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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a discutir a intersecção entre materialidade e religião em vertentes 

religiosas daimistas, doutrinas de origem amazônica que fazem o uso sacramental da bebida 

psicoativa Ayahuasca, aqui batizada como "Daime". O foco da pesquisa tem sido os ritos de 

confecção da bebida, ditos "feitios", em duas igrejas pertencentes as linhagens da Barquinha e 

Santo Daime. O Daime é preparado a partir da cocção de dois vegetais: o cipó “Jagube" e as 

folhas da “Rainha”.  O processo de feitura evolve um complexo de operações que se estende 

por dias, exigindo diferentes graus de pericias e também uma rígida observância de preceitos e 

normas rituais. Todo o complexo de operações técnicas e rituais, visam garantir a bebida sua 

eficácia e potencialidades benfazejas. A primeira vista extremamente artesanal, físico e braçal, 

o feitio é a modalidade ritual daimista, que prevê maior permeabilidade entre  o que se considera 

como dimensões do material e o espiritual.   O processo de feitura revela uma ecologia própria, 

onde homens, mulheres, plantas e espíritos, desempenham papeis específicos, se articulando 

em um ambiente fortemente marcado por fluxos, intensidades e tempos. Próximo de uma 

abordagem relacional ou ainda ecológica, procuro entender como essa bebida híbrida em 

substância/espírito, é construída nas suas diferentes dimensões. Nesse sentido o trabalho propõe 

analisar categorias que sugerem uma noção nativa de materialidade e variações nas concepções 

ontológicas sobre matéria/espírito e sujeito/objeto.  

 

Palavras-chave: Religião. Materialidade. Ayahuasca. Daime 

 

 

 

 

 

 



                                                                 ABSTRACT 

The present assingment aims to discuss the intersection between "materiality and religion" in 

daimist religious strands - doctrines of Amazonian origin that make the sacramental use of the 

psychoactive drink Ayahuasca, known as "Daime". The focus of the research has been the rites 

of making the drink called "feitios" in two churches belonging to the Barquinha and Santo 

Daime lineages. Daime is prepared from the cooking of two plants: the "Jagube" vine and the 

"Rainha" leaves. The process of making involves a complex of operations that spans days, 

requiring varying degrees of skill and also a strict observance of ritual precepts and norms. The 

whole complex of technical operations and rituals aim to guarantee the drink its effectiveness 

and beneficial potentialities. At first sight extremely handcrafted, physical and manual, "feitio" 

is the daimist ritual modality which provides greater permeability between what is considered 

as dimensions of the material and the spiritual. The process of making reveals its own ecology 

where men, women, plants and spirits play specific roles, articulating themselves in an 

environment strongly marked by flows, intensities and times. Nearer to a relational or even an 

ecological approach, I seek to understand how this hybrid drink in substance / spirit is 

constructed in its different dimensions. In this sense, this assingment proposes to analyze 

categories that suggest a native notion of materiality and variations in ontological conceptions 

about matter/spirit and subject/object. 

 

Keywords: Religion. Materiality. Ayahuasca. Daime 
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INTRODUÇÃO 

 

As religiões ayahuasqueiras, são tradições que fazem o uso ritualístico  da Ayahuasca1, 

uma bebida obtida através da cocção de dois vegetais de origem amazônica, o Cipó “Jagube” 

(Banisteriopsis caapi) e as folhas da “Rainha” (psycotria viridis). Essa bebida contém 

propriedades psicoativas é tomada nos cultos como uma espécie de sacramento religioso e uma 

ferramenta de acesso ao mundo espiritual.  Esse trabalho tem como fundo duas modalidades 

doutrinarias que correspondem as linhas daimistas da Barquinha e do Santo Daime. A bebida 

Ayahuasca é aqui batizada como "Daime". Nessas tradições o Daime é um ser divino, ao tomar 

a bebida o adepto pode então tomar contato com essa divindade.     

