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RESUMO 

 A diáspora do Santo Daime segue sua jornada. Quando fui afetado por ela - os afetos 

de que fala Favret-Saada -  fazia um ano que cursava Ciências Sociais na 

Universidade Federal de São Paulo. Então para além dos recursos acadêmicos que 

instrumentam a realização das observações aqui apresentadas, há também uma 

jornada mística em curso dada minha relação com o Daime. Tais afetos animam a 

descrição a seguir: um diálogo sobre o uso do Daime e os sentidos que este uso 

recebe na atualidade, em ambiente urbano.  

O uso de substâncias psicoativas acompanha as transformações de grupos humanos 

ao longo de milênios no tecido espaço/tempo: desde as savanas e nas estepes até o 

ártico e na floresta úmida tropical, estima-se 15 milênios de relações inter-reinos - aqui 

restrinjo à apenas animália, fungi e plantae - que são bon à penser um tipo de 

ecopolítica multiespécies. Relações que também estão presentes no uso da bebida 

originária da floresta Amazônica que, a partir dos anos 30 do século XX extrapola as 

práticas indígenas e começa a ocorrer também entre outras coletividades, e tem, nos 

anos 90 do mesmo século um novo movimento de expansão, desta vez para áreas 

urbanas adensadas do Brasil seguido do fenômeno de internacionalização de seu uso. 

Esta expansão borra as fronteiras entre o mundo ameríndio e o mundo que o irmão 

europeu define por civilizado, com isto, novos significados são incorporados: 

religiosidade, manifestações artísticas, e mais recentemente do autoconhecimento, 

neoxamanismo, terapêutico e recreativo. Os resultados desse encontro, o caráter 

ritual e o efeito psicoativo da bebida despertam estranhamento de natureza 

etnocêntrica aos “de fora”, sendo passível de estudo na esfera das Ciências Sociais. 

Então, para além de fora da varanda, pretendo um tipo de alteridade radical do 

pensamento de povos não ocidentais que permita atribuir às referidas plantas 

amazônicas a qualidade de espécies companheiras na produção de uma etnografia 

para além da humanidade e, desta forma, tendo a observação participante como 

principal metodologia, compreender o uso do Santo Daime no meio urbano e os 

sentidos que este uso adquire na contemporaneidade. Este é o caminho a ser 

percorrido ao longo desse projeto. 

  

Palavras-chave: Santo Daime - Ayahuasca – religiosidade – enteógenos 
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ABSTRACT 

  

The Santo Daime diaspora continues its journey. When I was affected by it - the 

affections mentioned by Favret-Saada - I was studying Social Sciences at the Federal 

University of São Paulo for a year. So in addition to the academic resources that 

instrument the realization of the observations presented here, there is also a mystical 

journey underway given my relationship with Daime. Such affections animate the 

following description: a dialogue about the use of Daime and the meanings that this 

use currently receives, in an urban environment. 

The use of psychoactive substances accompanies the transformations of human 

groups over millennia in the space / time fabric: from savannas and steppes to the 

arctic and tropical rainforest, an estimated 15 millennia of inter-kingdom relationships 

- here I restrict to only animália, fungi and plantae - which are bon à penser, a type of 

multi-species ecopolitics. Relationships that are also present in the use of the drink 

originating in the Amazon rainforest which, from the 1930s onwards extrapolates 

indigenous practices and also begins to occur among other collectivities, and has, in 

the 1990s, a new expansion movement , this time for dense urban areas of Brazil 

followed by the phenomenon of internationalization of its use. This expansion blurs the 

boundaries between the Amerindian world and the world that the European brother 

defines as civilized, with this, new meanings are incorporated: religiosity, artistic 

manifestations, and more recently of self-knowledge, neo-shamanism, therapeutic and 

recreational. The results of this meeting, the ritual character and the psychoactive 

effect of the drink awaken strangeness of an ethnocentric nature to "outsiders", being 

subject to study in the sphere of Social Sciences. 

So, in addition to outside the balcony, I intend a kind of radical alterity in the thinking of 

non-Western peoples that allows to attribute to these Amazonian plants the quality of 

companion species in the production of an ethnography beyond humanity and, thus, 

having the observation participant as the main methodology, to understand the use of 

Santo Daime in the urban environment and the meanings that this use acquires in 

contemporary times. This is the path to be taken throughout this project. 

  

Keywords: Santo Daime - Ayahuasca - religiosity - entheogens 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Breve panorama 

Para iniciar quem venha a ler estes registros no universo da Ayahuasca, aquilo 

sobre o que escrevo, recorro aqui a umas brevíssimas palavras coletadas ao longo de 

quinze anos de caminhada sobre o tema. 

 

Comumente denominado chá a bebida Ayahuasca é obtida, segundo sua origem 

e como descrito por Ott (1998), a partir do decocto de duas plantas amazônicas a 

saber: o cipó Banisteriopsis caapi (também conhecido como jagube ou mariri) - figura 

1 -  e o arbusto Psychotria viridis (rainha ou chacrona) - figura 2. 

Embora no Brasil a fórmula básica comumente utilize estas duas plantas não 

raramente podem ser empregadas ainda diversas outras, Luna e White 2000. Numa 

perspectiva mais purista o emprego do termo chá (processo de infusão), ainda que 

comum, é uma terminologia inadequada para se referir à bebida obtida por cozimento. 

 

 

Figura 1: Banisteriopsis caapi 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinterest - Noah Mishkind 

 

 

 

 

Banisteriopsis caapi 
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Figura 2: Psychotria Viridis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Donna Torres 
 

Ayahuasca é um nome generalista que se origina da família linguística Quíchua

, idioma ameríndio das terras altas, composto das palavras Aya = pessoa morta, alma, 

espírito + Waska = corda, videira, cipó, podendo ser traduzida para o português como 

“cipó das almas”, Luna (1986). O autor identifica ao menos 72 grupos étnicos que 

ritualizam com a bebida que recebe, a partir dessa multiplicidade, 42 denominações 

diferentes: Ayahuasca; Ka’api; Yajé; Natema; Pindé; Kahi; Mihi; Dápa; Hoasca; 

Caupuri; Kamarampi; Nixi Pae; Santo Daime; Vegetal; Bejuco de oro; Vine of the soul; 

para citar algumas.  Em outubro de 2019 a 3º Conferência Indígena da Ayahuasca, 

que reuniu as etnias Apolima-Arara, Ashaninka, Huni Kuin, Jaminawa, Jaminawa-

Arara, Kuntanawa, Nukini, Puyanawa, Shanenawa, Yawanawá e Shawãdawa, Noke 

Koi, acordou:  

 

O termo Ayahuasca não substitui as denominações desta medicina em cada povo, 

tais como Uni, Huni, Kamarãpi, Heu, Tsĩbu, entre outras. No entanto, foi acordado 

que será utilizado este termo de forma genérica compreendendo todas as 

nomenclaturas. (3º CONFERÊNCIA INDÍGENA DA AYAHUASCA, 2019) 

 

Psychotria viridis 
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A ocorrência geográfica de seu uso original (povos ameríndios) está 

praticamente generalizada no território da Floresta Amazônica ocupado pelos países 

do continente sul-americano Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, e Peru, mais 

especificamente na microrregião localizada no arco noroeste amazônico, Varella 

(2005). Nestes territórios, dos variados grupos da família linguística Quíchua que 

fazem uso da bebida, é possível identificar segundo Martins (2012): 

  

- Colômbia: Ingas do Vale Sibundoy;  

- Bolívia e Peru: Callawaya e Shipibo, e 

- Equador Kofan do Rio Putumaio; Cayapa; Colorado; Cofane; Canelo; Secoya; 

Siona; Teetete, e Auca. 

 

Ainda segundo o autor no Acre, fazem uso da bebida, todos os quinze grupos étnicos 

reconhecidos e residentes no Estado: 

 

- Família linguística Aruak: Asheninka; Manchineri e Apurinã; 

- Família linguística Arawa: Madijá, e 

- Família linguística Pano: Huni Kuin; Yaminawa; Yawanawa; Nukini; Puyanawa; 

Nawa; Kuntanawa; Shawadawa; Shanenawa; Katuquina, e Apolima Arara.  

 

No Alto e Médio Rio Negro, segundo Reichel-Dolmatoff (1976), utilizam os Tukano; 

Desana; Tariano e Baniwa.  

Em pesquisa etno-histórica, Brabec de Mori (2011) aponta falta de consenso 

entre os pesquisadores acerca das evidências arqueológicas que determinariam a 

antiguidade do uso ritual da Ayahuasca, podendo ser estimada, de acordo com alguns 

autores, em pelo menos 2000 anos antes da era cristã. A evidência arqueológica mais 

antiga é um copo cerimonial chamado Cocina de Brujo, ou QUITOBOWL - figura 3.  

El objeto mas antiguo que conocemos, con toda probabilidad, relacionado con el 

uso del ayahuasca, es una copa ceremonial, tallada en piedra […] corresponde al 

período que va de 500 años A.C. a 500 años P.C.. (NARANJO,1986.) 
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Figura 3: Cocina de Brujo 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Enciclopédia del Ecuador 

  

Mais recentemente, em artigo publicado em 2019, Miller et al identificaram 

durante escavação arqueológica em Cueva del Chileno, no sudoeste da Bolívia, uma 

bolsa de couro (figura 4) provavelmente pertencente a um xamã. A datação por 

radiocarbono da superfície da bolsa indicou que ela foi utilizada há 1000 anos, em seu 

interior, entre outros materiais, os pesquisadores identificaram vestígios de plantas 

cujo princípio ativo é a DMT.  

Figura 4: Bolsa cerimonial e seu conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: foto de Juan Albarracin-Jordan e José Capriles.  
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A DMT, Dimetiltriptamina, contida na folha da Psychotria, é um alcaloide 

endógeno - amina cíclica - fundamental para a manutenção da vida em diversas 

espécies. Os aspectos fitoquímicos e farmacológicos, de acordo com Metzner (2002), 

é que serão em partes, responsáveis pela experiência psicoativa da bebida. Segundo 

o autor ainda não há estudos suficientes que determinem a exata função desta vital-

amina nos Homo Sapiens Sapiens, entretanto duas linhas de pesquisa se destacam: 

 

 Teoria de Frecska e Szabó (2016) - a DMT teria função de estabelecer uma 

relação simbiótica entre reinos vegetal e animal, sendo esta molécula a 

linguagem utilizada por plantas e animais para se comunicarem. Nos seres 

humanos foi possível observar a liberação de DMT na corrente sanguínea em 

dois momentos: na hora da morte, sua função seria a de resgatar o cérebro da 

hipóxia - daí relatos de visões e experiências extra corpóreas em situações de 

quase morte -  e na hora da vida, sua função seria auxiliar mãe e bebê no 

nascimento - estados incomuns de consciência em parturientes: a partolândia 

Silva et al (2018). 

 Teoria Strassman (2001) - a DMT seria produzida na glândula pineal e 

chamada de molécula do espírito com a função de proporcionar a manifestação de 

uma consciência universal.  

 

A experiência, muito mais que apenas relacionada ao tempo de ação da DMT no 

corpo e duração do ritual, diz respeito a cosmovisão de alguns grupos humanos. Entre 

os Huni Kuin (Kaxinawá), por exemplo, “Na vida cotidiana é percebido apenas o lado 

ordinário da realidade [...] O estado alterado de consciência do nixi pae são visões 

verdadeiras da realidade...” Luz (2002) apud Labate (2002). Para esta coletividade 

tanto a bebida quanto quem a bebe são o mesmo ser, inclusive sua autodenominação 

Huni Kuin - homens verdadeiros - é utilizada para denominar também a bebida, “...o 

cipó e a bebida são chamados [...] também huni gente.” Lagrou (1991). 

Entre os Ye’pamahsã (Tukano) “...a realidade é multidimensional. [...] Há ainda 

um outro lado da realidade [...] Para ter acesso a ele é preciso um tipo de visão 

especializada - toyá , que se adquire através do yagé.”  Luz (2002) apud Labate 

(2002).  
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No Brasil o uso da Ayahuasca por não indígenas começou a avançar a partir do 

primeiro ciclo da borracha (período entre 1879/1912). Labate e Coutinho (2014) 

identificam Kaxinawás e Ashaninkas reivindicando serem aqueles que introduziram 

originalmente a bebida para Mestre Irineu. Foi a partir de então, quando do contato do 

primeiro não indígena - o xamã preto - com a bebida que se fundaram as três principais 

religiões relacionadas ao seu uso: Santo Daime, União do Vegetal e Barquinha. 

A aproximação entre as práticas indígenas - podendo aqui ser entendidas como 

xamanismo, caracterizado por Eliade (2002) essencialmente, pelo encontro iniciático 

com um ser divino; ritos de passagem; cantos ou ícaros; curas, e vôo extático - e a 

tradição do Santo Daime - entendendo tradição como àquela religiosa romana, na qual 

Weber (2009) identificou a tendência ao formalismo - já foi debatida em obras 

anteriores podendo ser estendida até à forma de um xamanismo coletivo: 

 

Apesar de os velhos xamãs deixarem poucos sucessores dotados do mesmo grau 

de conhecimento a respeito de plantas e da cosmologia do povo da floresta, o uso 

da ayahuasca persiste. Surgem novos tipos de xamãs, menos individualistas em 

suas práticas e mais voltados para os aspectos coletivos da experiência xamânica. 

[...] os ícaros deixam de ser cantados por um só indivíduo, sendo entoados em coro 

por todos os participantes - o que é uma prática do Santo Daime. (MACRAE,1992.) 

 

No meio da imensidão verde da floresta bailam e cantam seus habitantes: 

humanos e seres outros-que-humanos compartilhando sua existência no tempo-

espaço. Ao final da década de 70 o seringueiro Sebastião Mota de Melo, com a benção 

de Mestre Irineu Raimundo Serra, migrou dos arredores de Rio Branco - Acre, 

juntamente com sua família e outras famílias de colonos, ribeirinhos e seringueiros, 

para o meio da floresta amazônica “a terra prometida”.  Ali estabeleceu o 

assentamento nas margens do igarapé Mapiá que viria a ser conhecido como Vila Céu 

do Mapiá - a sede mundial do CEFLURIS, Centro Eclético da Fluente Luz Universal 

Raimundo Irineu Serra, o mais conhecido grupo do Santo Daime -  uma comunidade 

que busca um modo de viver autossustentável e, que tem na base de sua constituição 

o culto em torno da bebida do Santo. 

Na década de 1990 foi possível observar um movimento de expansão e 

internacionalização da bebida, constituindo novos grupos, os quais Labate (2004) 
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denominou “neoayahuasqueiros”. Este fenômeno está relacionado com a experiência 

da “Nova Consciência Religiosa” em que:  

 

[...] indivíduos de camadas médias urbanas, em geral com acesso a bens culturais 

razoavelmente sofisticados, representativos de trajetórias identificadas, em boa 

medida, com o programa ético-político moderno típico - não raro com passagens 

pelo divã psicanalítico e pela militância partidária - e com experiências existenciais 

que 68 consagrou e resumiu, no imaginário histórico; indivíduos, portanto, 

“liberados”, “libertários”, “abertos” e críticos da tradição - sobretudo do “fardo 

repressivo” das tradições religiosas -, sujeitos exemplares do modelo individualista-

laicizante, sintonizados com o cosmopolitismo “de ponta” das metrópoles mais 

“avançadas”, sentem-se crescentemente atraídos pela fé religiosa, pelos mistérios 

do êxtase místico, pela redescoberta da comunhão comunitária, pelos desafios de 

saberes esotéricos, pela eficácia de terapias alternativas e da alimentação “natural”. 

(SOARES, 1990.)   

Labate (2004) afirma, a partir de Hobsbawn e Ranger (1997), que tais práticas 

“...tentam estabelecer uma continuidade com um passado histórico apropriado...”, de 

tal modo que a adesão das camadas médias urbanas ao uso da Ayahuasca vem 

influenciando e transformando este uso. A autora observa ainda a construção de um 

novo sistema no CEFLURIS na medida em que “Tais novas classes são pouco cristãs 

e caminham mais na direção de uma reapropriação de concepções e práticas 

sobretudo orientais e africanas.” O CEFLURIS - Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Raimundo Irineu Serra -  é o mais conhecido grupo do Santo Daime.  

Na contemporaneidade este e outros tipos de interações trazem para o centro 

do debate relações cosmopolíticas interespécies podendo ser entendida para além, 

mas também, por questões relacionadas à liberdade religiosa, uso de substancias 

psicoativas; liberdade de associação; ocupação e direito de uso da terra; 

territorialidades  - na proposição Gallois (2004) -; luta contra exploração capitalista; 

desigualdade socioambiental; direitos universais; multidiversidades,  entre outros 

aspectos constituintes da nebulosa associativa - Acselrad (2010) apud Micoud (2001) 

-  aos procedimentos de ambientalização no território da grande floresta antropogênica 

do Brasil. 

Atualmente Vila Céu do Mapiá (figura 5) se tornou um centro de peregrinação. 

