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Resumo 

No livro Rua de mão única, Walter Benjamin fala do “rigoroso olhar índio” da criança 

desordeira, que atua, dentre outras coisas, como um colecionador, ao selecionar e colher o 
material residual e disperso que encontra pelo mundo para conceber a sua bricolagem. Partindo 
dessa imagem/ conceito benjaminiana, busca-se realizar uma operação de tradução – cósmica, 
poética, de sistemas, vivências, experiências, imaginários, culturas, civilizações –, deformando e 
esgarçando a língua que emerge da noção de pensamento selvagem, de Lévi-Strauss, entre as 
alteridades/ espelhos dos olhares índios da criança, de Walter Benjamin e do xamã amazônico.  
 

Palavras-chave 

História das origens. Bricolagem cósmica. Pensamento extraocidental. Xamanismo amazônico.  
 

No livro Rua de mão única, Walter Benjamin fala do “rigoroso olhar índio” 

(2000, p.39) da criança desordeira, que atua, dentre outras coisas, como um 

colecionador, ao selecionar e colher ludicamente o material residual e disperso que 

encontra pelo mundo para criar o universo de sua bricolagem. Os gestos do 

colecionador, para o filósofo alemão, são semelhantes aos do historiador, que busca não 

a gênese, mas as origens nas coisas, nos fatos, na arte. Teoria estética e modelo 

epistemológico, aqui, atuam, em constelação de noções, a fim de arrancar a ideia-

origem do continuum temporal, que encadeia os acontecimentos numa sucessão de 

causa e efeito, em progresso linear e sequencial. Parar esse fluxo mecânico, 

unidimensional, vazio e homogêneo da história, construído cronologicamente com um 

antes e um depois, exige que se apreenda no fato presente uma intensidade prenhe de 

agoras, um presente grávido de todos os tempos, superpostos e simultâneos, um evento 

presente paradigmático com alma múltipla. A cena móvel dos objetos da ideia-origem, 

assim, traz a sua pré e pós-história, por meio de contrários tensionados – passado e 

futuro - em dialética extrema, e se atualiza por contrastes por meio das particularidades 

e usos presentes.  

O passado, com isso, nunca será conhecido plenamente, mas, sim, como um 

relance, uma reminiscência, “tal como ela relampeja no momento de um perigo” 
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(BENJAMIN, 1994, p.224), até o instante em que a ideia-coisa variável da origem 

cumpra a sua virtualidade, a sua potência interna messiânica e se redima em um 

presente. A temporalidade é vista, então, como constelação intensiva de momentos-

mônadas, em que “cada ideia é a imagem abreviada do mundo” (SANTI, 2006, p.32), 

cada uma delas fundando um gênero e projetando “a sua história, que deverá ser 

cumprida na sua totalidade”. (SANTI, 2006, p.31). Não concebida em sua linearidade e 

extensão evolutiva, progressista técnico–econômica - que só leva a catástrofes naturais e 

humanitárias. Como reação a tal estado de coisas, a afirmação benjaminiana de um 

pessimismo ativo atravessado por flutuações melancólicas. 

A metamorfose do acontecimento pontual, do dado bruto da gênese em cena de 

origem, em originário revelado a partir de uma “visão dupla, que o reconhece, por um 

lado como restauração e reprodução e, por outro lado, e por isso mesmo, como 

completo e inacabado” (BENJAMIN, 1984, p.68), que emerge nas reflexões 

benjaminianas sobre a história, ramifica-se, neste trabalho, tanto pelas movimentações 

cosmopolíticas do xamã amazônico no plano de imanência onírico de transe transversal 

com os espíritos da floresta, como também por alguns paradigmas filosófico-poéticos 

ocidentais. A título de exemplos dessa última situação, a impregnação do tempo 

histórico no corpo presente em Nietzchse e Warburg (DIDI-HUBERMAN, 2013) ou a 

voz lírica que aguarda ansiosa pela volta da Grécia do “fogo do céu” (HÖLDERLIN & 

BEAUFRET, 2008, p.12) apolíneo-dionisíaco, a ser reencarnada, no poema O 

arquipélago (1991, p.145), de Hölderlin, na história viva de seu tempo.  