 O foco dessa pesquisa tem sido justamente os rituais coletivos de confecção da bebida 

dito feitios, a transformação dos elementos vegetais em Daime, envolve um enorme 

investimento, são processos e etapas complexas de processamento, que envolve   a aplicação 

de diversas técnicas dentro de um regime ritual. O locus da pesquisa vem sendo os rituais de 

feitio que acontecem em dois centros daimistas. Uma igreja filial da Barquinha (Centro Espírita 

obras de caridade Príncipe Espadarte) no município de Niterói, RJ e a igreja Flor da Montanha 

(Baixinha), localizada no município de Nova Friburgo RJ. Essas duas casas, embora pertencem 

a linhagem doutrinarias com modelos rituais distintos, possuem uma história de intercãmbio e 

congregação. De certa forma essa conexão subsidiou meu trânsito entre duas formas distintas e 

propriamente daimistas de feitura do Daime.      

  É comum escutar no ambiente daimista a expressão “o Daime é substância e espírito”.   

Levando a sério essa concepção, como é possível perceber isso?  Foi através dessa pergunta 

que eu despertei o interesse sobre a dimensão da materialidade nas religiões daimistas. A 

ayahuasca não é uma substância que se encontra in natura, ela depende da interação sinérgica 

entre vegetais específicos, essa bebida é fruto de uma tecnologia tradicional, um saber fazer. 

Na perspectiva nativa os regimes de confecção, são determinantes para a que a bebida de fato 

alcance as propriedades desejadas, dependendo duplamente de uma expertise técnica/ 

 
1 Essa bebida tem sido associada de forma generalista como Ayahuasca, que por conveniência acabou por nomear 

todas os beberagens  psicoativas com base no cipó (Banisteriopsis caapicom),   tendo outros nomes  “populares” 

“Yagé”, “Vegetal”, “Hoasca”, “Cipó” , “Mariri”.  A beberagem é utilizada em várias sociedades indígenas da 

Amazônia ocidental e também no contexto mestiço do “vegetalismo caboclo”, Seu nome provem da Língua 

Quéchua e pode ser traduzido como liana dos espíritos ou ainda liana com espirito (LUNA, 1984).   
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instrumental, quanto da observância de cuidados e preceitos sensíveis a ordem espiritual. 

 A primeira vista extremamente braçal e artesanal, o feitio é a modalidade ritual que 

maior prevê uma permeabilidade entre os domínios do material e espiritual. Dessa forma eu 

cheguei aos ritos de confecção, com a premissa de investigar a interface entre religião e 

materialidade. Retornar ao feito é acessar a base material pelo qual a religião se sustenta e se 

reproduz.  O Daime é o produto de um conjunto de relações, portanto eu venho tentando me 

distanciar da chave substância/efeito, e tratar de uma perspectiva mais relacional onde muitos 

outras forças além da psicoatividade se evidenciam. A produção do Daime movimenta pessoas, 

coisas, técnicas, plantas e espíritos, de forma que cada uma desses elementos tem uma 

influência e uma importância na constituição dessa bebida. Pelos feitios fui acompanhando 

esses processos pelos quais o Daime vai adquirindo um corpo e um espírito, uma forma e uma 

ontologia.  Não só o Daime é feito mas ele “faz fazer”, ao produzir Daime também se produz 

pessoas, vínculos e valores e políticas.             

 Nos estudos sobre as religiões da ayahuasca, os ritos de fabricação têm geralmente sido 

tratados de forma tangencial2, a maioria dos trabalhos tendem a ressaltar as dimensões 

simbólicas religiosas, e tudo que se refere a experiencia extática e mística.  Os feitios são 

expressões dos cultos daimistas que tem se mantido discretas e internas, talvez por não se tratar 

de ritos de culto públicos tenham pouca visibilidade nos trabalhos. No que tange a uma certa 

materialidade da bebida, tem prevalecido uma abordagem e representação a partir dos saberes 

biomédicos/farmacológicos.         

