: “Venha, deixe me te levar para o céu, coloque seu peito contra meu peito, coloque suas                 

mãos contra as penas da minha asa, coloque seus braços contra minha lateral”. (FOSTER,              

1996, p. 455, minha tradução). Enquanto Odin obtém o poder da profecia, representado pelas              

runas: “Eu dominei nove poderosos cantos, e um gole eu tomei, do mais querido              

hidromel,tirado de Óthraerir. Então comecei a crescer e ganhar em discernimento, a crescer e              

transpirar em sabedoria: Um verso levou a outro verso um poema levou ao outro poema.”               

(BELLOWS, 1923, p. 60-61, minha tradução). Da mesma forma que os poderes de Odin              

estão associados ao canto, os gêmeos maias praticavam seus milagres através de danças,             

completando o par xamânico da dança e canto. “O que faziam agora era diferente. Só ficavam                

executando a dança do Noitibó, a dança da Doninha, a dança do Tatu e, ainda, a dança da                  

Centopéia e a da Perna de Pau.” (BATISTA, 2019, p. 194). E no final, se conta a ascensão dos                   

gêmeos na forma do sol e da lua: “E então os jovens subiram, rodeados de luz, e num instante                   

ascenderam ao céu. Um se tornou o sol, o outro a lua. O céu todo se iluminou sobre o leito da                     

terra; eles estavam lá no céu.” (BATISTA, 2019, p. 200). Como observado, da mesma forma               

que os gêmeos se jogam na fogueira, “Gilgamesh e Enkidu no Submundo” narra a ascensão               

do morto queimado: “Seu fantasma não está lá. Sua fumaça foi acima para os céus.” (                

GADOTTI, 305-306, 2014, minha tradução). No texto de Unis os poderes milagrosos e o              

estado de consciência são referenciados juntos a ascensão: “Então, aquele que é grande vai se               

levantar dentro de seu santuário [e deitar sua insígnia para] Unis, pois ele adquiriu Enunciação               

autoritativa e tem controle da Percepção.” (ALLEN, 2005, p. 45, minha tradução). Aquele que              

é grande e se levanta parece ser a cobra que sobe pela coluna, como a Kundalini. Outra                 

passagem desse texto fala sobre a ascensão e o estado de consciência alcançado: “Ó você               

(barqueiro) com a sua nuca atrás de você, pegue para Unis (a escada chamada) “Bálsamo do                

Contentamento nas Costas de Osíris”, para que Unis possa ir a frente sobre ele para o céu e                  

Unis possa acompanhar o Sol no céu.” (ALLEN, 2005, p. 61, minha tradução). Esse estado é                

o que se chama hoje, no contexto espiritual do ocidente, de iluminação. E não só representa a                 
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ascensão da energia pela coluna como a experiência subjetiva de ascensão ao céu, perto da luz                

do sol. “Quando ficamos assim arrumados, carregam-nos para as costas do céu e lá nos               

depositam no meio de uma clareira, onde fazem sua dança de apresentação.” (KOPENAWA,             

2015, p. 142). 

Esses símbolos são referências iniciáticas, dessa forma estruturando um simbolismo          

claro. Gilgamesh se despe e entra na água enquanto a cobra lhe rouba a planta da juventude.                 

Ou seja, ele atravessa o limiar dos opostos entrando em contato com a água, representante do                

mundo inferior, da morte. Quando surge a cobra, capaz de trocar de pele e se renovar, e se                  

apossa da planta, que foi resgatada das profundezas e ascendeu em direção à luz do sol nas                 

mãos de Gilgamesh. Adão e Eva, nus e sob pena de morte, provaram do fruto orientados pela                 

cobra. Ao sobreviver ao dilúvio, representação da água levando todos ao mundo dos mortos,              

salvo ele e sua família, Noé se despe embriagado por uma planta. O texto de Unis abre com                  

uma imagem de uma cobra-trança, associada ao acasalamento e violência, nascimento e            

morte, que entra em contato com a água e deve se virar para a luz do sol. A aventura dos                    

irmãos maias também é pautada por mortes e renascimentos, inclusive em nível narrativo,             

sem precisar se aprofundar nos símbolos para entender esse aspecto coincidente dos aparentes             

opostos. Jesus, como Noé, bebeu do vinho, e depois morre e renasce. Esses resumos              

formulam com clareza um tema de destaque dos mitos iniciáticos, a igualação do nascimento              

com a morte, localizando a iniciação na superação do limite limiar.  