No caso do xamã, essa superposição - e atravessamento - temporal se dá por meio 

da absorção de substâncias de origem vegetais alucinógenas, que o transformam em um 

vivo-morto, um corpo-espírito transparente, para que possa transitar pelo caosmos 

primevo da natureza, em interação onírico-especulativa e diplomática com a 

multipolaridade heterogênea e dinâmica das imagens/ seres/ conceitos vivos do mundo 

atual, a fim de, entre outras coisas, profetizar o futuro.  Por meio de um transe 

performágico no qual é, simultaneamente, narrador distanciado de suas vivências e 

veículo receptivo de deuses e mortos, mantém contato sensório-iluminado, em viagens-

sonhos pelas zonas subterrâneas e celestiais, com os espíritos/ manas/ signos, ancestrais 

intensivos interespecíficos, específicos, de forças naturais e cósmicas.   

Exercitando a sua ensaística inventiva, fragmentária e alegórica, poética na 

acepção mais densa do termo, Benjamin - a partir do paradigma de crítica poético-

filosófica de Novalis e Schlegel, em conúbio com o messianismo profético judeu, com a 
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poética surrealista e com uma releitura seletiva e de recuperação da raiz do pensamento 

de Marx -, na seção Ampliações, do livro Rua de Mão Única, nos apresenta uma 

perspectiva de retorno às sociedades e culturas pré-capitalistas, a fim de projetar um 

presente e futuro emancipatórios, como rezam as teses de sua filosofia da história, 

aplicadas aqui, de modo sui generis, também ao universo infantil.  Nos dois últimos 

momentos-fragmentos da seção – Criança desordeira e Criança escondida – Benjamim 

cria, neste livro escrito entre 1923 e 1926, uma alegoria viva, em outras bases, do que 

Viveiros de Castro, reverberando Lévi-Strauss, chamou de “prisão de luxo” 

contemporânea do “pensamento selvagem” (CASTRO, 2008, p.42) no Ocidente.  

Viveiros se refere ao “mundo da arte” que, fora de seu espaço cerceado de cultura 

e entretenimento, “seria clandestino ou ‘alternativo’”; sublinhando, ainda, que o 

pensamento artístico se configura como último bastião do “xamanismo como 

epistemologia indígena”, preso em nosso universo objetivo oficial de “pensamento 

domesticado” (CASTRO, 2008, p.42). Benjamin, nas duas situações da seção, coloca as 

ações de dois paradigmas de crianças em jogo, a desordeira e a escondida, como muito 

próximas das do bricoleur e do pensamento mágico e selvagem. Movimentando-se, em 

dança memorialística-cronista, por espaços de atuação e tensão da vida e imaginação 

infantil, Benjamin superpõe intensivamente, nos dois casos, situações em que, de acordo 

com o contexto, “a experiência mágica se torna ciência” (BENJAMIN, 2000, p.39) e 

vice-versa, ou, de acordo com a dinâmica de apreensão e organização da realidade/ 

cultura, um “rigoroso olhar índio” se impõe. 

 Lévi-Strauss, em seu estudo clássico O pensamento selvagem, ratifica as 

proposições crítico-inventivas de Benjamin sobre as duas imagens-conceitos de criança 

e estende o tapete mágico antropológico para Viveiros voar na viagem-sonho do xamã, 

ao apontar para a permanência, em nosso mundo, do pensamento/ prática mitopoético: 

(...) subsiste entre nós uma forma de atividade que, no plano técnico, permite 
conceber perfeitamente aquilo que, no plano da especulação, pôde ser uma 
ciência que preferimos antes chamar de ‘primeira’ que de primitiva: é aquela 

comumente designada pelo termo bricolage. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.32) 
 