 Agora insiro uma breve visão da estrutura escrita desse trabalho, indicando a 

distribuição de temas e tópicos que serão abordados nos capítulos. No primeiro capítulo, 

apresento algumas discussões pertinentes para uma história cultural da ayahuasca.  Parto do 

espectro de utilização em contexto dito “tradicional” indígena e mestiço.   O objetivo desse 

capitulo é fornecer um panorama bibliográfico sobre as origens, transformações e apropriações 

que essa bebida tem tido historicamente, com isso abrir para uma visão extensiva de um caráter 

múltiplo e moldável da Ayahuasca. Trato então de suas variações em termos de sua composição, 

suas finalidades de uso, e sobre a construção de representações e estatutos em torno dessa 

bebida.   Com essa abordagem procuro   contornar certos determinismos que tendem a criar 

uma versão demasiada genérica e homogeneizante da bebida. Também nesse capitulo, ao final, 

apresento uma descrição dos cultos daimistas, contextualizando seus surgimentos e a 

apropriação religiosa dessa bebida.        

 
2 Alguns trabalhos tem sido exceções, por dar maior ênfase aos ritos de feitura, cito alguns que pude ter acesso, 

(GUIMARÃES, 2012), (SILVA,2016), (DAWSON, 2013).  
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 No segundo capítulo faço uma apresentação geral do campo, trazendo notas 

metodológicas, contextualizado minha inserção  em campo e suas problemáticas. Faço uma 

discussão sobre a história dos feitios e sua importância nas igrejas estudadas. Adiante procuro 

trazer um esquema de visualização, familiarizando o leitor com os ambientes, a estrutura e os 

processos fundamentais da feitura.          

 O terceiro capitulo seria o mais etnográfico, no primeiro subitem trago um pouco da 

minha experencia de adaptação as condições do campo, noções de aprendizagem e um conteúdo 

mais descritivo das etapas de feitura. No próximo item trato da figura dos mestres feitores, um 

pouco sobre suas trajetórias e formação como feitores, também discuto o desenvolvimento da 

mestria como dom. No terceiro subitem desenvolvo a “dimensão do sensível” que traspassa o 

ambiente da feitura, identificando os agentes implicados na feitura, as relações que estabelecem 

entre si, e suas importâncias para a produção do Daime. Na quarta parte avanço para um 

esquema de afetações e mutualismos presentes na ordem da feitura, a medida em que diversos 

componentes do feitio estão em constante transformação. Aqui busco evidenciar categorias 

nativas que tratam da noção de pessoa.  Finalmente no ultimo subitem, trato de noções de 

valoração atribuídas ao Daime, a produção de politicas de circulação, administração e uso da 

bebida. Busco identificar como a feitura pode ter uma importância na construção e atualização 

desses valores.  
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 I -  AYAHUASCAS 

1.1 Raízes 

 

Remontar a antiguidade do uso da ayahuasca tem sido um objetivo por parte de alguns 

pesquisadores, algumas investidas tentam retratar um uso bastante antigo para a bebida.  A 

hipótese do etnógrafo equatoriano, Plutarco Naranjo (1979, 1986)  é a mais difundida nesse 

sentido, sugerindo um uso milenar da bebida, entre 1.500-2.000 A.C,   para isso se apoia em 

um conjunto de evidências arqueológicas; vasos de cerâmica, estatuetas e outros artefatos que 

fariam alusão ao consumo da bebida. Brabec de Mori (2001, p.24) reuniu os mais evidentes 

argumentos em favor do uso antigo da ayahuasca,  criticando  sistematicamente esses 

argumentos, concluiu que não haveria, ainda, evidências conclusivas ou validáveis,  

arqueológicas, biológicas ou químicas, que indicassem o uso tão remoto da bebida.   

  Brabec de Mori destaca  ainda a dimensão que envolve  a representação sobre o uso 

antigo e sua construção no imaginário, para ele existe  por parte de alguns pesquisadores um 

equívoco interpretativo na maneira em que levam em consideração os discursos nativos, 

tratando assim narrativas que remetem ao passado mítico, o uso primordial da ayahuasca como 

versões definitivas, não descriminando  tempos míticos e tempos históricos. A versão pré-

colombiana da bebida seria o exemplo clássico, a ayahuasca como de origem Inca figura muitas 

explicações nativas, no entanto carece mínima evidência ou registro sobre o uso entre 

civilizações andinas (HIGHPINE, 2015, p.13). 

