
Oficina de Criatividade Científica - Exercício com leitura 
 

CASTANEDA, C. Viagem a Ixtland. 4ed. Rio de Janeiro: Record, 1972. 
 

Capítulo 6 – Tornando-se caçador 

 

“Sexta-feira, 23 de junho de 1961 

Assim que me sentei, bombardeei Dom Juan com perguntas. Ele não me respondeu e 

fez um gesto impaciente com a mão, para eu me calar. Parecia estar num estado de 

espírito sério. 

— Estive pensando que você não mudou em nada, nesse tempo em que esteve 

tentando aprender sobre as plantas — disse ele, num tom de voz acusador. 

Começou a passar em revista, em voz alta, todas as modificações de personalidade 

que me recomendara. Disse-lhe que tinha pensado muito seriamente no assunto e tinha 

chegado à conclusão de que não poderia fazê-las, pois todas contrariavam meu íntimo. 

Ele respondeu que simplesmente pensar nelas não bastava, e que tudo o que ele me 

dissera não fora dito de brincadeira. Tornei a insistir que, embora eu tivesse feito muito 

pouco no sentido de ajustar minha vida pessoal às idéias dele, eu realmente queria 

aprender o uso das plantas. 

[Dom Juan] Respondeu que as minhas intenções simplesmente não bastavam e que 

aprender a respeito [de plantas] era um assunto sério. Parecia que não havia mais nada 

a dizer. 

Mas, de tardinha, preparou uma nova prova para mim; apresentou um problema sem 

dar qualquer indicação para a sua solução: encontrar um lugar ou ponto benéfico na 

área bem defronte da porta da casa dele, onde sempre nos sentávamos para 

conversar, um lugar onde eu pudesse supostamente sentir-me perfeitamente feliz e 

revigorado. Durante a noite, enquanto eu tentava encontrar o “ponto”, rolando pelo 

chão, por duas vezes percebi uma mudança de coloração no chão de terra batida, 

uniformemente escuro, da área designada. 

O problema me deixou exausto e eu adormeci num dos lugares em que tinha observado 

a mudança de cor. De manhã, Dom Juan me acordou e me comunicou que eu tinha tido 

uma experiência de grande êxito. Não só eu encontrara o ponto benéfico, como 

também achara o seu oposto, um ponto negativo ou inimigo, e as cores associadas a 

ambos. 

 

Sábado, 24 de junho de 1961 

Fomos para o chaparral do deserto de manhãzinha. Enquanto caminhávamos, Dom 

Juan explicou que encontrar um ponto “benéfico” ou “inimigo” era uma necessidade 

importante para um homem no sertão. [...] 

Descansamos em silêncio por algum tempo. Dom Juan cobriu o rosto com o chapéu e 

ficou imóvel, como se estivesse dormindo. Absorvi-me em meus apontamentos, até que 
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ele teve um movimento repentino que me assustou. Sentou-se abruptamente e virou-se 

para mim, de testa franzida. 

— Você tem jeito para caçar — disse ele. — E é isso que devia aprender, a caçar. Não 

vamos mais falar das plantas. — Inflou as bochechas e depois acrescentou 

francamente: — E creio que nunca falamos, não é? — E riu. 

Passamos o resto do dia caminhando em todas as direções, enquanto ele me dava uma 

explicação incrivelmente detalhada a respeito de cascáveis. Como fazem os ninhos, 

como se movimentam, seus hábitos periódicos, esquisitices no seu comportamento. 

Depois, passou a corroborar cada um dos pontos que mencionara e, por fim, pegou e 

matou uma cobra grande: cortou-lhe a cabeça, limpou suas vísceras, tirou-lhe a pele e 

assou a carne. Seus movimentos tinham tal graça e perícia que era um prazer o 

simples fato de ficar perto dele. Eu escutava e assistia, fascinado. Minha concentração 

era tão completa que o resto do mundo praticamente desaparecera para mim. ... 

— Sou um caçador — disse [Dom Juan] — Deixo muito pouco ao acaso. Talvez eu 

deva explicar-lhe que aprendi a ser caçador. Nem sempre vivi do jeito que vivo hoje. 

Num ponto de minha vida, tive de mudar. Agora estou lhe apontando a direção. Estou 

guiando você. Sei do que estou falando; uma pessoa ensinou-me tudo isso. Não 

descobri tudo sozinho. [...] Creio que antigamente caçar era um dos atos mais notáveis 

que o homem podia praticar [...] Todos os caçadores foram homens poderosos. De fato, 

o caçador tinha de ser poderoso de saída para poder suportar os rigores daquela vida. 

[...] Em certa época, todo mundo sabia que o caçador era o melhor dos homens. Eu o 

sei, e um dia você saberá. [...]” (p.59 a 66 passim). 

 

 

EXERCÍCIO 

 

 Você acha que Dom Juan está correto quando fala sobre a necessidade 

de mudanças existenciais, durante o processo de pesquisa/ 

aprendizagem? 

 

  Como você interpreta a insistência de Castañeda em separar o 

processo de pesquisa/aprendizagem do seu contexto existencial?  

 

 Faça uma analogia entre o caçador e o pesquisador científico, utilizando 

como variáveis o território, o objeto e objetivos, os procedimentos e 

instrumentos da caçada.  