Essa ciência “primeira”, cujo repertório heteróclito e já elaborado, feito não de 

matérias-primas mas de “uma coleção de resíduos de obras humanas” (LÉVI-STRAUSS, 

1989, p.34), opera por meio de signos – portanto na tensão dinâmica entre a percepção/ 

imagem e o conceito -, que exigem que “uma certa densidade de humanidade seja 

incorporada ao real” (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.35). Afora isso, o que caracteriza a 

operacionalidade de tal ciência é o duplo movimento constante de inventariar e 
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rearranjar os elementos fragmentários, (re) (des) funcionalizados que compõem o seu 

conjunto que, “mesmo sendo extenso, permanece limitado” (LÉVI-STRAUSS, 1989, 

p.32). Uma epistemologia, com isso, sob o signo da variabilidade e da virtualidade, 

tanto pelo eixo paradigmático de seus elementos em si (elementos de origem, sob o viés 

de Benjamin) - procedentes de ambientes, contextos, funções, situações, usos, 

propriedades, relações outras -, quanto de possibilidades relacionais transversais 

múltiplas de composição e arranjo (semelhantes a constelações benjaminianas). 

Dois outros aspectos importantes a serem realçados a respeito da bricolagem 

mitopoética, de acordo com nossas proposições, advêm do dado humano incontornável 

implicado nessa ciência - que busca levar em conta o quem das coisas, no dizer de 

Guimarães (ROSA, 1984, p.108); o endereçado a alguém, de Peirce (apud LÉVI-

STRAUSS, 1989, p.35); a paródia da máxima arquifamosa de Descartes, levada a cabo 

por Viveiros para definir o aspecto animista, de humanidade de fundo comum do 

perspectivismo ameríndio: “o outro existe, logo pensa” (CASTRO, 2008, p.117) -, 

remetendo, em primeiro lugar, ao aspecto metamorfoseante dessas criações, sempre em 

devir, se reconcebendo a partir de fragmentos, de reutilização dinâmica de elementos. 

Depois, à situação de que    

(...) a poesia do bricolage lhe advém, também e sobretudo, do fato de que não 
se limita a cumprir ou executar, ele não ‘fala’ apenas com as coisas, como já 

demonstramos, mas também através das coisas: narrando, através das escolhas 
que faz entre possíveis limitados, o caráter e a vida do seu autor. Sem jamais 
completar seu projeto, o bricoleur sempre coloca nele alguma coisa de si. 
(LÉVI-STRAUSS, 1989, p.37) 
 

Ou seja, a inescapável presença da intencionalidade e da subjetividade. Quer 

estejamos na seara de criações de bricolage de vanguarda como a ritualidade do 

Merzbau (STIGGER, 2006), de Kurt Schwiters, ou dos poemas ready-mades de Oswald 

de Andrade da seção História do Brasil de Poesia Pau Brasil (2017); quer nos atos, de 

canto-dança-fala, performágicos dos xamãs arawetés amazônicos, que se dizem mero 

“médium para a palavra-canto divina”, ao mesmo tempo em que os “seus cantares são 

‘narrativas’ de suas visões dos deuses” (RISÉRIO, 1993, p.170), portanto pura ação/ 

intenção de ver/ ser. Intencionalidade que, também, qualquer operação de tradução – 

cósmica, poética, de sistemas, vivências, experiências, imaginários, culturas, 

civilizações – implica, inclusive a que tentamos fazer aqui, a partir da deformação e 

esgarçamento da língua do pensamento selvagem, entre as alteridades/ espelhos dos 

olhares índios da criança desordeira, de Walter Benjamin e do xamã amazônico.  
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Benjamin nos apresenta, no momento-fragmento Criança desordeira, a ideia de 

desordem como fundamento de outra ordem (pré) histórica, a do “rigoroso olhar índio” 

da criança, que “continua ainda a arder turvado e maníaco” no mundo do colecionador, 

“nos antiquários, pesquisadores, bibliômanos” (BENJAMIN, 2000, p.39). (Des) ordem 

que se constitui em segredo, fora da macropolítica institucional dos métodos oficiais 

científicos ou da micropolítica de arrumação cotidiana da casa imposta pelos adultos, e 

que se constrói por uma espécie de rigorosa analogia anímica-imanente, filosofia-prática 

“primeira” cuja função na sociedade primitiva corresponde à científica na nossa. 