  Para Brabec de Mori, a tendência entre alguns pesquisadores em aderir discursos e 

representações “nativizadas” vai de encontro com certo ideal de “primitivismo”, que evocam 

sentidos  de tradição e pureza. Por outro lado esse discurso é também revertido em estratégias 

políticas e reforçado por grupos que fazem o uso da bebida,  gerando com isso marcadores de 

autoafirmação e legitimidade através da positivação do “saber ancestral”.  

A investida em levantar o uso milenar da ayahuasca ainda não obteve tamanho sucesso 

em comparação a outros recursos psicoativos, já extensivamente identificados na história antiga 

das Américas, a discussão sobre  antiguidade do uso da ayahuasca se vê muito aberta à 

especulação, não há um consenso mínimo por parte dos pesquisadores.      

O maior problema que pode surgir no entendimento sobre a história da bebida se coloca 

quando nos deparamos com a “ayahuasca” enquanto categoria, que nesse caso pode abrigar  
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mais de uma versão, precisamos definir então de qual ayahuasca estamos falando. Temos o 

desencontro entre duas leituras predominantes para a bebida, uma versão clássica e hegemônica 

e outra mais extensiva. Se tomarmos a ayahuasca compreendendo como todos os preparos feitos 

com base no cipó Banisteriopsis, então falamos de uma versão mais antiga, na qual se sabe 

pouco sobre suas origens no tempo. Por outro lado, temos a versão clássica (Banisteriopsis. + 

Psychotria), reconhecida principalmente por ser alucinógena ou visionaria3, sendo a versão 

canônica, é a que prepondera no imaginário comum e em certa medida acadêmico.  

  Autores como, Gow, (1996), Brabec de Mori. (2011) e Saez (2001), desenvolvem 

interessantes argumentos indicando que o uso generalizado da ayahuasca na Amazônia, 

especificamente na sua versão clássica, tem um passado bem mais recente, em contraste com 

um uso mais antigo e restrito. Estima-se que em determinado ponto da história, possivelmente 

entre o século XVII a utilização da ayahuasca sofreu profundas mudanças no seu caráter, sendo 

praticamente reinventada, acompanhado de um movimento de eclosão e disseminação.  

 A teoria de Peter Gow (1996) sobre o xamanismo de ayahuasca, sugere que a beberagem se 

desenvolve  em conjunto com uma expressão  de xamanismo também emergente. O Dito 

xamanismo ayahuasqueiro teria se  configurado nas  reduções  missionárias indígenas, onde, 

teria se desenvolvido plenamente  no caldeirão cultural, efeito do contato multiétnico 

ocasionado pelo agrupamento de diferentes povos indígenas alocados. 

  Os primeiros registros sobre o uso da ayahuasca são conhecidos conforme  relatos de 

missionários,  o jesuíta Pablo Maroni (1737), cita uma bebida chamada "ayahuasca" usada para 

fins de divinação pelas populações locais. Outro jesuíta Franz Xavel Veigl (1768) relatou o uso 

de uma liana chamada de "ayachusca" usada para fins de “mistificação e feitiçaria". Embora 

esses relatos não sejam precisos quanto ao local de origem, sabe-se que  partiram justamente 

do contexto das redussiones missionárias (DE MORI, 2011, p. 33).  Curiosamente entre 

cronistas do período colonial e da conquista, não há  alusão ao uso da bebida entre as populações 

indígenas,  referências explicitas ou implícitas da beberagem embriagante só apareceria do 

período das missões em diante.  