Integra uma unidade de conservação com 256.121,13 hectares denominada Floresta 

Nacional do Purus estabelecida pelo decreto nº96.190. Uma categoria de unidade de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2096.190-1988?OpenDocument
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conservação de uso sustentável instituída com os objetivos de: promover o manejo 

dos recursos naturais; garantir a proteção dos recursos hídricos e belezas cênicas; 

fomentar o desenvolvimento de pesquisa; recreação; lazer, e turismo. A principal 

atividade de manejo sustentável dentro da floresta é o das plantas utilizadas no 

preparo da bebida ritual do Santo Daime – já se identifica a extração predatória das 

plantas envolvidas no preparo da bebida.  

 

Figura 5: Região da FLONA Purus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth 

 

Na vila Céu do Mapiá a relação entre meio ambiente e justiça social - uma via 

possível no Antropoceno, o tema do Antropoceno será melhor desenvolvido mais a 

frente - é dada pelo manejo dos recursos e das práticas ancestrais entre aqueles que, 

chamados pobres ou subalternos, sempre buscaram estabelecer com a floresta. Uma 

ocupação, o ecologismo combativo de que fala Acselrad (2010), que privilegia as 

relações com a terra, com o rio, com todos os seres vivos e os irmãos, em detrimento 

dos ganhos e da acumulação econômica, um tipo de projeto político contra-

hegemônico à brasileira, esta sim a verdadeira ïapotï ‘kaba – jabuticaba brasileira, 

fruto da árvore frutífera nativa da Mata Atlântica, Myrciaria cauliflora.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
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Segundo etnografia realizada por Teixeira (2004), a Vila Céu do Mapiá conta com 

uma população de aproximadamente mil moradores, divididos em cinquenta famílias 

integradas por diversas populações originárias; caboclos amazonenses; mestiços; 

trabalhadores, e profissionais vindos dos grandes centros urbanos. Dispondo de posto 

de saúde, escola, rádio comunitária, armazém comunitário, duas casas de farinha, 

dois engenhos, marcenaria, uma casa de ofícios, dois hortos florestais, três pousadas, 

usina de secagem e produção de frutas tropicais, cozinha geral, escritório, comércio 

de gêneros de primeira necessidade, comunicação com central telefônica através de 

energia solar, que opera por satélite, e o maior conjunto de placas de energia solar do 

interior da Amazônia (mais de cento e cinquenta unidades instaladas). Realiza ainda 

agricultura de subsistência (arroz, macaxeira, feijão, milho), o cultivo de frutas tropicais 

e hortaliças, criação para consumo de gado bovino e caprino. Ali não há crimes 

violentos, desnutrição infantil, analfabetismo, moradores sem-teto, fome, 

transgênicos, fumaça tóxica, agrotóxicos. Um verdadeiro exemplo de justiça ambiental 

para com aqueles que estabelecem relações de afeto com os seres vivos da floresta. 

Ora, nada mais justo. 

A luta por justiça ambiental, desdobrando-se aqui em justiça social e proteção 

ambiental, foi fruto de um longo histórico de resistência. Na palavras de Polari (sem 

data): 

Tudo isso fez com que, no final da década de 70, a Comunidade empregasse 

parte do que havia arrecadado com a venda de algumas colônias na compra 

de uma caminhão. Depois de algumas pesquisas, foi escolhida uma área 

próxima a um ramal da estrada de Boca do Acre, já no Amazonas. 

Atravessava-se o Rio Indimarí para depois caminhar de três a quatro horas 

através da floresta densa, até chegar a um igarapé cujas areias refletiam um 

brilho especial, daí seu nome, Rio do Ouro. O povo trabalhou duro durante 

mais de dois anos para levantar uma pequena vila, com quase 50 estradas 

de seringa e 90 mil covas de roça, num raio de cerca de 10.000 hectares, tudo 

feito com serra, terçado, machado e carregado nas costas. Porém, o INCRA, 

que inicialmente havia autorizado a ocupação, constatou que a área pertencia 

a uma gleba do seringal Santa Filomena. A solução foi indicar uma nova área 

para a comunidade, desta vez em terras devolutas no curso do igarapé Mapiá, 

afluente do rio Purus, entre os municípios de Boca do Acre e Pauiní. Ainda 

no Rio do Ouro, antes de mudar para o Mapiá ele recebeu uma comissão 

chefiada por um coronel do exército, enviada pelo ministério da Justiça para 
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inspecionar a comunidade e o uso do Daime. Acompanhavam a comissão, 

desde Rio Branco, três estudiosos recém-chegados à Doutrina: o psicólogo 

Paulo Roberto Silva e Sousa, o antropólogo Fernando La Rocque e o escritor 

Alex Polari de Alverga. (POLARI, sem data) 

Seguimos na batalha. A xauara Yanomami se intensificou. Segundo Acselrad et 

al (2012) “Ganhos de produtividade são, consequentemente, obtidos pela 

transferência dos danos sociais e ambientais a terceiros...” de modo que a ação 

contínua da predação neoliberal e o avanço das fronteiras com: madeireiros, 

agronegócio, mineradoras, hidroelétricas e sua acumulação por espoliação Harvey 

(2004) vem exercendo enorme pressão sobre a grande floresta e as comunidades - a 

exemplo do que temos visto acontecer em outras localidades do planeta como em 

Mariana; Grangemouth; São José do Buriti;  Brumadinho; Andhra Pradesh; Oaxaca; 

Pimentas, e São José dos Campos em consequência das atividades exercidas pelo 

capital internacional, transnacionais e os fundos de investimentos a elas relacionados. 

O Estado neodesenvolvimentista se desdobra para atender às demandas do capital, 

viabilizando com dinheiro público a infraestrutura, a flexibilização legal e uso da 

violência necessários para o avanço daquilo que se escolheu nomear de “progresso”.  

Nações indígenas, caboclas, daimistas, vegetais, dos rios, dos subterrâneos, dos 

céus e dos mares, das geleiras, desertos e florestas seguem resistindo. A diáspora 

Daimista segue seu curso: em 2020 inaugura a Igreja da Floresta (figura 6). Bailemos, 

cantemos. – a diáspora daimista termo apreciado de Assis; Labate & Cavnar (2017). 

 

Figura 6: Projeto ilustrativo da Igreja da Floresta 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  CEFLAG 
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Ecologia de Saberes  

Em seguida compreendo a necessidade de apresentar o como escrevo. O 

universo teórico - autores e linhas de pensamento - com o qual dialogo para realização 

das observações. 

  

Ao aconselhar em Wissenschaft als Beruf -  A Ciência como Vocação - “...a volta 

em silêncio sem dar a teu gesto a publicidade habitual dos renegados, com 

simplicidade e recolhimento, aos braços abertos e cheios de misericórdia das velhas 

Igrejas.” Weber (2011) não poderia ser mais preciso em 1917.  Àqueles que não tem 

virilidade - nas palavras dele männlich, suponho ter relação com masculinidade - em 

suportar os rigores da modernidade caracterizados pela racionalização, 

intelectualização e pelo desencantamento do mundo (retomarei o tema em breve), não 

resta outra saída a não ser a de sacrificar o próprio intelecto e retornar, discretamente, 

ao confortável colo da santa mãe.  

Ter a Ciência como vocação, parece ser mesmo coisa somente para os viris - 

“cabra macho” mesmo, como dizemos por aqui. Este modo de fazer Ciência do/e a 

serviço do “sistema-mundo patriarcal / capitalista / colonial / moderno” proposto por 

Grosfoguel (2008) - ousaria incluir hétero / branco / cristão / euronorteamericano - não 

deixa ninguém escapar. Deus tenha piedade dos Homens Cientistas, embora falar de 

Deus aqui possa ser considerado uma heresia. 

O conselho de Weber me faz pensar imediatamente na emblemática pergunta 

de Gonzales (1983) “Cumé que a gente fica?”. Também tenho as minhas perguntas: 

Podem os não viris fazer Ciência? E se o cientista for viado? E não sendo ele viril, 

ainda assim será considerado Ciência? 

Estas reflexões principiam a partir de minha chegada nas Ciências Sociais e na 

coletividade do Santo Daime - que ocorreram sincronicamente. Jung (2016) diz que “a 

ligação entre os acontecimentos, em determinadas circunstâncias, pode ser de 

natureza diferente da ligação causal e exige um outro princípio de explicação”. 

Foi no início de 2016, quando ingressei no curso da Universidade Federal de São 

Paulo, no Pimentas, que tomei contato com “Há mundo por vir?” de Danowski e 

Viveiros de Castro (2014). O livrinho - ele é realmente pequeno na forma, mas 

gigantesco em conteúdo - organiza, por um lado experiências que eu já vinha 

acessando com a Ayahuasca, e por outro, determina a tônica da minha trajetória e 
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pesquisa ao longo dos quatro anos vividos na EFLCH e no Santo Daime: o fim do 

mundo, seus limites e fronteiras. 

A principal fronteira, entre Holoceno e Antropoceno, (Haraway, 2015), já havia 

sido transposta pelo Homem com toda sua virilidade - alguns cientistas propõem como 

marco temporal um aumento anormal de CO2 na atmosfera no início do século XVI 

resultado da queima de corpos ameríndios. Para os Guarany o fim do mundo vem 

acontecendo há mais de 500 anos. As periferias brasileiras vivem este cotidiano há 

décadas, podemos citar como nos lembra Eduardo Bueno (2018) a formação da 

primeira favela no morro da Providência em 1897 na cidade do Rio de Janeiro. E 

finalmente na contemporaneidade, parece que as camadas médias da população 

mundial começam a experimentar agora estes limites, sentindo nos corpos os efeitos 

da Nova Era o que pode ser notado pelos atos de greve geral pelo clima em setembro 

de 2019 ao redor do globo.  

A fronteira entre Holoceno e Antropoceno não se encerra no tempo glacial, mas 

também borra as fronteiras entre Humanidade e pós-Humanidade, entre humanos e 

espécies outras-que-humanas -  os terranos de Latour (1994). Fronteiras inter-reinos, 

fronteiras moleculares, entre o pensamento da metrópole e o pós-colonial, entre 

dominador e dominado, entre Ciência e Religião, entre a produção de uma etnografia 

e a produção de afetos que irão me acompanhar no mundo da vida, entre Natureza e 

Cultura, vencedores e vencidos, fronteiras multidimensionais, entre héteros e não-

héteros. É somente na chave do “pensamento crítico de fronteira” de Anzaldúa (2000) 

que consigo pensar e organizar a “resposta epistêmica do subalterno ao projeto 

eurocêntrico da modernidade”. 

Ora, se Latour (1994) está correto em “Jamais fomos modernos”, ao afirmar que 

é tarefa muito difícil acalmar o delírio moderno - racionalizado e intelectualizado -  e 

se a Ciência dos viris, seu modo de entender as naturezas como campos a serem 

dominados, nos coloca como opção última o silêncio renegado, não me parece 

prudente dedicar muitos recursos, numa era de tanta escassez, em uma guerra de 

argumentos para rebater afirmações tais como: 

  

Para nós não mais se trata, como para o selvagem que acredita na existência 

daqueles poderes, de apelar a meios mágicos para dominar os espíritos ou exorcizá-

los, mas de recorrer à técnica e à previsão. Tal é a significação essencial da 

intelectualização. (WEBER,2011) 
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Então vejamos: selvagem é, por acaso, o feiticeiro Rapa Nui e sua magia na 

condução, junto com Tangata manu, dos rumos dos sete clãs da ilha? 

- “eles foram dizimados!”. Diria o cético. 

Mas lá estão eles em pleno 2019, aos milhares, prosperando em uma coletividade 

fascinante - pergunte à minha amiga e anfitriã Tavake (Tavake Pate Rapu é nativa de 

Hanga Roa, me serviu como guia e intérprete quanto estive na ilha em 2013) quando 

tiver a oportunidade de participar com ela de uma roda de medicina em um ritual que 

se consagra fumando, com todos sentados em roda, uma planta medicinal que ocorre 

em abundância na ilha. Importante avisar que a etiqueta Rapa Nui nos informa que o 

espírito do fumo deve circular o tempo todo, não devendo ficar parado na mão dos 

participantes.  E esteja preparado para levar empurrões dos homens, o modo local de 

lidarem com “os de fora”. 

Ou o selvagem seria Goldman (2003) quando ouviu no meio do mato o sons dos 

tambores tocados pelos mortos? Marcio Goldman é Professor adjunto do Programa 

de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. Em certa 

oportunidade, quando estava realizando seu trabalho de campo junto a um terreiro de 

Candomblé em Ilhéus, acompanhou o despacho dos assentamentos de uma filha-de-

santo que morrera recentemente. Ao se aproximar junto com seu informante da beira 

do rio onde ocorria o despacho, Goldman ouviu o toque de tambores embora não 

tivesse mais ninguém ali “...o fato dos atabaques tocarem é um bom sinal, pois 

significa que os mortos estão aceitando receber em paz o espírito...”   

Outra categoria interessante de ser analisada diz sobre a conduta do selvagem: 

o selvagem acredita, enquanto que “nós recorremos à técnica e à precisão”. Acreditar, 

dada a etimologia da palavra, é o atributo daquele que crê. Então, quando afirmamos 

a existência do “ser engarrafado” ao nos referirmos ao ser que está na bebida 

amazônica do Santo Daime, ser vivo mesmo, dotado de sua natureza própria; seus 

aspectos cognitivos; comportamentos; vontades; corpo e alma, igual a mim e a você, 

estamos falando de uma crença - por que não até mesmo de folclore e não de ciência 

de fato. Afinal, a Ciência para Weber deve estar alicerçada na especialização. 4000 

mil anos de experiência não seria especialização suficiente? Ou o único ser consciente 

é o Homem?  

Dominar também é uma ideia que pode ser melhor explicada: 

Kopenawa e Albert (2015) nos apontam para uma relação de diplomacia entre o xamã 
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e os xapiri, mas jamais de domínio. Esta é, desde Eliade (2002) quando escreveu O 

Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase em 1951, e mesmo muito antes dele, a 

prática fundamental entre os xamãs. Pensar na chave do domínio, sobretudo sobre as 

naturezas, parece inevitável na Ciências dos Homens, “a Ciência herdou das grandes 

religiões monoteístas narrativas sobre a superioridade humana” Tsing (2018) e ainda 

“...Homem criado para dominar a natureza pela epopeia de uma conquista dessa 

mesma natureza pelo trabalho humano.” Stengers (2015). 

Por último, o dom do intelecto. Esse dom que é dado a alguns indivíduos, em 

geral os Cientistas Homens, e não a outros. Acreditar, de fato, neste exclusivismo do 

intelecto parece tão sobrenatural quanto a suposta crença do xamã na existência 

daqueles poderes. 

Poderia escolher, como é comum no modo de fazer acadêmico, dedicar ainda 

mais tempo (um recurso ainda mais escasso na pós-modernidade) a fim de construir 

argumentos que partam para um embate com a Ciência dos Homens. Não seria 

novidade: Latour (1994) e Stengers (2016), para citar apenas dois, já o fizeram muito 

melhor do que eu seria capaz de fazer. Parece que a Ciência dos Homens também se 

faz e se edifica se valendo de uma guerra de argumentos que buscam apoiar-se no 

progresso, “Este progresso, em princípio não tem fim”, até finalmente encontrar o 

mundo absolutamente desencantado de Weber. Esta é aliás, a recorrente maneira de 

se fazer impor do irmão branco: partir para o embate; desqualificar, atacar, folclorizar, 

subjugar, aniquilar - em nome do progresso. Este é o método pelo qual somos tratados 

e ensinados há séculos. Um tipo de alteridade que só consegue pensar a si mesmo a 

partir da destruição do outro - Clastres (2004) tratou o tema em “Do etnocídio”. Até 

aqui nenhuma novidade: “A serviço de tal Deus e ofendendo tal outro”, Weber (2011).  

Este não é o caminho que pretendo seguir. Foi também na UNIFESP que ao 

trabalhar com uma das obras mais contundentes de Paulo Freire (2014), e inspirado 

por ela, venho me empenhando nos últimos anos para não cair na armadilha de 

reproduzir com a lógica da dominação. Mais ainda, procuro romper com essa lógica 

em minha prática, mente e coração, a começar pelo dominador que habita em mim. 

Nos aprendizados do Santo Daime se compartilha que na verdade da Nova Era - além 

da geológica - “este é o tempo da paz e não da guerra” Vieira (2002)   

A esta altura também recorro ao cachimbo, hábito comum entre os grandes 

pensadores, não que eu seja um. Chamado Petyngua entre os Guarany, ou Chanupa 
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Wakan entre os Sioux - recomendo a leitura do estudo de Brown (1953) O cachimbo 

Sagrado. Seu uso se dá para pedir/merecer/receber os bons conselhos: “O freunde 

nicht diese töne”, “Amigos, mudemos o tom.” - aconselhou o poeta, cantou o gênio, 

ambos conterrâneos de Weber. 

Acredito na humanidade e no humanismo em Weber. Entre os clássicos das 

Ciências Sociais aos quais fui apresentando durante o curso, me pareceu o mais 

possível para realizar a Ecologia de Saberes - empresto o termo de Boaventura (2007) 

- que busco estabelecer aqui. Parece possível justamente na medida em que ele 

escolheu falar sobre a Ciência para alunos de uma universidade e aqui estou eu 

também falando de Ciência dentro do curso de Ciências Sociais da Universidade 

Federal de São Paulo, numa caminhada que começou em 2017 por consequência da 

realização de uma Iniciação Científica. Quando li a transcrição da fala do professor 

Weber fui afetado de imediato: como o texto de 100 anos poderia ser tão atual? 