“Rigoroso olhar índio” que aciona, no universo ameríndio, as relações intensivas 

complementares do guerreiro - próprias das trocas e predações sociais e individuais - e 

do xamã, desenvolvidas no espaço interespecífico e onírico-espiritual. Benjamim é 

preciso na compreensão da criança-xamã-guerreira: “Mal entra na vida, ela é caçador. 

Caça os espíritos cujo rastro fareja nas coisas”, já que “seu campo de visão permanece 

livre de seres humanos” (BENJAMIN, 2000, p.39).  

A criança – mais um duplo do historiador benjaminiano – que arquiteta “uma 

coleção única” de pedras, flores, borboletas, não faz uso objetificado, inanimado, 

coisificado de sua coleção, antes dá, animicamente, subjetividade e intencionalidade a 

cada um dos elementos-origens e à ordenação-constelação geral. Com isso, desdobra as 

movimentações de bricoleur cósmico (CASTRO, 2015a, 179) do xamã, com seu 

“onirismo especulativo” (CASTRO, 2015b, p.40): “para ela tudo se passa como em 

sonhos (...) seus anos de nômade são horas na floresta do sonho”. E essa ciência 

xamânica-guerreira de alta sofisticação, low tech, da criança - em que cumprir a função 

doméstica e civilizatória de “‘arrumar significa aniquilar uma construção”, após arrastar 

“a presa para casa, para limpá-la, fixá-la, desenfeitiçá-la”-, emerge em um espaço ritual 

– escondido e reduzido - de potências anímicas, que não é mais o locus geopolítico 

aberto e amplo da floresta, fonte cósmica de perspectivas vitais. Este ficou reduzido em 

nosso mundo, e no mundo da criança, a enclaves como a gaveta, que “tem que tornar-se 

casa de armas e zoológico, museu criminal e cripta” (BENJAMIN, 2000, p. 39); uma 

tragédia silenciosa para colecionadores-artistas-crianças-xamãs apaixonados, com 

rigorosos e secretos olhares índios. 

A sentença final do momento-fragmento Criança desordeira demarca os espaços 

de natureza-cultura da criança e o de civilização materialista unívoca dos pais, dentro do 

território da casa: “No armário de roupas de casa da mãe, na biblioteca do pai, ali a 
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criança já ajuda há muito tempo, quando no próprio distrito ainda é sempre o anfitrião 

inconstante, aguerrido” (BENJAMIN, 2000, p.39). A cisão no sujeito infantil, que se 

materializa na cisão territorial na zona geopolítica da casa, remete alegoricamente ao 

desejo de Benjamin de uma emancipação revolucionária presente-futura, por meio de 

seu “método de construção de uma nova filosofia da história a partir do marxismo e do 

romantismo”. Uma vez que o “protesto romântico contra a modernidade capitalista é 

sempre feito em nome de um passado idealizado – real ou mítico” (LÖWY, 2005, p. 

28), Benjamin se atém tanto à idealização de formas de comunismo primitivo na aurora 

da história quanto às perspectivas de igualdade e questionamento da autoridade nas 

sociedades matriarcais primevas, como aparece no pensamento do antropólogo 

romântico Bachofen (1992), que influenciou fortemente Marx e Engels. 

A criança revolucionária em seu animismo aguerrido se adéqua, por um lado, às 

leis externas da casa-Estado, mantendo a constância previsível e institucional familiar 

em dia diante dos poderes de pai e mãe e, por outro, quando volta-se para o seu “próprio 

distrito”, em seu quarto-enclave primitivo, onde é um “anfitrião inconstante, aguerrido” 

(LÖWY, 2005, p.39), mantém-se “admiravelmente constante em sua inconstância” 

(CASTRO, 2011, p.263), para nos apropriarmos da definição que Viveiros de Castro dá 

para a gente Tupinambá. Somente lá a Criança desordeira pode recusar, sem 

melancolia, as catástrofes modernas que crescem sombrias ao seu redor, e afirmar a sua 

experiência cultual de bricoleur, de colecionador de almas-matérias selecionadas por 

meio de correspondências invisíveis e palpáveis, como somente ela, os artistas e os 

xamãs conseguem visualizar, incorporar, negociar, desfazer. Espaço onde ocorre a vida 

anterior, “primitiva e endênica” (LÖWY, 2005, p.29), que Benjamin descobre na poesia 

de Baudelaire, e que projeta utopicamente para o presente-futuro, como meta 

revolucionária emancipatória. 