    No Sentido de uma tentativa  de genealogia da ayahuasca, estudos etnohistóricos e 

etnográficos trazem algumas evidencias que contribuem para  a tese da inserção recente da 

ayahuasca entre muitas etnias.  Numerosas as que reportam ter “recebido” de outros povos a 

 
3 Em função disso, Brabec de Mori  opta por utilizar uma nomenclatura diferenciada no tratamento da bebida, 

utilizando “Ayahuasca” para a versão clássica psicoativa 

e para os demais preparos com base no cipó  trata apenas como Banisteriopsis. 
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“cultura de ayahuasca”, bastante comum também são os relatos de curandeiros e xamãs  que 

afirmam terem sido iniciados por mestres de outras etnias. Os kulina, por exemplo, reportam 

ter aprendido o uso da ayahuasca com os Kanamari, que por sua vez teriam aprendido  dos 

Kaxinawá (SAEZ, 2011, p. 141; LORRAIN, 1994, p. 132), assim também Capistrano de Abreu 

estudando a  língua kaxinawá no começo do século vinte, não identificou o uso da bebida entre 

eles (Saéz, 2011, p. 143; Capistrano de Abreu, 2941, p. 172-175). Shepard (2014) constatou 

que entre os Matsigenkas e os Yoras na Amazônia peruana, o surgimento da formula completa 

da ayahuasca (com a adição das folhas da Psychotria) foi adotada em tempos recentíssimos, 

entre 1950 para os Matsigenkas e 1984 nos Yoras.  A comparação de dados históricos, estudos 

etnográficos e também a  memória viva,  pessoal e geracional de mestres ayahuasqueros, 

fornecem  um panorama de distribuição bastante dinâmico e recente da ayahuasca. Sendo assim 

um regime de transmissão homogêneo e “tradicional” desde tempos remotos seria inviável.

 O complexo xamânico da ayahuasca em suas diversas expressões, carregam um 

elemento comum que os conecta, a língua Quéchua,  seu papel no resgate da história cultural 

da ayahuasca é basal.  Entre as missiones indígenas o Quéchua foi estabelecido como língua 

administrativa, e adotada como recurso de controle para lidar com a multiplicidade de 

influências culturais. Sob esse regime, diversos seguimentos indígenas, foram estimulados a 

compartilhar além de mesmo espaço uma língua comum num esforço máximo de 

homogeneização. O Quéchua do norte, uma expressão regional e linguisticamente diferenciada, 

já trazia um caráter intertribal antes mesmo de ser adotado como língua franca nas reduções 

indígenas, seu uso já era extensivo nas dinâmicas locais, numa região reconhecida pelo intenso 

trânsito comercial, cultural e material e nesse sentido foi aproveitada.(GOW, 1996, p. 106-107; 

DE MORI, 2011, p. 32). O xamanismo de ayahuasca herda muitos elementos da língua 

quéchua, no qual é extraído singular valor e prestigio, carregando um status cerimonial. Deste 

a transposição entre diversas culturas indígenas no processo de propagação, as práticas 

ayahuasqueiras e o quéchua mantiveram-se vinculados, desenhando algo como uma “cultura de 

ayahuasca” intertribal que resistiu ao tempo.      

  O termo quéchua “ayahuasca” é compartilhado em praticamente todo espectro de 

grupos indígenas, que praticam o xamanismo de ayahuasca. Brabec de Mori (2011, p.34) 

constata que mesmo termos êmicos usados em referência à bebida, são na verdade uma tradução 

do termo “ayahuasca” para as línguas nativas,  preservando seu sentido etimológico.  O mesmo 

se observa com outros termos do extenso vocabulário associado à  ayahuasca e seus 

componentes. Brabec de Mori tendo formação como etnomusicológolo, pesquisou  as canções 

cerimoniais chamadas  ikaros, presentes na prática ayahuasqueira  mestiça peruana,  percebeu 
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que nessas canções o quéchua é altamente prestigiado e empregado como uma língua musicada 

e sacramental. Brabec de Mori também observou  elementos musicológicos comuns entre 

diversos estilos de canções cerimoniais de ayahuasca, praticados por grupos indígenas distintos, 

esse mesmo padrão musical não foi identificado em outras expressões  musicais desses mesmos 

grupos, tais como canções festivas, religiosas e de cura que não associadas a ayahuasca. A partir 

da distribuição  de elementos etimólogos e musicológicos na cultura de ayahuasca pode-se 

traçar  com algum sucesso  o caminho inverso de propagação da bebida.     