(Embora ele mesmo coloque a condição de, ao fazer Ciência, querer ser 

ultrapassado). O afeto está em partes, nos conselhos e orientações dadas aos 

estudantes e em partes por um modo de pensar Ciência que permanece no habitus e 

no locus da academia. Talvez seja esta a qualidade que faz de Weber um cânone.  

No que tece aos bons conselhos, Weber nos fala “Os cientistas podem - e devem 

- mostrar que tal ou qual posição adotada, deriva, logicamente e com toda certeza, 

quanto ao significado de tal ou qual visão última e básica do mundo.” Por isto procuro 

aqui demonstrar a qual mundo pertenço, e é honesto que o faça, como afirma 

Grosfoguel (2008), do meu “locus da enunciação”: Eu, também branco - embora 

mestiço no genótipo, celebro o termo de Anzaldúa (2000) -; também homem - embora 

não-hétero, viado mesmo -; também dispondo de alguma estrutura de capitais - 

embora vivendo na periferia do capitalismo - e, também fazendo ciência - mas em 

nome de uma ciência que dança, Stengers (2016). Para ser mais especifico: que baila 

- o bailado, a dança ritual do Santo Daime, executado em datas festivas do calendário 

anual, seu “ir e vir” contínuo confere maior estabilidade durante o vôo extático. Este 

território fronteiriço, um “meta-lugar”, foi se afirmando como o lugar que ocupei nos 

últimos anos, dado meus deslocamentos físicos e além-de-físicos entre o Ribeirão 

Grande, onde está a comunidade do Santo Daime, São José dos Campos, onde vivo 

e o Pimentas, na periferia de Guarulhos, onde está o campus da Unifesp. O “de fora” 

no Daime; a norma entre as múltiplas diversidades afirmativas da Unifesp; o que não 
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parece viado entre os viados; o playboy entre os precarizados do Pimentas; o mal 

agradecido entre privilegiados, o religioso do Daime entre os acadêmicos. Consigo 

pensar sobre isto na chave da liminaridade de Turner (1969), mas fundamentalmente 

na forma como fui sendo retirado dos espaços - algo que eu só havia experimentado 

até então na chave do gênero -  levando a questionamentos sobre as formas como 

me apresento nos espaços por onde transito.     

Não só pelo bom conselho de Weber, mas também por um modo de pensar e 

fazer Ciência, a dos viris, que insiste em persistir - sim você a encontrará nos 

corredores e salas dos Pimentas -  é que se fez necessário este diálogo: anunciar a 

quem venha ler estas palavras, em especial aos que acreditam ter “aquele dom” acima 

mencionado, meu universo teórico que prefiro, como mencionei, chamar Ecologia de 

saberes.   

Então, em substituição ao modo teórico depedentista ainda habitual identificado 

por Marini (2014), desejo como afirma Latour (1994) “... um acesso as coisas em si, e 

não a seus fenômenos.”, um modo de fazer Ciência, a dos saberes subalternos 

observados por Miskolci (2012) como “engajados” na desconstrução da ordem cultural 

hegemônica como princípio metodológico e “onde estão sendo abertas as fissuras que 

avançam, hoje, desarticulando a colonialidade do poder...” Segato (2012).  

Portanto, muito longe de invalidar a Ciência dos Homens, afinal eu tomo as 

vacinas, estou interessado - neste tempo das catástrofes, Stengers (2015) ou na outra 

extremidade do espectro, tempo da Nova Era (desenvolvo a aproximação entre o 

Antropoceno e o Santo Daime mais à frente em “Sobre o Fim do Mundo - Maria 

Damião, a irmã desvalida”) - num tipo de compreensão e escrita em que diversos tipos 

de conhecimentos são considerados conhecimentos válidos. Deste modo, transmutar 

epistêmica e alquimicamente a Ciência dos Homens naquilo que gostaria de chamar 

de Ciência Antropofágica - após pensar no termo realizei uma breve pesquisa e 

encontrei no texto “Por um movimento antropofágico em ciência” do professor da 

UNICAMP e USP Bernardo Beiguelman (sem data) o que pode ser considerado o 

precursor do movimento pela Ciência Antropofágica.  

O modo de fazer e pensar Ciência aos moldes Tupinambá - tendo no canibalismo 

o ponto extremo num gradiente de sociabilidade cuja outra extremidade é a 

indiferença, Viveiros de Castro (1992) “canibalizando” Levi-Strauss (1984) - considera 

incorporar o outro, seus atributos, como uma forma de imortalização e até servindo 
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como uma instituição capaz de produzir memória. Antes de comer era preciso 

conversar, nos lembra Pompa (2004) com “...a imagem do Tupinambá, canibal e 

profeta.”. Ora, minha conversa com Weber e futura deglutição não seriam, também, 

uma forma de declarar o amor? “Canibalismo maneira exagerada de apreciar o seu 

semelhante” Quintana (2006).  

Esta “É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna 

eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência.” Andrade (1928). O 

amor de que falam professor Paulo Freire (2014), professor Rubem Alves (2008), 

professor e Mestre Irineu Serra (1930): o amor eterno - “...a Lua e as estrelas, a terra 

e o mar, o Sol lá nas alturas com sua luz divinal.”. 

Por este modo de fazer Ciência figuram nas páginas seguintes, entre outras 

Ecologias de saberes, a voz subalterna da irmã Desvalida e suas profecias 

antropocênicas; a colonização e sua estratégia cultural cada vez mais insustentável, 

Hall (2011);  o afeto da cientista bruxa do Bocage e do cientista devoto do Vale do 

Paraíba; a cobra-canoa Ye’pa-mahsã; o ser engarrafado e o “devir-cipó”; as relações 

de gênero e colonialidade de Segato (2012); os guerreiros e o viado que ousou devorar 

e que um dia  também será devorado em nome da Ciência Antropofágica.  

Finalmente, aos que não se importam com a virilidade, mas também àqueles que 

se importam muito, ou ainda, àqueles que não estão nem ai para o tema: bem vindos, 

“Aqui entram todos / Entra o sujo e o rasgado” Mota de Melo (1978)  

 

Céu do Vale 

Para fechar esta introdução situo onde se deram boa parte das observações. O 

campo de pesquisa.   

O Céu do Vale é uma escola, igual a Unifesp, ou a escola Viana lá dos Pimentas 

onde fiz estágio. Seu nome mais completo é ICEFLUPES - Centro Eclético da Fluente 

Luz Universal Patrono Eduardo Sales. Padrinho Eduardo, como o chamamos, dá 

nome e dá ensino ao lugar. É o membro mais antigo, hora diz ter 92 anos hora 94, a 

verdade é que ninguém sabe ao certo. No nada, padrinho Eduardo (2019) me contou 

que tomou mais de 7 mordidas de cobras, das venenosas! Eu lhe disse espantado: “E 

o senhor está vivo?! Não morreu?!”. “Elas é que morreram...” respondeu o padrinho. 
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Padrinho Eduardo nasceu no Acre, no meio mesmo da floresta. Desde criança 

fazia de tudo um pouco, mas gostava era de trabalhar com a madeira: fazia canoa 

com mais de 20 metros sozinho com uma machada. Quando estava ali perto de uns 

20 anos de idade ele decidiu ir para Rio Branco em busca de serviço. Encontrou com 

Irineu Serra. Irineu Serra, preto maranhense neto de avós escravizados, que por sua 

vez era seringueiro, desses que entra no meio da floresta para achar a árvore que dá 

borracha. Foi numa dessas vezes em que ele entrou na floresta, muitos mestres 

seringueiros também entraram, que Mestre Irineu, como é chamado, tomou uma 

bebida “que tem poder inacreditável” ele disse. Ele voltou para cidade e começou a se 

reunir com seus companheiros: Maria Damião, Germano Guilherme, um monte para 

trabalhar. Entre eles estava também o Eduardo Salles, que nessa época não era 

padrinho, era só Eduardo mesmo. Juntos eles aprenderam um tanto de coisas até 

mesmo a fazer aquela bebida inacreditável que agora já tinha nome: Daime. Os mais 

antigos dizem que a bebida escolheu esse nome porque parece com distribua-me, 

dai-me. Tipo compartilhe-me.  

Lá em Rio Branco que eles também aprenderam que o Centro é livre e com isso 

começou a juntar muita gente. Para organizar o povaréu e caber mais ainda o Mestre 

Irineu começou a dar um monte de estudos para quem vinha e ficava, mas mesmo 

que fosse embora sempre aprendia “embora que não aprenda muito, aprenda sempre 

um bocadinho” falou Mestre Irineu. Lá na escola cada um aprende do seu jeito, uns 

não sabem ler nem escrever, outros sabem; uns aprendem uma coisa outros 

aprendem outra, cada um tem um tempo de aprender e ensinar. Também se aprende 

muito cantando, bailando, ou ficando todo mundo bem em silêncio concentrado.  Eles 

começaram a se reunir cada vez mais e cada vez chegava mais gente. Então tiveram 

uma ideia: por que não coloca um homem e uma mulher pra ficar tomando conta 

durante as reuniões que acontecem aqui no centro? (Naquela época só existia homem 

e mulher, depois começou a chegar também criança, velho, jovem, todo mundo). O 

Mestre Irineu achou boa a ideia e acrescentou “A verdade é que o Centro é livre, mas 

quem toma conta deve dar conta. Ninguém vive sem obrigação e quem tem obrigação 

tem sempre um dever a cumprir”. E assim foi decretado, padrinho Eduardo foi o 

primeiro fiscal, o nome que se dá para quem ajuda a tomar conta do centro durante 

aquelas reuniões em que todos vão trabalhar, estudar, ensinar e aprender.  
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Fiscal é um nome muito antigo, vem do Latim fiscalis. Era o nome que se dava 

para aquele que cuidava dos Tesouros e Riquezas de todos, como se diz, daquilo que 

é público. Ele é fiscal até hoje, com 90 e tantos anos. Muitos aprendem com ele, maior 

parte só de olhar mesmo. Tem uma frase de Boas que diz que o olho que vê não é 

órgão da biologia, mas que "o olho que vê é órgão da tradição.", Boas (1986) também 

foi professor. Uma outra coisa que eu percebi é que a palavra fiscal não tem masculino 

nem feminino, é como dizem lá no curso de Letras: um adjetivo de dois gêneros. Lá 

na escola do Céu do Vale eu estou aprendendo e ao mesmo tempo estão me 

ensinando a ser fiscal.   

Filas e velas! Filas e velas! Não tem como esquecer, mas as vezes esquece. Eu 

esqueço pelo menos, e quando eu esqueço vem um dos mais antigo e me lembra: 

filas e velas! Lá é assim, os mais antigos as vezes ensinam o mais novos. Mas também 

as vezes são os mais novos que ensinam os mais antigos. Lá é assim, é uma escola.  

Não foi o Guimarães Rosa que disse em 1956 que “professor não é quem sempre 

ensina, mas quem de repente aprende.”? Rosa (2001). Então, lá é igual o Grande 

Sertão Veredas, quem for, vai ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Ponto de partida 

A expansão da bebida Ayahuasca para as camadas médias urbanas no Brasil 

acaba por trazer novos sentidos para os indivíduos que a bebem.  

 

A formalidade da tradição é possível de ser observada em um habitus que 

legitima estes eventos na fronteira do tolerável dentro dos rituais. Tal expansão para 

os meios urbanos remonta os anos 1930: Os adeptos do culto do Santo Daime 

costumam considerar a data como a fundação da doutrina. “Nesse ano [...], o Cabo da 

Guarda Territorial Raimundo Irineu Serra, ou Mestre Irineu, como viria a ser conhecido, 

deu por iniciados seus trabalhos espirituais em Rio Branco, capital do então território 

do Acre, Macrae (1992). A partir do contato com o primeiro não índio, o primeiro xamã 

preto, se principia o uso da bebida por coletividades de brancos, pretos, mestiços, 

caboclos, caipiras, viados, héteros, gringos (como se referem aos estrangeiros) e toda 

uma miríade de outras coletividades, que, a partir da fundação da tradição com o 

Santo Daime vem se transformando até a atualidade.  

O ponto de partida para a realização destas observações compreende um 

caráter dialógico e ao mesmo tempo complementar à minha trajetória pessoal e 

acadêmica. Por ter uma experiência pessoal que somam quinze anos de práticas com 

a bebida Ayahuasca compreendi, ao ingressar na graduação em Ciências Sociais da 

UNIFESP, que poderia contribuir para o debate sobre o tema na área das Ciências 

Sociais.  

Estas observações são resultado da pesquisa de campo realizada entre início de 

2017 até a atualidade na coletividade do Santo Daime e tem como objetivo um olhar 

antropológico aos sentidos do uso da Ayahuasca no meio urbano. Ao longo da 

presença no campo ficou cada vez mais latente descrever minhas experiências nas 

especificidades com o Santo Daime. Trazendo assim temas (os quais chamo afetos) 

que emergiram da minha relação com o campo. 
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2.2 Antropofagia de Saberes 

Ao longo de dois anos em campo e no campus foi possível desenvolver um 

conjunto de atividades que compõem o arcabouço referencial para a realização das 

observações aqui apresentadas. Entre estas atividades destaco: 

 

- Observação participante em rituais de Ayahuasca conduzidos por xamãs. Resultado 

do intercambio de saberes que se dá entre a coletividade do Céu do Vale e 

coletividades de grupos indígenas; 

- Pesquisa de campo realizada quinzenalmente entre abril/2017 até a atualidade na 

coletividade da Igreja do Céu do Vale em Pindamonhangaba - SP que gerou os 

registros de campo presentes nas observações apresentadas; 

- Pesquisa bibliográfica com o levantamento de referencial teórico pertinente publicado 

por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites, 

e documentários;  

- Coleta de dados, caracterizada pelas investigações realizada junto a coletividade no 

mesmo período citado; 

- Estudo de hinos do Santo Daime relacionados com temas contemporâneos tais como 

Antropoceno, identidade de gênero, ecopolítica multiespécies; 

- Entrevistas de anamnese com pretendentes à primeira experiência com Ayahuasca 

na coletividade do Céu do Vale, com o objetivo de acolher os neófitos identificando 

seu histórico, informando sobre o uso ritual da Ayahuasca, e até mesmo identificando 

possíveis restrições ou impedimentos ao uso; 

- Realização de entrevista em vídeo sobre saberes tradicionais com Padrinho Eduardo 

Sales, o primeiro fiscal da doutrina do Santo Daime; 

- Orientações semanais com o Prof. Rodrigo Barbosa Ribeiro para o direcionamento 

da pesquisa;  

- Conteúdos apreendidos ao longo da graduação em Ciências Sociais na UNIFESP. 

 

2.3 A Cantina como Método 

Por se tratar de uma pesquisa na área das humanidades, mais especificamente 

uma etnografia, o principal equipamento de trabalho é o caderno de campo com as 

anotações colhidas ao longo da pesquisa. Boa parte desta anotações foram possíveis 

graças ao ponto de observação que me acolhe: a cantina do Céu do Vale.  
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A cantina do Céu do Vale, aberta durante os intervalos e ao fim dos trabalhos - 

o termo trabalho é a maneira como a comunidade do Santo Daime se refere para 

definir os encontros dedicados ao uso ritual da bebida - é por onde se dá parte das 

minhas relações com esta comunidade. Logo após minha chegada fui orientado a 

permanecer na cantina (limpeza, organização, atendimento) sob o conselho do meu 

antecessor, de que “chegando lá arrume logo algo para fazer”. Após trabalhos que 

podem chegam a ter 12 horas de duração, e que em alguns casos se realizam 

bailando, o corpo pode necessitar de comida e bebida mas não só.  

Ao me familiarizar com as rotinas da cantina comecei a observar uma outra 

dinâmica do espaço: a de ser um local de fala e de escuta. Na medida em que os 

trabalhos são cantados - ou em trabalhos específicos, intercalados por períodos de 

concentração em silêncio - não se fala ao longo dos mesmos, somente se canta com 

mínimas intervenções do Padrinho ou da Madrinha. A cantina se manifesta então em 

um espaço que serve para compartilhar as experiências - principalmente para aqueles 

que estão chegando pela primeira vez e com vontade de falar. Estas observações, 

que remontam a tradição etnográfica iniciada por Malinowski em 1922 caracterizada 

pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas, 

servem para a produção do material empenhado no desenvolvimento desta pesquisa, 

Malinowski (1978). 

 

2.4 As observações 

Os frutos das observações reúnem reflexões junto à coletividade daimista; afetos 

que me tomaram ao longo da pesquisa, além disso, o arcabouço teórico manuseado, 

temas emergentes na contemporaneidade, tendo como linha norteadora os cantos e 

ícaros da relacionados à Ayahuasca. 