Terry Eagleton, em um capítulo de A ideologia da Estética (1993), sobre a obra de 

Benjamin, chamou-o de rabino marxista; outros epítetos como marxista gótico, marxista 

surrealista, marxista da Escola de Iena são, como viemos demonstrando, também 

absolutamente pertinentes. Tais tentativas de caracterizar sua produção por meio de 

sintagmas de fundo oximoresco, além de realçarem sua condição de crítico-poeta, que 

pensava por imagens e alegorias, buscam desvelar o modo particularíssimo com que 

lidou com a inserção capital do marxismo em sua trajetória, o que lhe custou uma 

marginalidade e singularidade atípicas entre os intelectuais de seu tempo, fato que, 

simultaneamente, o projeta para a contemporaneidade com violência e precisão. 
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A postura de Benjamin perante a “ideologia do progresso linear” do mundo 

burguês capitalista, que gera um otimismo cego na técnica e na economia liberal, em 

sua filosofia da história, era a de “um pessimismo ativo, ‘organizado’, prático, voltado 

inteiramente para o objetivo de impedir, por todos os meios possíveis, o advento do 

pior” (LÖWY, 2005, p.24). Pessimismo oriundo do sentimento de desconfiança que 

nasce da reiteração das derrotas, do surgimento de catástrofes, produtor da melancolia 

revolucionária, topos caro ao pensamento benjaminiano, e que gera o seu senso 

profético, a sua “premonição dos monstruosos desastres que a civilização industrial/ 

burguesa em crise poderia estar gerando” (LÖWY, 2005, p. 25).  

Pessimismo ativo, grito profético diante da catástrofe iminente – agora em outras 

bases, a partir da “situação neocolonial e hipercapitalista que enfrentam” (p.33) os 

povos da floresta -, que encontra eco e intensidade na voz de um xamã e líder indígena 

da minoria extranacional/ extraocidental Yanomami, cuja sabedoria e filosofia-prática 

milenar se encontram disseminadas no livro A queda do céu, escrito a quatro mãos pelo 

antropólogo Bruce Albert e pelo xamã Davi Kopenawa. O tom apocalíptico de seu 

discurso impregnado de (re) (ante) visões é de uma lucidez implacável, ao apontar os 

desvarios capitalistas dos brancos, “povo da mercadoria” (CASTRO, 2015b, p.27), que 

não conseguem sonhar “tão longe quanto nós”, pois “dormem muito, mas só sonham 

consigo mesmos” (CASTRO, 2015b, p.37), daí não conhecerem, nem sequer intuírem, 

os fundamentos invisíveis do mundo. 

E são exatamente seres invisíveis, duplos anímicos-corpóreos do mundo, que 

restauram e recuperam o céu toda vez que ele está na iminência de cair. Entre os xamãs 

yanomamis esses espíritos - os xamãs para conversar-dançar-cantar com eles tornam-se 

transparentes, vivos-mortos (ao contrário dos zumbis pós-modernos, que são mortos-

vivos), por meio de um longo e sistemático estudo, iniciado desde a infância, de 

iluminação lúcida do sonho – chamam-se xapiris. Queda do céu que já ocorreu uma vez, 

no princípio dos tempos, quando a “floresta era recém-chegada à existência e tudo nela 

retornava facilmente ao caos”. Os seres que a habitavam nesse momento primevo ou 

morreram ou vivem no mundo subterrâneo como, por exemplo, o “ser do vendaval, 

Yariporari” e o “ser do caos, Xiwãripo”. O chão atual em que vivemos são as costas do 

céu que caiu; depois “um outro céu desceu e se fixou acima da terra, substituindo o que 

tinha desabado”. Omama, o demiurgo criador do povo Yanomami, querendo tornar o 

céu mais sólido, introduziu nele “varas de seu metal, que enfiou também na terra como 

se fossem raízes” (CASTRO, 2015b, p.195).  