 Brabec de Mori (2011, p. 43) define como um consenso entre especialistas, de que a 

ayahuasca, tanto  o cipó quanto a bebida se disseminou a partir  do norte da Amazônia ocidental, 

nas terras baixas da região do vale do rio Napo, Equador. O Quéchua norte amazônico tem 

origem e é falado  tradicionalmente na região do rio Napo, e é justamente essa forma particular 

de quéchua que é encontrado no repertório do xamanismo de ayahuasca,   levando a crer que 

por mais antiga que possa ser a pratica ayahuasqueira ela provavelmente se originou e foi 

propagada desta região em particular, configurando o extrato do estilo clássico de xamanismo 

de ayahuasca distribuído atualmente por toda bacia amazônica.     

 O fato da ayahuasca ter alçando tamanha dispersão  num período de tempo relativamente 

recente, nos leva a questionar quais fatores estiveram associados à propagação da bebida.  A 

ayahuasca floresceu em contextos de contato, a própria região do rio Napo, tida como berço do 

xamanismo de ayahuasca, fora um ponto de encontro entre a alta e baixa Amazônia, um 

corredor de intensas trocas culturais e materiais, dezenas de etnias faziam comercio nessa 

região. Por ser a mais acessível de toda bacia amazônica foi justamente a primeira região a ser 

ocupada pelos europeus. A empresa missonera, de alguma forma acabou por facilitar o contato 

e troca de experiências e conhecimentos relacionados a plantas por especialistas tradicionais.

 O xamanismo de ayahuasca traz algumas qualidades que provavelmente facilitaram 

muito seu desenvolvimento literalmente a margem do ambiente colonial.  Basicamente voltado 

para a figura de um especialista, o xamanismo de ayahuasca é uma prática iniciática com 

regimes de transmissão passados de individuo a indivíduo.  O exercício do xamã não se 

restringe aos limites de seu próprio grupo, exercendo sua atividade em regiões muito amplas, 

se atualizado dentro de uma rede interétnica ou supraétnica, por onde circulam conhecimentos, 

práticas, canções, plantas e artefatos. Muito frequentemente xamãs não tratam os doentes de 

seu próprio grupo, devendo ser recomendados a especialistas estrangeiros. O xamanismo de 

ayahuasca trazendo consigo uma vocação comunicativa, dinâmica e itinerante, abre à 

possibilidade de uma maior assimilação à sociedade mestiça. Seguindo a linha de argumento 

de Highpine (2015, p.24): 
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                                             In my view, this is why this form of Ayahuasca shamanism has survived, and perhaps 

even spread and flourished, while families and communities of traditional cultures, 

were being ripped apart. This style of shamanism which focuses on the individual 

practitioner, independent of community or kinship ties, andcan be practiced with 

unrelated strangers was  easily assimilated into the atomized society of the 

mestizos(...) 

 

É interessante notar que o xamanismo de ayahuasca tenha se desenvolvido, não dentro 

de um refúgio intocado no coração da selva,  mas ao contrário irradiando do espaço colonial e 

urbano em direção as áreas mais isoladas. Povos mais isolados tendem a não conhecer a 

ayahuasca ou lhe dar pouca atenção, como indica Gow (1998) a ayahuasca não seria uma 

relíquia da primitividade amazônica, mas antes resultado de um processo mestiço. A não-

autoctonia da ayahuasca pode evidenciar um caráter  dinâmico e conectado nas sociedades 

amazônicas, que vai em oposição ao  erro fundamental do entendimento sobre a realidade da 

Amazônia indígena,  retratada muitas vezes como uma constelação de grupos isolados e 

culturalmente estáticos no espaço e no tempo.      