Escolhi os cantos - aqui refiro-me àqueles já mencionados atribuídos aos xamãs 

- ícaros ou hinos como são chamados no Santo Daime já que estão na centralidade 

do ritual, na medida em que se trada de uma doutrina musical. Aprendi com o padrinho 

que suas funções são três: 

 

1 - Estabelecer e compartilhar entre os sujeitos uma mesma frequência em hertz 

(Hz) originada pela ressonância das caixas torácicas e craniana ao se cantar;  
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2 - Fazer com que todos respirem em sincronia, e no limite regulem o pulso                                     

cardíaco, e 

3 - Situar os sujeitos na dimensão espaço-tempo do tempo presente.  

 

Assim, foram produzidos 5 textos ensaísticos apresentados na sequência a seguir:  

 

- O ESTADO DA ARTE SHIPIBO - uma experiência extática. Descreve a cerimônia do 

maestro Brígido Mahuá Shipibo; 

 

- O DIA EM QUE A CHUVA PAROU - o rapé Tukano. Apresenta uma iniciação ritual 

na medicina do rapé Ye’pa-mahsã; 

 

- SOBRE O FIM DO MUNDO - o olhar antropocênico de Maria Damião, a irmã 

desvalida. Relaciona temas do Antropoceno com o Hino #46 - A Minha Mãe Me 

Mandou - integrante do hinário e O Mensageiro - recebido até 1949 por “Maria 

Damião”, a irmã desvalida; 

 

- O VIADO E OS GUERREIROS. Apresenta a temática da diversidade de gênero a 

partir do hino #118 – Todos Querem Ser Irmãos - integrante do hinário O Cruzeiro 

Universal – recebido a partir dos anos 1930 por Irineu Serra. Primeiros hinos da 

tradição, e 

 

- EU SOU É UM SER. Propõe a ecopolítica multiespécie entre as plantas amazônicas 

e humanos a partir do hino #6 - Eu Vivo na Floresta - integrante do hinário O Justiceiro 

-  recebido até 1978 por Sebastião Mota de Melo.  
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2.5 O ESTADO DA ARTE SHIPIBO - uma experiência extática. 

 

Quando fui informado de que a coletividade a qual participo receberia uma 

cerimônia Shipibo considerei a possibilidade de estar lá. Muitos arranjos são 

necessários para que tudo transcorra de modo a se compor uma cerimônia como esta, 

onde a centralidade se dá em torno da bebida Ayahuasca. O principal arranjo está na 

intencionalidade, ao se intencionar estar em uma cerimônia a pessoa estabelece 

imediatamente vínculos com o xamã - embora ainda não o conheça – bem como, com 

os demais que irão formar parte do grupo cerimonial. As impressões a seguir narram 

meu encontro com maestro Brígido Mahua, da etnia Shipibo-Conibo, em 18 de outubro 

de 2019. 

Morin (1998) afirma que povo Shipibo-Conibo forma parte do conjunto linguístico 

Pano, seu território se estende em ambos os lados das fronteiras entre Peru, Brasil e 

Bolívia. Embora se denominem Jónibo “os homens” ou, Jónicobo “os verdadeiros 

homens”, atualmente aceitam e adotam o exônimo Shipibo-Conibo - cuja escola oral 

informa terem recebido em consequência da prática de pintar toda a face com tinta 

preta de jenipapo, nane, ficando assim parecidos com Shipi = macaco ou com os Coni 

= Peixe. Adoção que aponta para uma evidente reinvindicação valorativa de sua 

identidade étnica, ou em outras palavras estão exercendo resistência mimética. 

Após ter intencionado meu encontro, preparei um rezo com o cachimbo. Ganhei 

meu Petyngua ou Chanupa de um professor, o Primo, que o confeccionou 

manualmente e aos modos originais num formato que lembra o de um animal de poder 

- o guia espiritual que acompanha cada um de nós, pode ser coruja, onça, beija-flor e 

outros. Quando fui iniciado no estudo do cachimbo, recebi o bom conselho de ter 

cuidado na forma de utilizá-lo: o cachimbo traz em si a união do masculino, 

representado pelo caniço, e do feminino, representado pelo fornilho, e unidos deve-se 

consagrar o tabaco sempre voltado para o coração. A fumaça com o pedido se eleva, 

abrindo assim os canais inter-reinos e entre-mundos. Nesta oportunidade o rezo - 

minha pergunta - disse respeito à minha própria trajetória com a Ayahuasca. 

 Nas três semanas seguintes, entre a intensão de participar e a cerimônia, 

realizei uma dieta que, para mim, passa por algumas restrições de diversas naturezas. 

Também fui ensinado que cada xamã, cada grupo, cada ritual, requer uma dieta 

específica. Para saber qual, é importante estar atento às situações que se manifestam 
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no período que antecede a prática. Por exemplo: não é incomum que o corpo rejeite 

um alimento o qual está habituado, neste sentido, é importante estar atento a estes 

sinais e saber ouvi-los.  Em alguns casos o próprio xamã prescreve com antecedência 

a dieta que deve ser seguida pelos participantes.  

No dia da cerimônia parti de São Jose dos Campos no fim da tarde para não 

pegar a estrada à noite. Levei comigo uma bolsa com água, maçã, mandioca cozida, 

um colchonete e uma manta de lã. Após três anos em trânsito entre minha casa, o 

distrito dos Pimentas em Guarulhos, e a comunidade do Ribeirão Grande, aprendi que 

menos bagagem significa mais liberdade. Ao chegar lá fui direto cumprimentar os 

irmãos da casinha, lá estavam alguns que participam da coletividade. 

A casinha é residência dos irmãos que vivem ou que passam longas temporadas 

na comunidade, eles são responsáveis pela manutenção dos espaços e atividades 

como coleta de lenha, capinagem do mato, captação de água da montanha, entre 

outras muitas tarefas. Lá, a conversa girava em torno das rotinas, um irmão acendeu 

um tabaco e compartilhou na roda, enquanto outro desfolhava um maço de manjericão 

muito perfumado recém colhido. Ríamos quando se cogitava a formação do “sindicato 

dos moradores da casinha”, numa referência imediata a uma tomada de consciência 

de classe e, por seu caráter transitório, os moradores mencionavam a importância de 

se associarem na elaboração de registros históricos, em benefício, inclusive, dos 

próximos moradores que ainda estão por vir ocupar o espaço. Com os irmãos da 

casinha sempre tive uma relação muito próxima e de respeito, minha natureza viado 

nunca foi uma questão prioritária ali, como pareceu ser em outros grupos da 

comunidade. A acolhida e aproximação se deu em partes pela primeira coisa que 

aprendi com eles: compartilhar o alimento excedente da cantina, então, muitas 

panelas com caldo de mandioca subiram para casinha retornando no trabalho seguinte 

lavadas, acompanhadas de um abraço, em gesto de agradecimento mútuo. Em 

seguida, a aproximação foi se construindo em torno das histórias de vida, 

principalmente dos pontos em comum entre a minha própria e a deles, entre os quais 

a recusa de certos valores hegemônicos e impositivos da sociedade e a busca pelo 

estabelecimento de relações saudáveis em um planeta adoecido. Neste sentido sinto 

que nos reconhecemos muitas vezes. Com eles também aprendi os versos da canção 

Nyahbinghi: 
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Jah abençoa no sol da manhã 

Jah abençoa no sol da manhã  

Bem cedo 

Aie, oia 

Jah abençoa no sol da manhã 

Jah abençoa no sol da manhã  

Oh rasta tu pode ver se quiser ver 

Tu podes sentir se quiser sentir 

 

Segundo Araújo (2016), Nyahbinghi é um rito cerimonial rastafári. Sua origem é 

controversa e, citando Howell, seu nome remete a uma princesa ruandesa, “Princesa 

Nyahbinghi”, morta em batalha contra a ocupação colonial em África. Os princípios 

Nyahbinghi pregam amor a todos os seres humanos e não acreditam na solução 

violenta, já que apenas o Criador tem o direito de destruir. Nyahbinghi faz essa 

promessa por causa do poder das palavras e, somente quando todos os filhos de Jah 

fizerem a promessa juntos, os opressores serão destruídos. Nas últimas cerimônias 

xamânicas da comunidade a qual pertenço, os cantos Nyahbinghi vem sendo 

incorporados ao ritual com Ayahuasca, numa abertura típica daquela identificada por 

Labate (2004) como a estratégia de vitalidade da expansão do Santo Daime. 

Não só de força bruta se dá o trabalho dos irmãos da casinha. Quando estão no 

salão do Santo Daime, seu trabalho se apresenta na forma da mais fina etiqueta. Se 

estão certas as palavras da madrinha: “Padrinho Sebastião já dizia: grandeza 

espiritual é antes de tudo educação espiritual”, então estes irmão são motivo de 

grande inspiração por sua postura dentro do trabalho com o Daime.  Durante o dia 

trabalhadores braçais, rudeza: mão na enxada, pé no barro; durante a noite, 

trabalhadores delicados: mão no maracá, pé no bailado. Da casinha fui para casa da 

madrinha e do padrinho, já que havia sido “convocado” a receber um abraço em razão 

de ser meu aniversário naquele dia. Em seguida, me dirigi ao Cupixau, o espaço onde 

acontecem as cerimônias xamânicas. 

O entendimento básico da cosmovisão Shipibo é de que cada ser vivo, cada 

molécula, é um movimento inato em direção à integridade e à harmonia. Este 

movimento é uma força consciente que age autonomamente nos níveis micro e macro, 

formando toda a vida como a conhecemos. A medicina Shipibo está centrada na ideia 

de que se os obstáculos à cura forem removidos, então o Criador cuidará de todo o 

resto. A cura baseia-se fortemente na limpeza e purificação, entendendo por limpeza 
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a remoção destes obstáculos. Para isto deve-se purificar os corpos em todos os níveis, 

afim de se permitir o alcance de uma saúde íntegra. Os Shipibo atuam para cura 

natural e na recuperação do equilíbrio e da harmonia, através do uso de uma ampla 

variedade de medicamentos vegetais, entre eles a Ayahuasca. 

No caminho para o Cupixau vi que se aproximava um carro, uma Fiat Fiorino 

com a anúncios de prestação de serviço em manutenção de ar condicionado. Ao 

estacionar o carro, saiu da direção o Guto e em seguida sua esposa. Ele rapidamente 

foi abrir a porta traseira do baú da Fiorino, e saíram dali a intérprete brasileira e o xamã 

Shipibo, o maestro Brígido, surgido diretamente de dentro de um baú. 

Brígido Mahua iniciou, desde muito cedo, sua jornada e formação no caminho do 

curandeirismo Shipibo. Filho mais velho do lendário Manuel Mahua - avô histórico, um 

dos poucos xamãs conhecidos nacionalmente em sua época - Brígido faz parte de 

linhagem ancestral de grandes curandeiros. Em sua trajetória, Brígido coleciona 

diversas dietas, fundamentais para o aprendizado com as diferentes classes de 

plantas Maestras, como são chamadas os medicamentos vegetais. Em alguns casos, 

as dietas podem chegar a até dez anos de severas restrições, passando por total 

isolamento na floresta durante meses, restrições alimentares rigorosas, abstinência 

sexual, abstinência de medicamentos vegetais, limites físicos-mentais-espirituais que 

podem levar o xamã a um estado de fraqueza absoluta e até mesmo à morte, para 

que em seguida possa renascer fortalecido. Seu nome Shipibo é Banwabita e evoca 

a força do mundo dos encantados. 

Brígido é um homem pequeno e como dizemos “atarracado”, sua aparência está 

para entre 60 e 70 anos de idade. Ao sermos apresentados ele se mostra muito 

reservado e sempre sorrindo, apertamos as mãos brevemente e caminhamos todos 

até o espaço cerimonial. 

O grupo estava composto de 20 pessoas, todos irmãos da coletividade do Santo 

Daime. A comunidade está inserida numa rede, cujo trânsito de ayahuasqueiros - tais 

como xamãs, indígenas, lideranças daimistas e “gringos” - é comum e bem-vindo. Foi 

sugerida uma contribuição em dinheiro pelo trabalho de Brígido, fundamentalmente 

para a construção da casa de cura Shipibo nas proximidades de Pucallpa, cidade 

situada às margens do rio Ucayali no Peru. É sabido que, diferentemente do Brasil, 

onde as práticas ayahuasqueiras caminharam para o desenvolvimento das grandes 

religiões do Santo Daime, da UDV e da Barquinha, nos demais países da região da 
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floresta amazônica as práticas com a bebida caminharam para o vegetalismo (nome 

generalista), onde a centralidade da prática é dada em torno de xamãs que organizam 

cerimônias de menor escala. Segundo a intérprete que acompanhava Brígido, os 

xamãs Shipibo da região de Pucallpa estão, em sua maioria, vinculados a centros de 

cura de propriedade de capital estrangeiro – verdadeiros eco lodges internacionais -, 

onde realizam as práticas medicinais indígenas dentro de um pacote de terapias 

oferecidas aos interessados. Daí a urgência de se viabilizar a autonomia e o 

protagonismo de uma casa de cura Shipibo em Pucallpa.  

Fomos convidados a sentar em roda para o início da cerimônia com Ayahuasca. 

No depoimento recolhido em 2008 de David, xamã Shipibo, é narrada a origem da 

Ayahuasca (https://www.youtube.com/watch?v=Gsgr89qn1P8): 

Nos tempos dos antepassados, havia um homem entre os Shipibo que aos 

poucos foi perdendo a vontade de comer e que somente fumava tabaco em seu 

cachimbo. Às vezes desaparecia da aldeia por uma ou duas semanas e os demais 

diziam que ele seria devorado pelo jaguar. O homem voltava a aparecer e depois 

tornava a desaparecer. Um dia não mais voltou. No meio da mata foram encontrados 

os restos do homem, chamado “homem tabaqueiro”: estava parado em pé na floresta 

e pela parte da coroa da cabeça brotavam-lhe cipós. Sem avisar os demais, o outro 

homem que o encontrou cortou um cipó do corpo transformado, que neste momento 

desmoronou, restando apenas os cipós já crescidos. Não se sabia o porquê da tal 

transformação.  O homem recolheu o cipó e as folhas e pensou “de repente pode ser 

algo feito pelo Criador para nosso povo”. Começou a experimentar o cipó e via as 

luzes que saiam dele “isto deve ser um remédio”. Então tomou um pouco mais e, com 

isto, começou a abrir sua visão; quando sua visão estava aberta, pôde ver a alma do 

homem transformado, que lhe disse “eu me transformei para vocês, eu me transformei 

em medicina. Eu sou a Ayahuasca”. depoimento recolhido em 2008 de David, xamã 

Shipibo 

O espaço cerimonial trata-se de um caramanchão, ladeado por toras de eucalipto 

e coberto com telhas, piso de terra e a sua volta a exuberante Mata Atlântica da Serra 

da Mantiqueira. Estávamos sentados em silêncio, maestro vestiu um gorrinho de lã 

muito colorido e um poncho marrom, retirou de uma bolsa um vidro de perfume com 

água florida, a garrafa com Ayahuasca e um pote de plástico em que na 

contemporaneidade dizemos “achei que era sorvete, era feijão”. De dentro do pote 
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Brígido pegou cigarros de tabaco enrolados à mão e acendeu um. A esta altura, a 

única lâmpada que nos iluminava no espaço foi apagada. Em meio a escuridão 

levantou-se, ali já não mais habitava aquele senhor pequeno e discreto, mas levantou 

um gigante no domínio de sua prática. 

“Con permiso” dirigiu-se a cada um na roda puxando um trago do tabaco e 

soprando fumaça em nossas cabeça e em nossas mãos. Ao completar a roda, maestro 

pegou o vidro de perfume com água florida, levou-o à boca com um gole e lançava um 

esguicho, como uma névoa, sobre cada um de nós.  Este deve ser um ponto bastante 

relevante do ritual, pois foi o único gesto por parte dele que se deu de forma mais 

impositiva. Em seguida o xamã entoou um canto de abertura. 

Segundo Callicott (2014), o canto do xamã compreende um gênero de canções 

que é frequentemente referido na literatura como "ícaros". O etnomusicólogo Brabec 

de Mori (2011) observa que os cantos usam frequentemente letras em Quéchua. 

Embora algumas das descobertas de Brabec sejam específicas para as comunidades 

do rio Ucayali médio. Na contemporaneidade do discurso acadêmico, popular e 

amazônico em torno do xamanismo peruano, o termo ícaro é largamente utilizado. No 

caso do maestro Brígido, a tradutora nos explica que os ícaros da cerimônia não fazem 

parte de um conjunto de cantos apreendidos e transmitidos oralmente mas sim de 

canalizações, inspirações singulares momentâneas. Dizendo de outra forma, um 

legítimo Freestyle, como nos slans de poesia dos Pimentas – encontros em que 

diversas coletividades se reúnem, geralmente na rua, para declamar versos de 

maneira improvisada: 

 

[...] assim descreve o xamã [...] ‘Não sou eu quem está fazendo a canção. Ela passa 

através de mim como se eu fosse um rádio.’ As canções se escutam, se veem, se 

cheiram e se cantam simultaneamente [...]. (GEBHART-SAYER 1986, p. 196). 