3664



 

  Hoje, a catástrofe profetizada por Kopenawa ocorre devido às extrações minerais 

realizadas pelos brancos, que, assim, implodem lentamente toda a arquitetura cósmica 

estruturada por Omama. E não só a sede por metais preciosos e minério, o agronegócio, 

o garimpo, as missões religiosas, o narcotráfico internacional, os projetos civilizatórios 

a fórceps, trazendo epidemias e pragas várias, completam o serviço destrutivo imposto 

pelos brancos aos povos da floresta. Com isso, os xamãs, que sempre fazem dançar os 

seus xapiris nas situações limites, tanto de rachaduras no céu quanto no devastamento 

de florestas, e que “também trabalham para proteger os brancos, que vivem embaixo do 

mesmo céu”, “acabarão todos morrendo e ninguém mais poderá impedir a chegada do 

caos” (CASTRO, 2015b, p.492).  

Eis a narrativa da ação dos xapiris na recuperação de rachaduras no céu, em outro 

contexto catastrófico: 

Depois, juntando forças, procuram impedir que o céu danificado desabe. Os 
espíritos preguiça atiram varetas de metal com suas espingardas, para preencher 
as brechas. Os espíritos formiga ahõrõma  asi despejam visgo nas rachaduras 
para vedá-las. Então, os estalos vão parando aos poucos. No fim, quando o 
silêncio retorna à floresta, a gente de nossas casas – e até quem costuma duvidar 
dos xamãs – diz a si mesma: ‘Não é mentira! Eles viram espíritos mesmo e 

sabem conter a queda do céu!’. Nossos ancestrais sabem fazer esse trabalho 

desde o primeiro tempo. Se não o tivessem feito, a abóbada celeste já teria 
despencado sobre nós há muito tempo. Mas apesar de todos esses esforços o céu 
continua instável e frágil. (KOPENAWA & ALBERT, 2015, p.197) 
 

A ausência de uma “experiência autêntica (Erfahrung), baseada na memória de 

uma tradição cultural e histórica” (LÖWY, 2005, p.28), como a que acabamos de expor 

acima, a partir das reflexões xamânicas yanomami, faz com que a opção marxista 

benjaminiana pelo proletariado não seja nada otimista. Em relação às massas e ao 

socialismo, Benjamin projeta essencialmente “uma aposta – no sentido de Pascal – na 

possibilidade de uma luta emancipadora” (LÖWY, 2005, p.26). Sua crítica romântica 

“das formas capitalistas da alienação”, “de inspiração marxista”, prevê “a transformação 

do proletário em autômato”, assim como os “passantes na multidão descritos por Poe e 

por Hoffman”: 

Tanto uns como outros, vítimas da civilização urbana e industrial, não 
conhecem mais a experiência autêntica (Erfahrung), baseada na memória de 
uma tradição cultural e histórica, mas somente a vivência imediata (Erlebnis) e, 
particularmente, o Chockerlebnis (experiência do choque) que neles provoca um 
comportamento reativo de autômatos, ‘que liquidaram completamente sua 

memória’. (LÖWY, 2005, p.28) 
 

Compreensão que leva Benjamin a negar a versão marxista dominante, “de 

tendência materialista metafísica e contaminada pela ideologia evolucionista do 
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progresso”, em nome de um “Romantismo revolucionário”, um “marxismo gótico”, 

cheio de “fascínio pelo encantamento e pelo maravilhoso, bem como pelos aspectos 

‘enfeitiçados’ das sociedades e das culturas pré-modernas”. Concebendo, assim, “um 

materialismo histórico sensível à dimensão mágica das culturas do passado”, admirando 

as diversas “iluminações profanas” como, por exemplo, “o amor cortês da Idade Média 

provençal” (LÖWY, 2005, p. 26). 