 Brabec de Mori (2011, p. 31-32) considera que  os grupos  que utilizam a ayahuasca, 

podem ser divididos em três grandes seguimentos,  essa divisão opera segundo uma lógica 

cronológica da introdução da ayahuasca,  baseando sua análise desde os grupos  que se 

consideram ‘tradicionais” com um uso estabelecido, até os que  mantém a memória da adoção 

recente da bebida. Em um primeiro grupo se tem as populações indígenas e mestiças do norte 

peruano e também grupos encontrados nos cursos dos grandes rios (Marallon, Huallaga, 

Ucayali). O segundo segmento seria das populações na qual se pode encontrar algumas 

referências a adoção do uso da ayahuasca via grupos vizinhos, estes estariam distribuídos mais 

ao sul, em direção ao curso do rio Madre de Dios. O terceiro grupo seria das populações que  

teriam adquirido o uso da ayahuasca muito recentemente, estes mantendo-se mais isolados do 

contato e com uma distribuição geográfica mais remota. Esse padrão seria para Brabec de Mori 

o suficiente para  revelar o perfil da  distribuição  histórica da ayahuasca entre populações 

indígenas e mestiças na alta Amazônia.  

Many  authors  agree  (e.g.  Zuluaga,  2004,  also  Gow,  Illius,  Santos-

Grancro,Mader35,  among  others)  that  ayahuasca  was  discovered  by  some  western  

Tukanoan people [...]  Regarding  the  Peruvian Amazon,  ayahuasca  use  first  spread  

from  the  Tukano  among  the  now  Kichwa- speaking  groups  that  emerged  from  

Jesuit  missions  in  the  Ecuadorian  and  north western  Peruvian  lowlands  and  

among  the  Kukama.  In  a  second  phase  it  spread among  the  peoples  in  the  

Peruvian  north,  reaching  southwards  to  the  Quechua  de Lamas  and  Shawi  

populations.  The  third  phase  was  its journey  upriver  on  the  Rio Ucayali, probably 

with the rubber workers, finally crossing the  Brazilian border into Acre.  The  ultimate 

phase,  which is  still  in  progress,  is the  acceptance  of ayahuasca among groups 
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that only recently re-established  contact with  riverine  populations,  as was  shown  

for  the  Kakataibo,  Madija,  Arakmbut  and  Ese  Eja - and  among  groups outside 

the Amazon basin[...].  ( DE MORI, 2011, p.42) 
 

 A condição gerada pelo impacto civilizatório teria contribuído para a recente 

distribuição da ayahuasca, mas não só isso, avaliando as propensões do estilo de xamanismo 

ayahuasqueiro. Como comenta Saez (2011, p.24), seria excessivo limitar a  história da 

ayahuasca a sombra do fluxo colonial, que conecta, mestiços, ribeirinhos, grupos indígenas e 

cidades amazônicas, e também ao refluxo onde a ayahuasca volta moralizada, medicalizada, 

aos seus locais de origem. É preciso considerar a limitação nos estudos na área da etnohistoria 

ameríndia, que destacam a dimensão das conexões e dinâmicas interétnicas. A distribuição da 

ayahuasca poderia ter muitos pormenores ainda pouco compreendidos.  

 

1.2 Substâncias 

  

Uma pergunta pertinente a essa altura, seria como e porque a ayahuasca tomou sua 

forma clássica (b.caapi + psycotria) e também como alcançou um viés terapêutico?  

A região do Napo, possivelmente o berço da ayahuasca, já era bastante desenvolvida em termos 

do uso terapêutico e mágico da flora local, Richard Evans Schultes (1957) estimou 1.600 

variedades de plantas utilizadas, na região que abrange o equador oriental e áreas adjacentes da 

Colômbia e Peru.  Podemos atribuir o avançado conhecimento da etnomedicina local, a 

influência de um conjunto de fatores; temos uma região historicamente ocupada com densidade 

e pluralidade étnica, abrigando muitos sistemas de conhecimento em intenso diálogo. 