A liminaridade é um tema importante aqui, a iniciação pretende sempre superar            

limites, um deles é o cruzamento da fronteira entre o cosmos cotidiano e o viajado durante                

experiências extáticas. Outro é a própria noção de limite, que pode ser vista como a morte do                 

ego do neófito. Como observou Turner, “A metáfora da dissolução se aplica, muitas vezes,              

aos neófitos; permitem-lhes andar sujos e identificados com a terra, matéria genérica em que              

se decompõe cada indivíduo específico. (Turner, 2005, p. 140)” Dessa forma a identidade do              

iniciando é esvaziada permitindo que ele se reconstrua. “A forma particular torna-se aqui             

matéria geral; em muitos casos seus próprios nomes lhes são tirados e cada um é chamado,                

exclusivamente, pelo termo genérico para "neófito" ou ·'iniciando".” (Turner, 2005, p. 141)            

Essa forma geral é como a matéria prima da alquimia, a semente da árvore ou a água na                  

escuridão primordial. 

 
 
 



70 

Então está claro que ao se iniciar a pessoa deve morrer e dar espaço a uma nova,                 

renascida. Essa nova existência se dá na dimensão oposta ao submundo da morte, no céu. A                

árvore que se ergue ao sol abriga em seus ramos os ninhos das aves que voam pelo céu. Esse                   

mundo celeste é iluminado pelo sol, representante da ordem cósmica. Sua luz estabelece a              

forma das coisas e afasta a caótica escuridão. Assim o místico estabelece a ordem em seu                

corpo e se orienta pela luz extática.  

A renovação iniciática da pessoa utiliza técnicas corporais claras, com efeitos           

fisiológicos específicos. Elas aparecem nos mitos como abstinência sexual, jejum, torturas,           

danças, cantos, assim como privação sensorial e de sono. Cada uma dessas técnicas interage              

com uma glândula do sistema endócrino, respectivamente, gônadas, pâncreas, adrenais,          

tireóide e pineal. O sistema endócrino consiste de sete glândulas principais da mesma forma              

que os mitos tratam muitas vezes de sete obstáculos, dentre outros símbolos associados a              

árvore que representa a coluna. O número sete tem um de seus significados cosmológicos bem               

claro, sendo esse o número de corpos celestes itinerantes visíveis a olho nu. São o Sol, Lua,                 

Mercúrio, Vênus, Marte Júpiter e Saturno, cada um deles representados por ou associados a              

deuses.  

Da mesma forma que a árvore representa ao mesmo tempo a coluna vertebral e o eixo                

de rotação da terra o simbolismo do sete as vezes enfatiza os corpos celestes e as vezes                 

regiões do corpo humano. É difícil e provavelmente impossível fazer a correlação exata entre              

o número sete desses mitos e o sistema endócrino propriamente dito. Mas essa relação é tão                

atraente em luz do significado anatômico da árvore que vale a pena mantê-la em mente. O                

sete é usado como uma forma de sistematização mito simbólica da fisiologia humana.             

Independentemente dele ser usado para representar diretamente tais órgãos ou não, ele            

introduz uma divisão e diferenciação de sete regiões. 

O sistema descrito por esses mitos acaba sendo um só, apesar de cada um deles               

destacar aspectos diferentes. Uma árvore cresce do escuro subsolo em direção ao sol, dessa              

forma conectando as três regiões do submundo, superfície e mundo celeste. A árvore e o sol                

representam a coluna e o cérebro no sistema nervoso central. As cobras e aves que habitam                

essa árvore representam as extremidades do sistema endócrino, enquanto o número sete o             

indica como um todo. Desse modo o simbolismo mitológico descreve um cosmos completo,             
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localizando o mundo exterior do iniciado ao mesmo tempo que seu mundo interior, por onde               

se desenrolam simultaneamente os processos iniciáticos. As técnicas rituais presentes nos           

mitos são performadas no cosmos exterior mas causam consequências fisiológicas interiores.           

Esses processos fisiológicos atuam em conjunto e em função das glândulas do sistema             

endócrino. Isso tudo condiciona o sistema neuroendócrino a proporcionar experiências          

extáticas.  