 

Fomos convidados a tomar Ayahuasca. Cada um se levantou e dirigiu-se ao local 

onde estava o maestro. Foi servido uma quantidade relativamente pequena. A bebida 

estava com um sabor mais terroso que o habitual, levando algum tempo para 

desaparecer de minha memória paladar. O sabor da bebida é um tema que sempre 

desperta curiosidades. Nas entrevistas de anamnese que realizo surge com 

frequência a pergunta “o gosto é muito ruim?” Eu já vivi situações em que na fila para 

tomar o Daime observava as reações daqueles que tomavam antes de mim e via 
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estampado nos rostos manifestações de profundo desagrado, tentando não me tomar 

pela aflição quando chegava minha vez de tomar estava doce como mel. O contrário 

também experimentei. Doce ou amargo o gosto se apresenta de acordo com quem 

bebe. Maestro Brígido foi o último a beber, com a luz apagada sem que eu pudesse 

vê-lo.  

De acordo com os Shipibo mais antigos, existe um mundo coexistente ao nosso 

mundo, onde vivem seres semelhantes aos humanos. Estes seres, chamados 

Espíritos ou Encantados, detém poderes sobrenaturais e trabalham com diversos tipos 

de curas. Os xamãs conseguem transitar entre os mundos e, em contato com os 

Encantados, canalizar os cantos e as curas dentro do ritual de Ayahuasca. 

Em seguida tomamos nossos lugares e o protagonismo do xamã assumiu o ritual 

– Lévi-Strauss (1949) apresenta em O feiticeiro e sua Magia um panorama da 

dinâmica do ritual xamânico. Então nós estávamos sentados em silencio e Brígido 

estava em pé cantando. Esta assimetria – aquele que está em pé / aquele que está 

sentado; aquele que está cantando / aquele que está ouvindo -  e outras não são 

incomuns, também pude notar em rituais que participei com os Huni Kuin, os Tukano 

e os Desana. Então cabia a nós aguardar a chegada da força (como chamamos o 

efeito da Ayahuasca) e ao xamã a condução do ritual. 

Torres (2016) em referência à Gebhardt-Sayer (1986) indica que no caso dos 

Shipibo o vínculo entre os diferentes mundos apresenta uma questão estética, 

sinestésica e de aplicações terapêuticas. Então a manifestação estética tem o papel 

de “comunicar uma percepção sintética desta simultaneidade das diferentes 

realidades.” Lagrou (2009). Na força da Ayahuasca, o xamã canaliza uma informação 

incompreensível (a adoção do termo transe, sugerido por Fericgla (1998), para 

descrever o evento, requer maior entendimento), de frequência caótica, recebida do 

mundo espiritual na forma de desenhos luminosos. Sua função é traduzir esta 

informação, transformando-a em diversas manifestações estéticas: padrões 

geométricos - kene -, melodias/ritmos e fragrâncias. “Só através deste passo 

mediatizador, o desconcertante e o incompreensível podem converter-se em um 

corpus aplicável de cognição xamânica adequada à aldeia humana.”, Gebhardt-Sayer 

(1986). 

Aos poucos eu ia percebendo a chegada da força nos corpos. Quando ainda 

estava numa disputa entre o controle do corpo e a fruição da experiência, foi aberta a 
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segunda dose de Ayahuasca, a qual não tomei. Também aprendi ao longo da minha 

caminhada que temos que ter responsabilidade sobre nossa experiência, sabendo 

acessar com cautela e respeito territórios desconhecidos. 

Segundo Luz (1996) as cerimônias públicas de consumo de beberagens tendo 

por base a Ayahuasca, desapareceram entre os Shipibo-Conibo devido ao contato 

com o branco. Na contemporaneidade, é ingerida em sessões terapêuticas, servindo 

de catalizador para o xamã na condução de um diagnóstico que possibilite o bem estar 

do paciente. Em agência com a força da Ayahuasca o diagnóstico se manifesta na 

forma de visões, padrões geométricos, onde estão contidas as virtudes terapêuticas. 

Nishi ibo, o espírito dono do cipó, projeta figuras luminosas frente aos olhos do xamã 

por onde quer ele olhe, por isso a importância de todas as luzes estarem apagadas. 

O espírito do colibri, Pino, considerado o escrivão ou secretário dos espíritos 

ajudantes, começa então a zunir, a planar ocupado em realizar seu movimentos 

frenéticos, deixando cair as configurações dos desenhos sobre o corpo do sujeito, 

aqueles desenhos que irão curá-lo e que são fixados ao corpo pelo canto do xamã e 

pelo voltear do tabaco. 

Manuela Carneiro da Cunha (1998) dá pistas sobre os distintos níveis de 

linguagens em que o xamã opera. Entre os Shipibo, os textos dos cantos seguem 

parâmetros distintos daqueles que regem as melodias. Então, enquanto as letras são 

amplamente improvisadas, descrevendo e balizando a trajetória do percurso do vôo 

xamânico, as melodias são, por sua vez, a transcrição sonora de desenhos e 

grafismos que o “dono” da Ayahuasca compartilha com o xamã e que este transfere 

simultaneamente para um código sonoro. Uma outra modalidade de transcrição pode 

ser observada em uma forma visual: 

  

Conta-se (e pouco importa se a história é autêntica) que antigamente duas 

mulheres, sentadas de lados opostos de um grande vaso a ser decorado, eram 

capazes – sem se verem e unicamente guiadas pelos cantos xamânicos –, de pintar 

os mesmos motivos e de fazê-los se juntarem nas extremidades. (GEBHARDT-

SAYER, 1986 apud CARNEIRO DA CUNHA 1998, p. 14) 

 

Ali estava eu, os demais irmãos, o maestro e seu canto e a Ayahuasca. Nada 

mais. Nenhum outro recurso, totens, instrumentos, nem mesmo o “pequeno tufo de 

penugem” de Quesalid e toda a parafernália dos rituais-espetáculos; menos ainda a 
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prática performática do xamã. Somente o corpo e a bebida. Todos sentados em roda 

praticamente imóveis, inclusive o xamã que cantava. 

Comecei a notar que à medida em que meu próprio corpo reagia à experiência, 

o canto do xamã reagia de volta em relação ao meu corpo. Então, qualquer mínimo 

movimento, ou até mesmo pensamentos incômodos, eram captados e traduzidos, de 

modo que o xamã modulava seu canto para solucionar o conflito. Em outros 

momentos, o mesmo se passava no outro extremo do espectro, agora sim, no sentido 

do êxtase. Assim, à medida em que meu corpo experimentava um estado positivo, o 

canto era modulado nesta direção potencializando a experiência, como num vórtice 

ascendente que atingia seu ápice com um prolongado “uushihhh’, seguido pelo 

silêncio, que fazia com que tudo ficasse pairando no ar: algo como uma suspensão 

momentânea do tecido tempo/espaço. As fronteiras entre o que era permitido ou não 

de ser acessado de meus conteúdos psíquicos pelo xamã era dada na relação corpo-

mente-canto como fractais que, se permitido, se ligavam a estes conteúdos 

proporcionando bem-estar ou se dissolviam caso não fosse autorizado, evitando 

assim o mal-estar. Neste sentido, o estado da arte do xamanismo Shipibo apresentou 

para mim a centralidade da co-criação: sai de cena o protagonismo performático do 

xamã, para dar espaço à circularidade das relações. De tal sorte, que o xamã se coloca 

à serviço dos corpos e, assim sendo, não se destaca do grupo, não força limites para 

além do que foi permitido, recua com elegância quando se aproxima de pontos 

sensíveis, avança sem euforia quando é autorizado, silencia quando é para silenciar. 

Compreendo os riscos que corro ao tentar traduzir para o plano bidimensional do 

papel e das palavras, uma experiência dada em múltiplas dimensões. Não pretendi 

descrever as sensações de um ritual com Ayahuasca, algo que muitos irmãos novos 

me pedem para fazer ao perguntar, nas entrevistas de anamnese que realizo na 

comunidade do Santo Daime, “o que é que eu vou sentir?”. Seria irresponsável e 

ingênuo de minha parte fazê-lo. 

Meu esforço com este relato - e é bem possível que os outros irmãos que 

participaram concordem comigo, pelo que pude confirmar em conversas com alguns 

após a cerimônia - foi de compartilhar um tipo de experiência que em quinze anos 

tomando Ayahuasca nunca havia vivido: a materialização de uma relação simbiótica 

xamã-bebida-indivíduo.  
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Por ser meu primeiro contato com esta linhagem de xamãs, ainda não sinto 

possuir repertório para descrever o que considero minhas impressões sobre Brígido. 

Correrei então mais um risco, lançando mão de uma pequena alegoria, um artifício 

narrativo. Das figuras que povoam meu imaginário, as gueixas são um referencial do 

domínio de uma prática milenar - neste caso, a arte de se colocar a serviço. Treinadas 

desde crianças nos okias (nome da residência-escola), estão autorizadas a transitar 

em diversos espaços, inclusive a tomar parte em questões diplomáticas, fazendo isto 

sempre com discrição e suavidade. A biografia de Mineko Iwasaki (2016) lançou para 

o ocidente um desafio para aqueles que só conseguem pensar o servir no registro da 

relação dominadores e dominados. 

O servir como base fundante da relação com o outro, construindo assim a 

experiência mútua. No domínio de sua prática milenar, a arte de servir, a gueixa 

japonesa e o xamã peruano, ao servirem se humanizam. 

Ao fim da cerimônia a luz foi acessa. Todos permaneceram imóveis em seus 

lugares, olhos muito brilhantes e um leve sorriso estampando nossos rostos. Brígido 

voltara a ser um idoso atarracado, estava entre nós na roda como um de nós -  não 

sendo possível a um forasteiro que eventualmente chegasse, saber que ali se tratava 

de um xamã especialista meráya, embora se afirme que eles não mais existem, da 

linhagem de xamãs Mahua. 

Aos poucos, alguns se levantaram para tomar rapé. Brígido também tomou, eu 

também tomei. Ríamos dos efeitos do rapé em cada um – o rapé auxilia na 

“aterrissagem” do vôo xamânico, ou como dizemos, “ajuda a aterrar “Assim, os 

medicine-men podem repetir à vontade aquilo que os primeiros homens (míticos) 

fizeram na aurora dos tempos: subir ao Céu e retomar à terra” Eliade (2002). Brígido 

tirou de sua bolsa pequenos artefatos Shipibo, bordados, pulseiras e colares, a fim de 

que fossem vendidos. Perguntei-lhe quem os fazia e ele me disse: “todos, yo mismo, 

aprendí con mi mama”. 

A certa altura, o dia alvoreceu, me despedi de Brígido, recolhi minha pequena 

bagagem e segui de volta para São José, pegando a estrada de dia - aprendi com 

minha mãe.  
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2.6 O DIA EM QUE A CHUVA PAROU – O Rapé Tukano. 

 

Os arranjos para a vinda de Bu’ú para o Vale do Paraíba começaram em 

novembro de 2016. Os primeiros acordos se deram entre o Primo, Natália, Renata e 

eu, dentro de uma sala de aula ao fim do turno da escola em que Primo era professor. 

Estávamos sentados os quatro em cadeirinhas de alunos do infantil, em meio a livros 

e globos terrestres, acordando sobre o ritual de Ayahuasca a ser realizado dali há 

algumas semanas com a condução do xamã Ñamirin Diró Porãngün Mahsün, o 

conhecido internacionalmente Bu’ú Kennedy da etnia Ye’pa-mahsã (Tukano). 

Bu’ú, filho de pai Ye’pa-mahsã (Tukano) e mãe Ʉtapinopona (Tuyuka), nasceu 

na aldeia Kayra localizada a poucos metros da fronteira entre Brasil e Colômbia, às 

margens do rio Tiquié, na região do Alto Rio Negro na Floresta Amazônica. Viveu até 

os 14 anos de idade sem contato com os brancos, o que ocorreu quando de sua 

mudança para estudar na cidade mais próxima São Gabriel da Cachoeira, o município 

com maior predominância de indígenas no Brasil sendo nove entre cada dez 

habitantes - dados do IBGE (2018).  Bu’ú pertence ao clã Üremirin Sararó, uma fatria 

patrilinear, e descende da linhagem dos xamãs yaí'wá (onças). Na língua Ye’pa-

mahsã, seu nome Bu’ú significa tucunaré, o peixe encantado dos rios amazônicos. 

Nas palavras dele: 

 

Por isso vou dizer que Ati'í pahti, esse ventre (terra ou chão) que estamos cada um 

de nós veio com uma missão. Cabe a nós ver e sentir, e o meu estou descobrindo 

a cada dia, com clareza, forma de ver, pensar e viver...é simples. Leva um tempo 

para adaptação para a vida, a forma e de ajustar certos pontos, que são necessário 

ao mundo e o mundo que vivemos. 

Eu antes de tudo, quando cheguei aos 14 anos para estudar na cidade, foi estranho, 

tinha momento que sentia como um ser no outro mundo. Parecia que não era meu, 

adaptei acostumei com ambiente, com pessoas, caminhei, caminhei... 

Eu tentei levar a minha vida como todo cidadão normal, tive as ferramentas 

necessárias para estar e existir no meio da sociedade ... ter o primeiro emprego, 

amigos e ao mesmo tempo fazia parte do mundo, fiz artes, teatros, danças e entre 

outros. Mas quando morei em São Paulo, apesar da vida que levava, o xamanismo 

veio a mim, desta forma meus ancestrais vieram falar comigo, eu estava um pouco 

afastado dos meus ancestrais, mas eles sempre comunicaram comigo 

intuitivamente. (BU’Ú, sem data) 
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Segundo nos informa, os Ye’pa-mahsã casam-se com mulheres de outros povos 

e, em função desta regra, possuem cunhados Tuyuka, Piratapuya, Tariano, Barasana 

e outros, o que os permite falar diversos dialetos indígenas. No modo de vida da aldeia 

vivem da agricultura, pesca e caça, tendo sua alimentação à base da mandioca: goma, 

farinha, beiju, mingau, quinhapira, manicuera e outros. 

Dados do ISA – Instituto Socioambiental indicam que o total populacional Tukano 

é de 11.130 indivíduos no Brasil (em 2001) vivendo às margens do Rio Uaupés e seus 

afluentes. Integram atualmente 17 etnias que falam línguas da família Tukano Oriental, 

e que participam de uma ampla rede de trocas, casamentos, rituais e comércio, 

compondo um conjunto sociocultural definido, denominado “sistema social do 

Uaupés/Pira-Paraná”. Identificam-se neste sistema as etnias Arapaso, Bará, 

Barasana, Desana, Karapanã, Kubeo, Makuna, Mirity-tapuya, Pira-tapuya, Siriano, 

Tariana, Tukano, Tuyuca, Kotiria, Tatuyo, Taiwano, Yuruti (as três últimas habitam só 

na Colômbia). Bu’ú nos informa: 

 

Desde nossa existência vivermos, existimos, sentimos, cada um de nós sabe que 

estamos prontos, está dentro de nós, na nossa veia sanguíneo, na inspiração, no 

olhar, no cheiro, na terra que pisamos, na água, fogo, a floresta é tudo e a luz do sol 

e a noite que essencial. Por isso falo que a Ye'pá Bahuari Mahsõ gera a si mesma, 

se autofecundou, pariu todos seres visíveis e invisíveis, os preciosos para nossa 

existência, Katiri Mahsã gente que vive - os espíritos, o Trovão, Sol, Lua, a Terra e 

todas os seres e toda as coisas que existe, por isso temos consciência que somos 

filhos de Ye’pa. (BU’Ú, sem data) 

 

Fechados os acordos, ficou definido que o ritual com Bu’ú se realizaria em 3 de 

dezembro de 2016 na casa do Primo que fica no bairro do Souza uma área rural no 

Município de Monteiro Lobato na região do Vale do Paraíba. Está data foi possível 

graças a uma agenda de rituais na região. Sempre que está em alguma localidade 

Bu’ú procura atender às solicitações que estão dentro de um raio de proximidade por 

aquelas paragens.  Neste caso Bu’ú estava vindo de Manaus e passaria por Monteiro 

Lobato, Pinda, Mogi das Cruzes e São Paulo para depois seguir em viagem 

internacional. 

Na semana anterior ao dia 3 de dezembro Bu’ú comunicou que a dieta a ser 

seguida para o ritual seria restrita à bebida alcoólica, tabaco, substancias psicoativas, 



  

45 
 

remédios, prática sexual e alimentos assados, devendo ser cumprida rigorosamente 

sobre risco de morte.  

No dia 1 de dezembro fomos eu e Primo buscá-lo no aeroporto internacional de 

Guarulhos, eu estava bastante ansioso para conhecê-lo. No portão de desembarque 

o aguardamos por pouco menos de 10 minutos, impossível não reconhecer: um sorriso 

muito luminoso em contraste com a pele avermelhada, um longo cabelo preto e liso 

até as costas, postura altiva e confiante em um corpo tonificado. Trazia em uma mão 

uma pequena mala e na outra um tambor xamânico Lakota. Nos apresentamos e 

retornamos em viagem para o Vale conversando amenidades, eu mais ouvia do que 

propunha assuntos, na medida em que ele e Primo já se conheciam e as conversas 

também giravam em torno deles. Fiquei em São José dos Campos e eles seguiram 

para Monteiro Lobato, que fica a pouco menos de 30 minutos de viagem.     

Chegado o dia do ritual saímos de carro eu, Renata e Natália em torno das 14h. 