Iluminações profanas, aspectos enfeitiçados, dimensão mágica, são portas por 

meio das quais potências cósmicas, poéticas, religiosas vêm ventilar a vida dos homens 

em sociedade, dinâmica que ganha cunho emancipatório em Benjamin. A função do 

xamã amazônico é de atuar nessa passagem, nesse arejamento cósmico-poético 

fundamental, nas relações exteriores à comunidade, a partir das experiências que suas 

viagens aos reinos invisíveis do mundo no sonho lhe revelam. Função, na verdade, 

cosmopolítica, pois instrumentaliza formações sociais ameríndias que bloqueiam “a 

constituição de chefaturas ou Estados dotados de uma interioridade metafísica robusta” 

(CASTRO, 2015a, p. 178). O esfriamento histórico da função do xamã amazônico leva 

ao devir sacerdote e passa a ser toda a fonte da religiosidade oficial de “inclusão 

transcendente”, que é capturada pelo socius e pelo Estado, como veio a ocorrer nas 

“chamadas ‘altas culturas’ andinas e mesoamericanas”. A partir de então, há o “fim da 

bricolagem cósmica do xamã” e o “começo da engenharia teológica do sacerdote” 

(CASTRO, 2015a, p. 179).  

Benjamin usa termos semelhantes para, no último fragmento-momento da seção 

Ampliações, Criança escondida, indicar o livre trânsito - sem grandes crises, como uma 

necessidade vital - da experiência mágica para a científica, deslizar de funções 

incorporadas no universo infantil sem tragédias, de acordo com a mudança de contextos. 

Lévi-Strauss corrobora o princípio de não-contradição implicado nessas movimentações 

quando assevera que o pensamento mítico possa ser generalizado, ser ocidentalmente 

científico, ainda que “aprisionado pelas imagens” (do mesmo modo que o pensamento 

mitopoético, crítico-criativo de Benjamin se deixa estruturar e atravessar deliciosamente 

por alegorias e símbolos), uma vez “que trabalha também por analogias e 

aproximações” (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.36). E também, na mesma linha de 

racicocínio, a antropologia de Viveiros de Castro defende que haja relações funcionais 

entre as sociedades, e não de termos, o que o leva a sentenciar que o “equivalente 

funcional do xamanismo indígena é a ciência”; para, logo a seguir, poetizar filosofando: 

“o chocalho do xamã é um acelerador de partículas” (CASTRO, 2008, p.45).  
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No universo da Criança escondida, ao contrário do momento-fragmento Criança 

desordeira, a floresta não está abafada na gaveta, mas se projeta, geopoliticamente, casa 

adentro: 

Contudo, uma vez por ano, em lugares secretos, em suas órbitas oculares vazias, 
em sua boca rígida, há presentes. A experiência mágica se torna ciência. A 
criança, como seu engenheiro, desenfeitiça a sombria casa paterna e procura 
ovos de Páscoa. (LÖWY, 2005, p.40)  

 
Nesta alegoria benjaminiana, a casa para a criança é uma espécie de floresta - 

templo mágico, onde ela conhece “todos os esconderijos”, encerrando-se “no mundo da 

matéria”, no qual se desvela um “arsenal de máscaras”.  Espaço em que metamorfoses 

entre seres, espíritos, coisas são constantes, assim como no universo de viagens-sonhos 

de tempos multiplicados do transparente vivo-morto xamã, permitindo, desse modo, que 

“a criança que está atrás da cortina” torne-se “ela mesma algo ondulante e branco, um 

fantasma” ou que “a mesa de refeições sob a qual ela se acocorou” a faça “tornar-se 

ídolo de madeira do templo onde as pernas entalhadas são as quatro colunas” 

(BENJAMIN, 2000, p.40). Além da analogia imediata com as definições de Viveiros a 

respeito da cosmopolítica implicada na mudança da bricolagem transversal dos xamãs 

amazônicos para engenharia vertical teológica do sacerdote estatal, que os trechos de 

Criança escondida nos remetem, Benjamin aponta, ainda, nessa natural passagem 

intermundos da criança, para as potências revolucionárias latentes na bricolagem 

cósmica, que, ao juntar natureza e cultura de modo dinâmico produtivo e intencional, 

realiza a superposição/ atravessamento heterogênea intensiva de saberes e experiências, 

xamânicas e científicas, infantis e adultas, artísticas e não-artísticas. 
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