Os mitos ao mesmo tempo que mencionam as técnicas corporais da iniciação mística             

apontam para o corpo onde essas técnicas atuam. Esses símbolos configuram as concepções             

fisiológicas desses povos e demonstram os pontos de interesse deles. A coluna e o crânio são                

centrais na iniciação porque é precisamente no sistema nervoso que suas técnicas atuam.             

Dessa forma a construção do corpo do místico não só é altamente direcionada como também é                

estudada profundamente.  

Alguns pontos práticos são interessantes de serem pensados. Se torna aparente que os             

povos que observo praticavam dissecações. Antes de mais nada, humanos sempre comeram            

animais sem desperdício, dessa forma observando o interior de milhares de animais,            

conhecendo cada parte deles. Assim é fácil assumir que existia um conhecimento razoável dos              

processos básicos do corpo. No Egito o conhecimento anatômico é bem atestado, com suas              

múmias, que eram dissecadas, e sua fama de melhores médicos do mediterrâneo antigo.             

Muitos dos símbolos e mitos que eu utilizo do Egito são de tumbas ou textos funerários, assim                 

onde se guardava o corpo do morto tinha uma descrição e estudo do mesmo. As imagens                

maias que utilizo são de templos onde se praticava sacrifício humano, inclusive muitas             

imagens maias representam essa prática. Os relatos espanhóis descreviam os sacerdotes           

arrancando os corações de seus sacrifícios, eu aponto que isso por si só é uma pequena                

dissecação. Os nórdicos também praticavam sacrifícios humanos que abriam o corpo da            

vítima. A importância do corpo humano e sua energia vital o tornavam o sacrifício mais               

elevado, ou a morte mais importante. Assim, com a centralidade do humano como agente da               

consciência, se configura uma perspectiva cósmica. Da perspectiva do indivíduo ele é o centro              

do universo, da sua experiência. Acredito que os místicos olhavam para o universo visível em               

torno dele e o usavam de referência para entender o universo interno e invisível de seu corpo.  
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Outra coisa interessante é que aparentemente os autores desses mitos, e os artistas que              

esculpiram ou pintaram os símbolos, eram especialistas nas ideias fisiológicas de suas            

sociedades. Eles seriam estudiosos de astronomia, geometria, anatomia, arte, poesia e da            

mente. Me parece que seriam o que chamamos de gênios, e se eles enfatizavam tanto o                

sistema nervoso em seu simbolismo iniciático, creio que seja importante. A fisiologia            

trabalhada pelas técnicas iniciativas parece levar a pessoa a um estado de saúde muito bom,               

onde o cérebro está altamente neuroplastico. A neuroplasticidade facilita o aprendizado, o que             

reforça a possibilidade dos místicos alcançarem proficiência em diversas áreas. Outra coisa é             

importante, se o rei é identificado com a árvore, e ela representa a fisiologia, é evidente que se                  

espera do rei algo como uma iniciação mística. Isso dá um novo significado aos chamados               

governos teocráticos de muitas sociedades que incluí aqui. Pois o governante teria acesso aos              

benefícios neurológicos da iniciação, em um possível intuito de ser mais sábio no seu trono.  

Dito tudo isso, meu objetivo foi propor uma experiência com interpretações           

simbólicas, com o intuito de trazer à tona a perspectiva fisiológica escondida nos mitos desses               

povos. Eles demonstram uma concepção de corpo bastante complexa, enfatizando as           

similaridades e relações mais do que estruturas e funções. O fato de que técnicas corporais               

afetam a fisiologia do corpo permite que se estude a ciência médica moderna com o intuito de                 

entender as práticas ancestrais. Me parece que esses povos antigos sabiam, e tradições             

ancestrais contemporâneas como de Davi Kopenawa sabem, muito mais sobre fisiologia do            

que são lhes creditados. Independente da profundidade do conhecimento sobre os processos            

internos do corpo, eles sabem manipular esses processos objetivamente com técnicas           

confirmadas pelo tempo. Estudar a fisiologia que nossos ancestrais sempre utilizaram em suas             

iniciações pode proporcionar uma visão mais ampla do corpo humano de hoje. Permitindo             

que algo como uma iniciação possa ser confiavelmente praticado pelas sociedades modernas,            

que anseiam tanto pelo que se pensa como espiritual. Assim talvez mais olhos possam ser               

abertos, e com criatividade, aprendizado e clareza encontremos algum equilíbrio dentro do            

cosmos.  
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