A viagem até Monteiro Lobato é muito bonita, então, das margens do Rio Paraíba - do 

tupi Pará: mar ou rio grande + aíba: ruim para navegação - seguimos em direção ao 

pé da Mantiqueira, a serra que chora - do tupi amana: chuva + tikira gota, goteira - 

onde fica a cidadezinha. Era um dia de sol típico de dezembro, durante a viagem 

compartilhamos nossas expectativas e intenções para o trabalho, o que é muito 

comum entre a coletividade.  

Na casa do Primo tudo organizado e pronto para o início da cerimônia, que 

aconteceria ao ar livre, do crepúsculo à alvorada: grama cortada, lenha colhida, círculo 

de pedras... como seria de se esperar do Primo. Então coube a nós organizar os 

alimentos que trazíamos já deixando preparado para o café da manhã quando 

terminasse o ritual - seria esta uma típica divisão de tarefas Tukano? Noto com ironia 

em referência a um modo de fazer antropologia colonial.  

Enquanto esperávamos pelo crepúsculo, aproveitamos o tempo livre para ir à 

beira do riacho que passa nos fundos do terreno, deitar na grama, ouvir os 

passarinhos, jogar conversa fora, refletir sobre o quinto estado da matéria – Renata é 

doutora em física e as conversas sempre terminam nisso.  

Antes do anoitecer chegaram mais cinco irmãos que também iriam participar do ritual, 

todos conhecidos e já iniciados com a Ayahuasca. Em cerimônias como estas não é 

comum a participação de neófitos (que nunca participaram). 



  

46 
 

Tomamos um banho revigorante no riacho e seguimos para a primeira 

recomendação cerimonial, a limpeza aos moldes Tukano: Em uma cabaça funda e 

larga como uma panela de pressão Bu’ú enchia de água e um a um convidava a beber. 

Um, dois...cinco litros de água de uma única vez até que se vomitasse tudo o que 

havia dentro do estômago inclusive toda aquela água. Agora sim, estávamos todos 

limpos para o início do ritual. 

De repente uma forte chuva começou a cair, afinal Monteiro fica aos pés da serra 

que chora. Ficamos preocupados com a lenha que havia sido cortada para a fogueira 

que estava montada no meio do gramado, então nos mobilizamos para encontrar uma 

lona e cobrir a lenha. Era por volta de seis horas da noite e confiamos que logo 

passaria, chuva de verão, mas ela não passava. Nos abrigamos na varanda 

aguardando a breve passagem da chuva. 

Uma hora depois, as sete, a chuva estava ainda mais forte. Os homens então 

tiveram a ideia de montar uma espécie de cabana para que o ritual acontecesse.  

Partiram para a missão: foram cavados quatro pequenos buracos equidistantes na 

terra, em cada um foi fincado uma tora de eucalipto, em seguida uma confusão de 

corda, lona, prego, martelo, chuva e vento...todos de alguma forma ajudando e dando 

sugestões. A cobertura ficou pronta, colocamos nossas mochilas embaixo e 

começamos a organizar nossos lugares quando uma ventania trouxe tudo abaixo. Não 

havia indícios de que a chuva fosse parar, ao contrário a chuva permanecia, era muito 

constante dessas que vira a noite e faz amanhecer o chão todo enlameado. 

Estávamos todos visivelmente frustrados mas já começando a aceitar o fato de 

que talvez a cerimônia não acontecesse. Uma coisa boa na coletividade 

ayahuasqueira é o valor compartilhado da imanência, então os fluxos da vida são 

tratados com naturalidade e agradecimento. 

Bu’ú se afastou do grupo, que a esta altura voltara para varanda, e se 

encaminhou para uma área mais afastada e aberta do gramado. Lá o xamã atuou em 

uma intervenção na qual realizava gestos com os braços e com as mãos. Sempre em 

direção ao céu ele realizava movimentos com o corpo, parecia dançar, também 

soprava para o alto. Depois de alguns minutos nesta atividade seguiu rumo ao riacho 

ao fundo do terreno desaparecendo no meio do mato.  

A chuva parou. Desapareceu o som das gotas dando lugar ao som do coaxar 

de sapos e rãs. O cheiro da mata ficou mais intenso e acima de nós surgiu no céu o 
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luminoso arqueiro Pandavas, como gostamos de chamar a constelação de Órion. Bu’ú 

retornou e nos disse que a cerimônia estava aberta. 

Sentamos em círculo sob a orientação de homens de um lado e mulheres de 

outro, a fogueira foi acessa. Com uma brasa do fogo Bu’ú acendeu seu longo 

cachimbo e o primeiro despacho de Ayahuasca foi servido. Bu’ú cuidadosamente 

despejava a bebida dentro de uma concha perolada muito brilhante e entregava para 

que cada participante bebesse. A bebida estava adocicada, fácil de tomar.  

Sob a rigorosa recomendação de não se deitar ao longo da cerimônia o xamã 

nos conta muitas histórias de seu povo, dos antepassados e dos tempos antigos 

durante o ritual 

 

 

O Tempo mais antigo, não era nesta terra, era tempo do outro mundo invisível. Este 

é o primeiro mundo antigo: espaço vazio e escuro. Uma mulher apareceu por si 

mesma, ela não tinha parente e mais ninguém. Vivia sozinha, no espaço vazio, no 

tempo de escuridão e frio. Este mundo invisível era onde no começo morava Ye’pá, 

a criadora: era Casa de Vento Õ’mé wi’i, nesse lugar Ye’pa Bahuari Mahsõ tinha 

vida como vento, a casa era onde fica o coração dela, nesse lugar começo escolher 

o corpo. Nesse espaço era a Casa e a Vida Dela. Ye’pá Bahuari Mahsõ, estando na 

casa de Vento, fez cerimônia e depois desceu para outra Casa, chamada Ye’pá Wi’i, 

para criar a Terra. Pegou cigarro fumou e assoprando para baixo passando por 

baixo desta terra Ye’pa wi’i purê. Morando na Casa da Terra, criou as filhas e gente 

pedra (os trovões), o fogo pequeno, somente para ela, por meio da cerimônia do 

tronco do fogo da lua bahsero. Casou-se com primeiro Avô do Mundo Ümüko ñihkü 

ni mü’tãkü. Depois abandonou o primeiro marido. Ye’pá Bahuari Mahsõ, trocou de 

nome e chamou-se Ye’pá-büküo, por ter criado muitas terras. Despois trocou o 

nome pela terceira vez pelo Ümüko-ñihkõ, avó do dia e casou com segundo homem. 

O Sol, ütãbo Õ’ãkü, tomou-a por esposa e tomou as cerimônias e os poderes do 

primeiro Avô do mundo. (BU’Ú, sem data) 

 

A esta altura a força da Ayahuasca - Ka’api como dizem os Tukano - já se 

manifestara em nosso corpos, Bu’ú seguia na condução da cerimônia recorrendo ao 

toque do tambor Lakota algumas vezes, cada um de nós vivia sua experiência ao 

mesmo tempo individual ao mesmo tempo coletiva. O xamã sempre nos alertava para 

uma vida disciplinada e verdadeira, Bu’ú é extremamente rigoroso durante o ritual, 

disciplinando severamente aqueles que agem de forma inadequada. Assim foi 

ensinado. 
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Os cantos dos primeiros pássaros começaram a ecoar na mata, era um sinal que o 

avô Sol retornaria trazendo luz à Terra. Naquele momento Bu’ú disse que a repetição 

de Ayahuasca estava encerrada por que agora nos iniciaria no estudo do rapé Tukano. 

Segundo nos informa Daiara Tukano    

 

MI'RÔ, o tabaco, é para nosso povo Yepá'-Mahsã, mais conhecido como Tukano, a 

planta sagrada da criação, rezada e soprada por deus para criar. Isto é o que conta 

a tradição de meu povo, mas a verdade é que o tabaco é planta sagrada de muitos 

povos indígenas de norte a sul deste continente. 

Tradicionalmente para muitos povos de origem, o tabaco é medicina que limpa, 

protege, cura e ensina, para isso deve ser bem usado, e isso só se aprende com 

um mestre doutor dos saberes e das ciências ancestrais. O uso das medicinas pode 

parecer algo simples, mas se trata de algo muito sutil e forte ao mesmo tempo, aliás 

é assim com muitas medicinas: dependendo do uso pode se transformar em cura 

ou em veneno, e isso é um conhecimento da humanidade que está em todos os 

povos, até os gregos sabiam disso. 

O tabaco é uma planta usada medicinal e espiritualmente por vários povos desde 

tempos imemoriais: pode ser fumada (nunca tragada ou irá trazer doença) em 

charutos ou cachimbos, usada para defumação; pode ser lambida em forma de mel 

ou gel, pode ser mascada, pode ser bebida e pode ser soprada ou inspirada em pó 

na forma de rapé. (DAIARA, sem data) 

 

O uso do rapé está difundido na coletividade para fins medicinais e espirituais. 

Para cada tratamento existe um tipo específico de rapé, para citar apenas alguns: pau-

pereira, angico, Tsunu, Apurinã. O rapé Tukano trata-se do tabaco puro: 

colhido>seco>desfolhado>torrado>macerado>peneirado e por último o xamã realiza 

um rezo depositando ali as boas intenções e evocando o espírito do tabaco. O rapé 

deve ser soprado nas narinas com o auxílio do tipi ou kuripe (nomes genéricos) que 

são instrumentos elaborados de madeira ou bambu. O sopro também se trata de uma 

técnica apurada, cada sopro (do beija-flor, da jiboia, da onça, entre outros) guarda sua 

prescrição e mistério. 

Bu’ú pediu para que todos se levantassem, dando uma última chance para quem 

não se sentisse preparado em sua iniciação que deixasse a roda. Todos 

permaneceram. As orientações iniciáticas Tukano são de que nunca se tome rapé 

sentado; os olhos devem estar sempre abertos e olhando mutuamente na relação 

quem-aplica-quem-recebe; preferencialmente deve ser aplicado ao ar livre e não em 
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espaços cobertos; a limpeza de fluídos corporais resultantes da experiência deve ser 

realizada diretamente na terra; não se deve engolir o rapé. Orientações recebidas, 

Bu’ú deu prosseguimento à iniciação: “todos aplicam em todos, todos recebem de 

todos”. Então a roda girou de modo que cada um recebeu e aplicou rapé, era um total 

de dez participantes, inclusive o xamã. Em geral, o uso do rapé se dá com dois sopros, 

um na narina direita outro na esquerda. Já é o suficiente para provocar em algumas 

pessoas reações - as quais entendemos serem limpezas, expurgos do corpo - tais 

como: náuseas; vômito; tontura; queda de pressão; desmaios; sudorese; 

expectoração. Ou em outras pessoas: disposição; vigor; força e transcendência.  

Ao fim e ao cabo dos vinte sopros todos os irmãos se encontravam no estado do 

primeiro grupo de pessoas, e com todas as reações possíveis acontecendo 

simultaneamente. Em um dado momento havia uma única massa disforme de corpos 

rastejando na terra em meio a uma sorte de todo tipo de fluidos humanos. O xamã se 

encontrava no estado do segundo grupo: em pé, corpo firme, expressão serena “agora 

vocês estão iniciados conforme a origem do rapé, podem aplicar em outros irmãos 

sem medo e com respeito. Quero ver quem vai ficar tomando rapé sem disciplina...” 

declarou. Durante a iniciação nos orientava a lançar os fluidos que conseguíssemos 

no centro da fogueira para que o fogo, que ele afirma ser sagrado, queimasse, e 

também para permanecer com o rosto próximo ao fogo até sentir esquentar, a esta 

altura eu já me encontrava praticamente sem roupa na beira do fogo.  

Cada um foi se recuperando da catarse a seu tempo, alguns precisaram ir ao rio 

tomar um banho, outro preferiu se recolher próximo à uma arvore, outro permaneceu 

perto da fogueira, uma irmã ainda não recobrara a consciência demandando do xamã 

uma atenção especial. Não sou capaz de precisar quanto tempo transcorreu, mas a 

esta altura o dia já estava claro. Eu sentia um profundo sentimento de leveza no corpo, 

as vias respiratórias estavam limpas e o ar fluía sem obstáculos, experimentava um 

estado de relaxamento na mente.  

À medida em que todos estavam em condições, inclusive a irmã antes 

desmaiada e agora acordada, Bu’ú orientou que voltássemos à formação inicial da 

roda para o encerramento da cerimônia. Ao término nos ensinou a palavra sagrada 

dos Ye’pa-mahsã: Añu.  

Nos levantamos, nos abraçamos, alguns sorrindo, outros chorando. Naquele 

momento a serra também chorou, imediatamente a chuva voltou a cair.  
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2.7 SOBRE O FIM DO MUNDO – o olhar antropocênico de Maria Damião, a irmã 

desvalida. 

 

Carvalho (2001) celebra em “O Olhar Etnográfico e a Voz Subalterna” a 

presença, ainda que em caráter de exceção, daqueles “tradicionalmente tidos como 

nativos dos antropólogos” – a saber: os índios, os pais de santo, as feministas, e 

outros. Naquela oportunidade foi possível ouvir a voz daqueles que estavam 

interessados em devolver para o Brasil o olhar de autoridade, tão presente no saber 

moderno e deslocado da Europa e dos Estados Unidos. Para o autor é urgente 

relegitimar o olhar acadêmico - ele fala aos teóricos da Antropologia - a partir de uma 

nova base, inclusive gramatical de palavras como solidariedade e fraternidade, 

comutativa de olhares. As reflexões a seguir se propõe a isto.  

Foi em 2005 que tomei o Santo Daime pela primeira vez. Envolto à uma série de 

simbolismos, aqueles descritos por Campbell (1990), não podia compreender naquela 

época que dava o primeiro passo para o que, anos mais tarde, constituiria o arcabouço 

da minha pesquisa atual. Após percorrer um longo caminho de experiências, práticas 

e usos - entre os quais cerimônias rituais com indígenas; grupos de 

autoconhecimento; grupos dissidentes e grupos urbanos identificados como 

“neoayahuasqueiros” - ao se completarem treze anos, fui conduzido à religião do 

Daime com a qual me vinculei quando da minha filiação.  

Que o senso comum atribua valores negativos ao uso ritual da Ayahuasca - que 

pode ser confirmado em uma breve pesquisa em serviços online de busca; observados 

em depoimentos pontuais de uma única experiência pessoal ou em matérias 

jornalísticas tendenciosas dos meios de comunicação hegemônico - não é de se 

surpreender. Além disso, ainda que o uso ritual da Ayahuasca seja tutelado pelo 

Estado apenas por força de uma resolução do CONAD Conselho Nacional de Políticas 

sobre Drogas - fruto de um longo trabalho quando o uso da bebida chegou a ser 

proibido em todo território nacional nos anos 80, uma equipe multidisciplinar do 

CONAD, extinto pelo decreto 9759/2019 do presidente Jair Bolsonaro, deu parecer 

favorável ao uso ritual da Ayahuasca em todo território nacional - e não por garantia 

em Constituição Federal - como já era para ser de acordo com a doutrina do Direito - 

é possível ser explicado pelo contexto histórico-político-social de nossa época. No 

entanto, não é mais possível aceitar o uso ritual da Ayahuasca ser visto com exotismo, 
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suas propriedades serem definidas como alucinógenas, suas práticas vinculadas ao 

fanatismo, entre outras posições que insistem em circular no ambiente acadêmico da 

Antropologia de tradição colonial. Pensando com Abu-Lughod (2012) “Como devemos 

lidar com a diferença sem aceitar a passividade assumida pelo relativismo cultural pelo 

qual os antropólogos são famosos – um relativismo que diz 0que é a cultura deles e 

que não é da minha conta julgar ou interferir, apenas tentar entender”.  

O modo como fui afetado pelo Daime - tomo o termo de empréstimo de Favret-

Saada (2005) que em sua vibrante etnografia com as feiticeiras da região do Bocage 

relata como foi designada,  fazendo o trabalho de campo,  também feiticeira por suas 

pares mais antigas - instrumenta a realização das observações desta pesquisa, que 

além de considerar os recursos acadêmicos apreendidos no curso de Ciências Sociais 

na Universidade Federal de São Paulo, se friccionam com uma jornada de caráter 

íntimo em curso afetando minha forma de enxergar o mundo - um tipo de arranjo 

colocado pela autora como “o tratamento paradoxal do afeto na antropologia: em 

geral, os autores ignoram ou negam seu lugar na experiência humana”.  

Em um de meus muitos afetos pude ouvir uma voz, a qual aqui faço uma tentativa 

de reproduzir - uma “voz subalterna” Carvalho (2001) - a voz de Maria Marques Vieira, 

a Maria Damião (1949).  

A “irmã desvalida” como passou a ser conhecida, nasceu em 1917 no Pará, 

mudando-se para o Acre nos anos 1930, onde em contato com Raimundo Irineu Serra 

passou a fazer parte da comunidade daimista que germinava no assentamento na Vila 

Ivonete. Mulher, não dominava a escrita mas sim a oralidade, carvoeira e agricultora, 

não contava dinheiro, viúva com sete filhos se viu obrigada a assumir uma posição de 

autonomia incomum para as mulheres de sua época, em sua comunidade “Por ser 

assim independente e bem estruturada, foi alvo de muitas intrigas e ciúmes...” Tavares 

(2009), isolada do grupo recebeu o título de “irmã desvalida”. Morreu muito jovem, aos 

32 anos, legando à comunidade um dos baluartes do Daime: o hinário - coleção de 

hinos - “O Mensageiro” cantado somente em datas expoentes do calendário oficial da 

doutrina.  

Quando cantei seus hinos pela primeira vez fui arrebatado. Fiquei surpreso com 

seu caráter visionário de previsões antropocênicas, tema sobre o qual dedico meu 

interesse. Seleciono um trecho do hino #46 em que identifico tal caráter:  
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[...] 

Eu ainda não disse 

 E nem fui dizer  

Mas já estão projetando  

O que vai acontecer 

 

O que Deus tem pra fazer  

Ele não manda dizer  

Que Deus tem Seus segredos  

Não é para todos nós saber 

 

O tempo está desmudando  

Ninguém procura saber  

Todos vão se recordar  

E começar do A.B.C. 

 

O tempo está desmudando  

Mudou de governo  

Novas revoluções  

Aqui com os estrangeiros 

[...] 

 

Do coração da floresta nos anos 1930, sem acesso aos meios de comunicação 

e pertencente à escola da oralidade - ao receber um hino corria na casa da vizinha 

mais próxima que soubesse escrever para que se fizesse o registro - é possível 

transportar as palavras de Maria Damião “O tempo está desmudando”, quase 90 anos 

depois, para a grande cheia de Veneza (ocorrida em 12 de novembro de 2019) onde 

a água se elevou a quase 2 metros. Na ocasião disse o conservador Luigi Brugnaro, 

prefeito de Veneza, no Twitter “A situação é dramática. Pedimos ajuda ao governo. 

[...] Este é o resultado das mudanças climáticas”.   

Quando era possível pensar que o capitalismo atingia seus limites, nos 

deparamos com uma nova forma de pensar capital e Estado, que faria até mesmo o 

austríaco Hayek se surpreender: o neoliberalismo. Para Latour (1994) o triunfo do 

modelo neoliberal se dá a partir da década de 1989 quando da queda do muro de 

Berlim, momento em que - nos termos do autor - o recalcado retorna e retorna em 

dobro: o povo explorado, em nome do qual a vanguarda do proletariado reinava, volta 

a ser povo; as elites, consensualmente tão desnecessárias, voltam ainda mais fortes 

para exercer, nos bancos privados, no capital especulativo, nos comércios virtuais e 
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nas fábricas terceirizadas, sua antiga vocação para a exploração. Mas tão logo se dá 

seu triunfo, o neoliberalismo começa a ser desmascarado quando são realizadas as 

primeiras conferências sobre o estado global do planeta e o clima. Na tentativa 

malograda de desviar a exploração do homem pelo homem, para uma exploração da 

natureza pelo homem, a lógica neoliberal agravou exponencialmente as duas: as 

populações que deveriam ser salvas da morte caem aos milhões na fome, e as 

naturezas que deveriam ser dominadas de forma absoluta nos dominam de forma 

igualmente irrestrita e ameaçando a todos - a não ser que você planeje uma 

temporada em Marte possível graças ao capital privado da SPACEX.  

Esta lógica pouco promissora tornou-se uma força capaz de alterar os sistemas 

físico-químicos do planeta - equilíbrio tal defendido por Lovelock em 1979, na hipótese 

de Gaia (2006) - colocando a Terra em uma espiral de mudanças (toma-se o termo de 

empréstimo da física e as forças que agem sobre o vórtex) impossível de ser revertida. 

Inaugura-se uma nova Era geológica, damos um melancólico adeus ao Holoceno - de 

holos: total, integro, inteiro + ceno: kainos, recente - para assistimos impotentes à 

aurora do Antropoceno ou Capitaloceno, na proposição de Haraway (2015).  

Danowski e Viveiros de Castro (2014) anunciam o fim do mundo tal como o 

conhecemos, e nos convidam a pensar como se dará a relação entre Terranos - 

humanos e não humanos, os demais seres vivos do sistema. Para isto receitam o 

Antropomorfismo contra o Antropocentrismo, com referência ao perspectivismo 

ameríndio de Viveiros de Castro (2004), como uma forma possível de aprender com 

aqueles para os quais o mundo tal como conheciam já acabou faz muito tempo. 

Vejamos os Guarani Mbyá por exemplo: resistindo ao fim de seu mundo há cerca de 

mais de 500 anos.  

Ora, não é possível que em um novo planeta sigamos em defesa dos velhos 

axiomas. Que se faça ouvir a voz subalterna, lá do coração da floresta “O tempo está 

desmudando, mudou de governo, novas revoluções, aqui com os estrangeiros” e se o 

canto não ajudar a nos libertar da intrusão de Gaia - certamente não fará - ao menos 

nos ensine a sobreviver nela. 
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2.8 O VIADO E OS GUERREIROS  

 

Contam os falantes do tronco Macro-tupi - especialmente aqueles que habitam 

as terras de Piratininga, ou São Paulo - da presença de um espírito que corre livre 

entre as matas. Muitas vezes invisível este espírito pode assumir, somente para 

aquele que o vê, a forma de um veado branco com olhos vívidos flamejantes: o Ahiag 

ou Anhangá.  

Protetor dos animais, acompanha fêmea e cria durante todo o período de 

amamentação. Basta um assovio seu e caça e pesca desaparecem, o que lhe garante 

o atributo de assombração. Os guerreiros astutos, negociam com um pouco de tabaco 

ofertado em troca de uma boa refeição, no entanto, quem tenta atacá-lo deve estar 

preparado para uma desagradável surpresa podendo mesmo chegar até a loucura, 

Cascudo (2002) 

 

Todos querem ser irmãos 

Mas não têm a lealdade 

Para seguir na vida espírita 

Que é o reino da verdade 

 

É o reino da verdade 

É a estrada do amor 

É todos prestar atenção 

Aos ensinos do professor 

 

Os ensinos do professor 

É quem nos traz belas lições 

Para todos se unir 

E respeitar os seus irmãos 

 

Respeitar os seus irmãos 

Com alegria e com amor 

Para todos conhecer 

E saber dar o seu valor 

 

Logo que se deu minha chegada na coletividade do Daime, comunidade do Vale 

do Paraíba em 2017, o comando da casa manifestou abertura para que eu participasse 

de um feitio - nome que se dá ao preparo da bebida, que está na centralidade de sua 

cosmovisão, o sacramento de mesmo nome: Santo Daime.  
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Participar de um feitio é algo incomum para um irmão novo como eu dada a 

sacralidade e complexidade envolvidas no preparo. Esta ruptura com a regra sinaliza 

que, muito embora com rígidas normas de convivência, sempre há espaço para 

negociações - “rebeldias” como se diz por lá -  o que vem a ser uma estratégia de 

vitalidade na expansão do Santo Daime “...a ponto de permitir e até incentivar o 

aparecimento, no seu bojo, de um movimento que romperá com sua estrutura.”, nas 

palavras de Labate (2004). 

Sentia-me um estrangeiro, primeiro por ser eu o “de fora”; depois por ter chegado 

com o feitio e todos os agenciamentos que dali emergem já em andamento; também 

por estar participando de um evento tão restritivo e, finalmente, por que a clara divisão 

de tarefas entre homens e mulheres, tão marcada no preparo da bebida, sempre me 

causou constrangimento -  dado meu espírito livre e também rebelde frente a 

heteronormatividade.  

Afetos que me fizeram reviver o insuperável incômodo das aulas de educação física 

na escola: meninas na queimada, meninos no futebol ao pior estilo “meninas vestem 

rosa, meninos vestem azul”. Cabe aqui uma explicação: sob efeito da bebida, para 

mim, é como se colocassem uma lente de super-realidade e de repente corpo, 

sentidos, memórias ficam mais intensos e as interações tempo/espaço mais nítidas, 

com isto experimento e revivo situações passadas e futuras no tempo presente. Nas 

palavras de Schenberg (2018) “muitos definem como uma experiência de um ano de 

terapia em uma tarde, em uma noite. Por que a pessoa toma contato com tanto 

material psicológico reprimido desde o comecinho da infância, aquilo vem com uma 

força tão grande emocional, com imagens tão impactantes, com simbologias 

complexas...”. 

No dia seguinte, um pouco menos desconfortável, notei a aproximação do 

padrinho. Acendendo seu tabaquinho me perguntou se tudo ia bem, a o que minha 

cordialidade de origem nobiliárquica me impediu de falar do meu deslocamento, muito 

embora a pergunta “está tudo bem?” já fosse um gesto de alteridade por parte dele 

frente a meu incomodo. Em todo caso consegui dirigir-lhe uma pergunta. Quase um 

desabafo saiu de minha boca ainda fechada: “como o Daime enxerga a 

homossexualidade?”.  

Sua resposta deu conta de me tranquilizar, em partes. Disse que: se por um lado 

as normas de conduta - os ensinos da doutrina do Santo Daime, por exemplo 

https://www.facebook.com/eduardoschenberg
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“Respeitar os seus irmãos com alegria e com amor”, essencialmente contidos nos 

hinos cantados coletivamente durante os rituais - não mencionavam sequer uma 

palavra sobre o tema, por outro lado trata-se de uma coletividade inserida nas esferas 

da sociedade, e como tal, constituída por indivíduos atravessados por todos os tipos 

de valores emergentes que esta sociedade manifesta, entre eles a homofobia. De tal 

sorte que ali se constituiria, mais uma vez para mim, em um território de afirmações. 

Se em sua gênese não havia objeções à minha existência, lá estaria eu no Santo 

Daime. 

Um homem “de fora”, solteiro, declaradamente homossexual, pode mobilizar 

temas e ser mobilizado por estes em uma comunidade constituída em sua maioria por 

indivíduos que se relacionam entre si, em laços essencialmente heteronormativos, 

nucleares, e que convivem, em sua prática religiosa, com um binarismo marcado por 

homens de um lado mulheres de outro. Compreendo que ocupar este espaço, até 

então um “não lugar”, coloca várias questões para mim e para esta coletividade, nos 

transformado - hora mais sutilmente, hora mais drasticamente - e elaborando juntos e 

individualmente o modo como isto nos anima. 

Há recusa por minha parte em elaborar tais afetos a partir de repertórios outros, 

propostos na tentativa de traduzir este “não lugar”. Tais como os relatos inspirados no 

binarismo masculino/feminino, yin/yang na visão milenar do TAO, “...’isto’ é também 

‘aquilo’. O ‘aquilo’ é também ‘isto’. A essência do Tao é que o ‘isto’ e o ‘aquilo’ cessem 

de ser opostos...” Capra apud Chuang Tzu (1989). Está perspectiva até poderia 

justificar a divisão da igreja em um círculo composto por dois semicírculos, um dos 

homens outro das mulheres e que se estende ao “terreiro sagrado” - nome dado a 

área externa circundante da igreja. Também não pretendo fazê-lo a partir da tendência 

neoxamânica presente nos centros urbanos de inserir os não-héteros como two-

spirits, apropriação criticada no belo trabalho de Michelle Cameron (2005) Two-

Spirited Aboriginal People - tradução minha - “O termo two-spirit é parte do nosso 

discurso contra-hegemônico e reclamado em favor das nossas histórias únicas.”. Ou 

ainda pela tentadora importação da teoria queer de Butler (2002) “Queer adquire todo 

o seu poder precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com 

acusações, patologias e insultos”. Em último caso fazê-lo, pela justificativa histórica 

de Macrae e Moreira (2011) “Os seguidores mais antigos dizem que, desde o início do 
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culto, em 1930, Mestre Irineu separava os seguidores por sexo em lados opostos de 

uma mesa central retangular.”  

Não, aqui não se tratará disso. Trata-se de como descrevo minha própria 

existência como viado - evocando a resistência mimética de Augé (1989) para utilizar 

o adjetivo pelo qual fui tratado a vida inteira pelos outros e que agora não me furtarei 

em utilizar - como quando da vez no ensino médio em que, em uma olimpíada 

interescolar que minha escola organizava, reunira 1200 alunos no ginásio para a 

partida final e eu, embora não participasse das atividades esportivas por motivos 

acima mencionados, entrei no ginásio para ver, participar daquela euforia. Fui 

reconhecido pelo flanco reservado a meus “colegas” que prontamente começaram a 

gritar “viado, viado”. Logo, como num estádio de futebol, contagiou toda a audiência 

e, em segundos, eram 1200 vozes gritando “viado, viado”. Eu me escondi no banheiro 

até que a partida terminasse e o ginásio estivesse vazio. Nas palavras de Morton 

(2002) “...fodemos com categorias.” - cabe explicação: a palavra deriva do Latim 

futuĕre que por sua vez tem suas raízes proto-indo-europeias na palavra bahau = 

bater, golpear.  

 Aqui trata-se de um tipo de “alteridade radical do pensamento de povos não 

ocidentais” Süssekind (2018) que permita a produção de uma etnografia para além da 

humanidade como proposto por Ingold (2013). Podemos conceber assim um “devir-

daime”: moléculas, aminas, receptor sigma-1, gentes, simbiogênese, relações, teias, 

jornada mística -  ao mesmo tempo íntima ao mesmo tempo coletiva -  e o modo como 

os as tramas vão se construindo, os territórios vão sendo ocupados, e com isso 

permita verificar na prática os valores do respeito, da alegria e do amor. 

Meu fenótipo sempre me possibilitou privilégios, inclusive o de permanecer vivo 

quando “passo por hétero” no país que mais mata não-héteros no mundo “A cada 20 

horas um LGBT é barbaramente assassinado ou se suicida vítima da LGBTfobia, o 

que confirma o Brasil como campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais.” 

aponta o relatório de crimes contra LGBT Brasil 2018 elaborado pelo GGB (2018) 

coordenado pelo antropólogo Luiz Mott  - até  o momento não há interesse do Estado 

brasileiro em notificar as mortes de LGBTQIA’s , por este motivo as informações 

obtidas são resultado do trabalho de grupos como o GGB.  

Quando cheguei no Daime não tive dificuldades, embora não fosse esta minha 

intensão, em me mimetizar entre os irmãos do “batalhão masculino”, ser reconhecido 
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como “guerreiro” - o modo como eles se tratam entre si - “Assim encontramos no 

Daime diversos elementos da organização militar” afirmam Macrae e Moreira (2011). 

Mas, assim que comecei a contribuir nas atividades da cantina tão logo começou a se 

revelar meu lado viado: o guerreiro barbudo de 1,77m e também cantador - aqui cabe 

um detalhe: o canto masculino é resultado da expressão talentosa, e quase exclusiva,  

do filho do padrinho da casa, único herdeiro, uma posição consolidada desde o 

nascimento e admirada por todos aqueles que frequentam a comunidade - começou 

a transformar a cantina em uma cozinha de vó (cheirinho de café passado na hora, 

caldinho de mandioca, bolo, paninhos de chita para decoração e outros mimos...) Ora, 

se tem uma coisa que minhas ancestrais me ensinaram e que eu aprendi é que “uma 

cozinha tem que estar sempre pronta para acolher quer que chegue”, nas palavras da 

madrinha  “desde o tempo do Brasil Colônia é na cozinha que se dá a intimidade da 

casa, os arranjos, as conversas mais íntimas , as “mandingas” ” o que pode ser 

verificado em Freyre (2003) e a receita do café mandingueiro.  

Além disso, eu vinha de um pequeno grupo neoayahuasqueiro - uma experiência que 

durou 3 anos -  em que ao final de cada sessão (termo que se utilizava nos encontros 

para beber Ayahuasca) nos reuníamos em torno de uma mesa para uma refeição 

colaborativa. De tal forma que eu achava estranho que ao término do trabalho na igreja 

do Daime todos “desapareciam”, por vezes fiquei sozinho sentado à espera de um 

irmão que quisesse uma cumbuca de sopa quente no frio de 5° graus que faz na 

montanha, isto em dia de trabalho que reunia de 50 a 70 pessoas. Não apareciam, me 

sentia sendo sabotado, rejeitado mesmo - era também ação do Daime e os processos 

psicológicos de que já mencionei atuando em favor de trazer à tona medos e aflições 

para que fossem expostos e resignificados.     

Aos poucos e com a ajuda de muitos a cantina foi se afirmando como lugar dos 

encontros onde quem chega é recebido com café e uma boa conversa. Ali iniciei minha 

trajetória de observações, mas também de me deixar observar. O balcão, ao mesmo 

tempo serviu como uma fronteira bem demarcada quando ouvia “cantina é coisa de 

mulher” - justamente para mim que acumulei capital cultural durante anos resultante 

de minha formação na cozinha entre brinquedos e batuques da colher de pau na 

panela, na barra da saia da mãe, avós, babás, empregadas, mulheres que iam dos 

refinados doces portugueses como os “ovos nevados” até a cozinha caipira da 

“galinhada”. Ou uma fronteira a ser transposta quando as irmãs vem em busca de um 
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abraço dizendo “eae como foi o trabalho bee?!”. Ali tenho a oportunidade de me 

informar e conviver com outras histórias não-héteros (LGBTTQIA+) da comunidade - 

embora reconheça a fundamental importância na pauta identitária das denominações, 

compreendo também que caminhamos para um tipo de alteridade que defina somente 

o hétero (aquele que sente necessidade de se classificar tal) frente a uma 

multidiversidade de manifestações ainda estão para surgir. Por este motivo tenho 

preferido o termo não-hétero, até que não seja mais necessário utilizá-lo. Os 

guerreiros do arco-íris - da controversa profecia Hopi, o aprofundamento sobre esta 

profecia e sua autenticidade requerem uma investigação mais ampla - vão se 

apresentando cada vez mais: a jovem mulher trans que, filha de daimista inicia sua 

prática religiosa como menino mas que, atualmente identifica-se e manifesta sua 

pratica religiosa como mulher; o casal gay - não gosto do termo casal para gays mas 

trataremos aqui como o essencialismo estratégico de Spivak (1989) - que compartilha 

comigo os mesmos sentimentos de perseguição e até medo - resultado de toda uma 

vida de opressão e de violência real experienciada  -  ou a lésbica que nascida e criada  

na doutrina do Daime nunca entendeu necessário tratar desta questão comigo. 

Colocadas as reflexões acima pretendo agora dialogar a partir de um episódio 

que marcou minha trajetória na comunidade, e sendo assim Daime também é “bon a 

penser” diria Lévi-Strauss (2004). A comunidade do Vale pode parecer bem fechada 

para aqueles que chegam, e é mesmo. Embora participando há 2 anos ainda sou 

tratado com distanciamento por alguns e os trato assim também seguindo o princípio 

de afinidade. No entanto, alguns laços de afeto vão aos poucos se formando: durante 

os trabalhos, sob efeito da bebida (“na força” como dizemos) é comum manifestações 

metafísicas, fenômenos telepáticos - um exemplo simples é de olho fechado saber 

que estar sendo observado por uma única das 60 irmãs do lado feminino, abrir o olho 

e mirar exatamente aquela que estava te observando entre tantas. Eventos que não 

precisam ser entendidos pela ótica racionalista-acadêmica-ocidental, mas que são 

facilmente compreendidos por todos os outros: ameríndios, afros, Rapa-Nuis, 

ayahuasqueiros, daimistas, Shipibos, Tukanos.  

Por vezes meu olhar encontrou o olhar da Mulher e o da Mulher ao meu. Disso, 

começamos a nos aproximar. Eu com um andar mais cauteloso, ela com a potência 

de uma tempestade ao melhor estilo: 

Mulher:  - “Mano eu te amo!” 
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Eu:  - “Ah, gratidão.” 

Situação da qual damos risadas até hoje. Daí surgiu uma amizade fraterna em 

que trocamos confidências, angustias, compartilhamos alegrias, se expandindo para 

minha família nuclear, viramos “manas”. Embora eu soubesse que a Mulher fosse 

casada com um Marido um tanto reservado, isso nunca pareceu para mim uma 

questão a ser considerada. Na minha lógica viada eu sou livre para me aproximar e 

criar vínculos com quem eu sentir afinidade, mas naquele caso, na lógica hétero dos 

casados não era bem assim. 

Ainda estava escuro e tinha acabado o trabalho, no terreiro sagrado em frente à 

Igreja eu e a Mulher nos encontramos e nos abraçamos como habitual, celebrando as 

coisas simples, a alegria de estarmos ali compartilhando a existência. Notei a 

aproximação do Marido que se dirigindo somente a Mulher disse “vamos?!”, a Mulher 

respondeu “este é meu amigo Fernando de que lhe falei, este é o Marido”, o Marido 

“ah, então você é o famoso Fernando!”. Eu o cumprimentei e o encontro se dissolveu 

rapidamente, eles se dirigindo ao carro, eu me dirigindo à cantina, meu posto de 

trabalho. Ocorre que no meio do trajeto eu parei para receber um sopro de rapé – 

nome dado a uma das sete medicinas sagradas, e já descrita acima na experiência 

com o xamã Bu’ú. O uso do rapé em cerimônias com Ayahuasca é comum por sua 

complementariedade, no caso dos trabalhos do Daime o uso é vetado durante o ritual, 

mas permitido ao seu término. O efeito imediato sobre o corpo pode variar, mas é 

comum “chamar limpeza”: vômito; náuseas; lacrimação; tonteira; secreção; sudorese. 

Eu me encontrava exatamente neste estado quando, sentado no gramado próximo à 

cantina mas afastado dos demais, vejo se aproximar o Marido sozinho em minha 

direção. Determinado se aproximou com um guarda-chuva, eu sentado ele em pé e 

disse ao meu ouvido como um sussurro ameaçador: 

Marido: - “eu tô puto da vida com esta história de você atrás da minha mulher.” 

Com o guarda-chuva como um facão, riscava o chão à minha volta ao melhor estilo 

chefe do cangaço 

Marido: - “tá achando que pode chegar e ser folgado assim? Tu vai ter que respeitar 

minha Mulher” 

Eu tentando recuperar e organizar minha integridade física e mental, consegui dizer 

apenas o essencial: 

Eu: - “eu respeito a irmã”  
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Marido: - “tá avisado...”  

Ali estavam o viado e o guerreiro representando toda uma miríade de homens 

héteros (a tal da männlich de Weber). Minha vontade naquele momento era correr, 

correr livre, desaparecer no meio da mata com meu assobio, entrar no mundo mágico 

e protegido dos seres elementais e suas milhares de luzes multicoloridas e num transe 

coletivo dançar em roda até formar uma grande espiral de fractais elevando-se em 

direção ao cosmos. Mas, muito embora limpo em minha consciência senti medo, 

parecia sentir o peso de milênios de história sobre mim, os arquétipos se 

materializando em minha frente, oprimido e opressor em sua batalha épica na longa 

marcha humana. É possível que minha aparência heteronormativa me pregara uma 

peça e, ao invés de me proteger, agora me apresentava a conta de não “parecer 

viado”. Também me questiono se o Marido e sua masculinidade conservadora não 

concebe a existência de viados ao pior estilo “esses caras se fazem de viado só pra 

pegar mulher”. Também considero a possibilidade de que eu represente uma ameaça 

à honra de sua família, uma má influência por minhas práticas “pervertidas”. 

Finalmente há ainda a hipótese psicanalítica de que as reações quando são 

excessivas, deslocadas e difíceis são porque emanam de intenso conflito interno. 

 Um tipo de pavor me tomou pelas próximas semanas, imagens horrorosas; 

sonhos de perseguição; seres que se alimentavam de sangue ou que me injetavam 

com seringas me acordaram mais de uma vez aos sustos; visões de homens com 

sorrisos nos rostos e armas na mão matando em massa me assombraram durante os 

próximos trabalhos. Se a ideia era me assustar, funcionou, considerei desistir. Parem 

de nos matar! 

Embora o desfecho desta passagem seja positivo, afinal estou aqui a escrevendo 

- como aprendi lá no Pimentas: vai ter viado no Daime sim! - não vejo muitos motivos 

para comemorar enquanto uma pessoa não –hétero é morta a cada 16 horas no Brasil 

somente por ser LGBTTQIA+, segundo relatório da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. 

 

[...] 

Respeitar os seus irmãos 

Com alegria e com amor 

[...] 
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2.9 EU SOU É UM SER  

 

Para os Ye’pa-mahsã a planta da Ayahuasca - yajé, kahpi ou ka’api -, um dos 

elementos constitutivos mais importantes da sua cosmovisão, foi concebida no tempo 

mítico. Explica Barreto (2013): Após terem construído o mundo terrestre com as 

condições de habitação da vida humana, a primeira atitude de Yepa-oãku e Yepalio 

(filhos do demiurgo Buhpo - mahsu) foi construir pamuri-pirõyukussu - também 

conhecida como “canoa da transformação”, “canoa da fermentação” ou simplesmente 

“cobra-canoa” - para finalmente concretizar a passagem da forma potência humana 

para a forma e a condição humana tal como conhecemos. Yepa-oãku, com a força de 

bahsesse (benzimento), vestiu a embarcação com a roupa e as qualidades de uma 

grande cobra, dando-lhe condição de navegar no leito do rio.  

Feito isso, embarcou a “potência” humana começando a viagem a partir do lago 

de leite em direção ao Rio Negro, no coração da floresta. Durante a longa viagem, 

Yepa-oãku dedicou seu tempo na instrução e no repasse de conhecimentos a todos 

os tripulantes, contou a história da construção do mundo, suas habilidades e feitos, 

mostrou-lhe as plantas portadoras de poderes, contou sobre o ordenamento do 

cosmos, e ensinou a arte do bahsesse, ukusse e bahsamori. Ensinou a construir 

bahsakawi (maloca), instrumentos musicais, elaborar os adornos e os motivos gráficos 

rituais. Distribuiu yajé e instrumento de jurupari. Cada parada ao longo do rio 

demandou um tempo muito longo de permanência da embarcação, e em cada uma 

delas os tripulantes foram, aos poucos, deixando a canoa já transformados em 

humanos - pamuri-mahsã -, dando origem aos povos que habitam a Terra e 

representando a dispersão da humanidade sobre ela.  

Em uma das paradas apareceu uma mulher chamada Ghapí- mahsã, a Mulher-

Yajé. Enquanto os homens estavam no interior da bahsakawi bebendo chicha, fora a 

mulher deu à luz, e a criatura nascida era o cipó de yajé. A mulher levou a criança 

para o interior da casa o que causou grande consternação entre os homens. A criança 

tinha forma humana, mas tinha forma de luz, era humana, porém era luz. Era yajé. Ao 

ver a criança os homens ficaram como que inebriados, porque a mulher os afogou 

com visões. A mulher perguntou:  

- “quem é o pai desta criança?”.  
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Um homem que estava sentado de canto e cuja boca gotejava saliva, arrancou o 

cordão umbilical da criança e disse: 

- “Sou eu”.  

Os outros fizeram o mesmo; agarraram a criança, despedaçaram-na e dispersaram 

seus membros cada um colhendo assim, seu ramo de yajé, Reichel-Dolmatoff (1976). 

 

Eu vivo na floresta 

Eu tenho os meus ensinos 

Eu não me chamo Daime 

Eu sou é um ser divino  

[...] 

 

Ao compreendermos a bebida yagé, kahpi, daime, ou Ayahuasca - entre os 

tantos “mil nomes” - como um ser, entendendo aqui ser como um tipo de manifestação 

dotada de sua natureza própria - seus aspectos cognitivos e comportamentos, corpo 

e alma - torna-se possível conceber um estudo multiespécie: um tipo de interação 

entre reinos e uma relação de simbiose interespécies. A mais simples dada pela 

preservação das espécies envolvidas: ao serem manejadas pelos humanos as 

espécies vegetais têm garantido seu aprimoramento por mais de milênios e, por outro 

lado, humanos também garantem as experiências resultantes de seu uso: 

experiências estas que, como tantas outras, constituem aquilo que nos humaniza. 

Uma segunda relação, podemos expandir para uma ecopolítica multiespécies, 

garante que a floresta permaneça em pé, já que as duas plantas mais utilizadas no 

preparo da bebida, uma planta arbustiva e um cipó amazônico, necessitam de sombra 

- no caso do arbusto psychotria viridis - e troncos largos no qual se apoiar - no caso 

do cipó banisterioosis caapi. Facilidades que só uma floresta saudável pode 

proporcionar. 

Para além desses acordos mais evidentes e utilitários tratamos descolonizar 

mentes e corações, Cabral (2013). Superar a intransponível barreira entre humanos e 

espécies outras-que-humanas, tomo o termo de empréstimo de Süssekind (2018), 

imposta pelo Ocidente civilizado pseudomoderno - que para manutenção de sua 

marcha aniquila sistematicamente modos de vida e de pensamento, que não o seu, 

em etnocídios e ecocídios que, no limite destruirá a todos.  
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Somente grupos humanos - justos os que foram nomeados selvagens - que 

recusam a relação dominador-dominado, podem conceber uma relação que vá para 

além daquela humano x não humano dada pelo suposto domínio sobre a natureza e 

que estabeleça uma cosmovisão tal como uma teia de relações ecopolíticas 

multiespécies. 

A desgastada oposição cultura x natureza já não atende mais à emergência do 

alvorecer antropocênico, longe de uma antropologia biologizante que como sabemos 

se mostrou desastrosa, mas sim daquele tipo de alteridade radical de que fala 

Süssekind e que permite atribuir às referidas plantas amazônicas e outras a qualidade 

de espécies companheiras, inclusive para a produção de uma etnografia além da 

humanidade como proposto por Ingold (2013). Esta ecossemiótica coloca a todos nós 

um desafio: é necessário irmos para além de “fora da varanda”, para além das 

fronteiras do humano. Como é pensar uma existência, como por exemplo pensam os 

Huni Kuin em que eles e a planta e a bebida dela obtida são o mesmo ser? 

Podemos conceber assim um “devir-cipó” Huni Kuin: está demonstrado que a 

ação da DMT (dimetiltriptamina) no Sistema Nervoso Central se dá devido a sua 

semelhança estrutural com o neurotransmissor serotonina, interagindo de forma 

agonista com os receptores 5-HT2 do cérebro, Gil et al. (2014). Para que os efeitos 

sejam sentidos no entanto, a ação da DMT depende da inibição da monoamina 

oxidase (MAO), enzima responsável pela degradação do alcaloide DMT no fígado e 

intestino, Oliveira (2010). Na bebida Ayahuasca, preparada com as plantas 

amazônicas, as folhas provém grande quantidade da DMT, e o cipó os inibidores de 

monoaminaoxidase, do lado dos humanos há uma rede de sistemas químico-físico-

biológicos adaptados para a assimilar a DMT.  São estas interações multiespécies, 

humanas e outras-que-humanas que permitem a manifestação do ser.  

Na comunidade daimista ao se beber o ser vivo engarrafado podemos observar 

organismos, coletividades e ambientes interagindo, produzindo relações e significados 

que alteram a dimensão tempo-espaço dos que ali atuam. Um tipo de enredamento 

que “constitui experiências compartilhadas de vida” Haraway (2016) que extrapola 

seus participantes. Não é raro colher, entre os irmãos, relatos de que ao tomarem a 

bebida afetam a si mesmo mas também àqueles, de um círculo mais próximo das 

constelações afetivas e familiares, que não tomam a bebida mas que são afetados por 
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ela. Aqui chega o momento então de me permitir uma digressão: um tipo de reflexão 

hermética “eu tomo essa bebida, essa bebida me toma”. 

Gaia, Pachamama, MagnaMater, Ghapí- mahsã, tal qual uma grande professora, 

não age movida pelos caprichos de seus filhos, mas sim dá eles o que é necessário 

para seu aperfeiçoamento. As profecias da floresta já anunciavam a Nova Era se não 

nos falha a memória do futuro, Nunes (1980). 
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3. CONSIDERAÇÕES 

As narrativas Tukano nos lembram da chegada do irmão branco, um retorno na 

verdade. No princípio dos tempos navegavam juntos ele e o irmão indígena na grande 

cobra-canoa, mas acabou se distanciando longe em terras do outro lado do mar. Ao 

retornar, o branco trouxe consigo o coração e o pensamento cheios de esquecimento, 

Kopenawa (2000). Para ajudar a recordar quem ele era, foi mesmo necessário 

aparecer a forma “bebida que tem poder inacreditável”. “Eu venho da floresta com 

meu cantar de amor” nos lembra o Santo Daime de onde veio: o coração da floresta 

Amazônica, lá no começo de sua diáspora milenar, até chegar à contemporaneidade 

dos centros urbanos mundo a fora.  

"A Doutrina do Daime é herdeira das diásporas; expressão viva de uma poética 

da diversidade”, Mendonça e do Nascimento (2019). O fundador de sua tradição, 

Raimundo Irineu Serra, carrega em si a história de seus avós: a Diáspora Africana. 

Um fluxo no qual milhões de seres humanos em África foram escravizados e 

deslocados até o Brasil. Mestre Irineu também se deslocou, foram 4000 quilômetros 

durante o ciclo da Borracha, tal como milhares de brasileiros migrantes em direção à 

Floresta.Do entrelaçamento de diásporas e de humanidades, leia-se humanidades a 

partir da perspectiva ameríndia, faço parte agora desta grande malha de linhas em 

movimento. Isto se dá a partir de uma singela linha, que no todo do tecido parece 

indistinguível, mas que está ali. Tendo ela como fio condutor, busquei percorrer ao 

longo dessa pesquisa territórios os quais desconhecia, trazendo o olhar antropológico 

aos afetos pelos quais fui tomado durante meu próprio entrelaçamento com o Daime; 

com a coletividade e com conteúdos manuseados na Universidade Federal de São 

Paulo. Com ela principío um pequeno ponto no tecido espaço-tempo. A alegoria das 

linhas resulta da antropofagia de Serra (1930) e Ingold (2012).  

Em seu desenrolar resultaram estas observações. Tenho assim a oportunidade 

de narrar a experiência compartilhada ao longo de quase 3 anos no campo, mas não 

só. Também pude estabelecer diálogos com os espaços por onde circulo, revisitar 

minha própria história e compreender que na contemporaneidade e nos espaços 

urbanos, o Santo Daime se apresenta, suas portas abertas, como um campo de 

possibilidades para a descolonização do imaginário, das mentes e dos corações, mas 

principalmente para a realização de uma constelação de saberes possível na área das 

Humanidades.    
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