Particularidades geográficas e ecológicas que permitem uma gigantesca flora regional, e 

maiormente um contexto de agudo contato com populações europeias.  

Segundo Highpine (2012, p.17), o sistema de conhecimentos terapêuticos relacionados 

às plantas teria se desenvolvido justamente em resposta as doenças e males trazidos pelos 

europeus. É interessante observar que grupos indígenas vizinhos, mais isolados do contanto 

estrangeiro,  mantiveram-se com um repertório terapêutico relacionado as plantas, muito mais 

limitados, em contraste com povos de regiões de contato intenso. Entre os Napo Runa, Highpine 

(2015, p.19) identificou que o descobrimento de milhares de plantas medicinais, em complexas 

combinações, se deu num período de tempo bem curto,  mais ou menos um século após a 

introdução das doenças europeias.  Essa perspectiva vai de encontro com ideias já formuladas 

por outros autores, como Taussig (1986) de que o xamanismo atual, não se trata de uma tradição 
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imaculada sobrevivente de a tempos antiquíssimos, mas antes se desenvolveu já em plena crise 

gerada pelo contato e em resposta a ele. 

   A ayahuasca configura como mais um dos muitos recursos, utilizados como substâncias- 

agentes no xamanismo amazonense, não raro temos usos associados, não como aditivos da 

bebida, mas em conjunto nas seções de ayahuasca, o tabaco seria o exemplo de companheiro 

quase inseparável (SAEZ 2011,p.6). Seria possível pensar com menos assombro o encontro de 

outras substâncias com o basteriopsis, mesmo porque aditivos contendo DMT, a exemplo das 

folhas da D. cabrerana e P. viridis, já eram utilizadas sozinhas por alguns grupos indígenas 

(HIGHPINE 2012:21). Contrariando o senso mais comum, o basteriopsis e outras plantas que 

surgem como aditivos já não eram inéditos na farmacopeia tradicional, o seu encontro 

provavelmente se deu como consequência da pratica de adição  e experimentação de outras 

plantas com o B.Caapi. Isso porque a ayahuasca é conforme Saez (2011,p.5) “centro de uma 

experimentação extensiva com a flora local”. 

O encontro do  cipó Caapi com as folhas psicotivas tanto da Chacrona (Psychotria 

viridis) quer da chaliponga (Diplopterys cabrerana),  possivelmente ocorreu em contextos onde 

as folhas ja era utilizadas sozinhas. A descoberta da cinergia clássica DMT + I-MAO, em algum 

momento deu origem a versão maior da ayahuasca.  Da mesma forma que o cipó foi introduzido  

as folhas se dispersaram  do seu local de origem junto a nova receita. A  Diplopterys cabrerana, 

provavelmente foi a primeira a ser incorporada a ayahuasca.  O uso da chaliponga  prevalece 

na região do rio Napo, ao contrário da Chakrona,  mais próximo a essa região os  Siona são 

conhecidos por sua antiguidade com o uso solo da D. cabrerana. Highpine afirma a 

possibilidade do uso da chaliponga na ayahuasca ter começado e dispersado no território Siona.  

Estudiosos como Gow (1996), Brabec de Mori (2011) e Calavia Saez (2011), concordam que 

entre os povos do rio Ucayali acima, região de Inquitos,  a combinação Caapi/Chakruna tenha 

acontecido em tempos recentes. 

A própria definição do que é a ayahuasca ainda está sujeita a contradições, posso dizer 

que a versão “clássica” alucinógena, é a que tem maior destaque e que por consequência 

representa para uma maioria a bebida em si. Muitos pesquisadores apenas consideram a 

ayahuasca na sua versão “completa” (Psychotria viridis + B. Caapi ).    

 Eis o princípio farmacológico da ayahuasca. O cipó Banisteriopsis caapi contém 

alcalóides Beta-carbolinas, potentes inibidores de MAO (Monoamina oxidase), enzimas 

encontradas no trato gastroinstestinal.  As Folhas da Psichotria viridis e da Diplopterys 

cabrerana contém a substância  N,N-dimetiltriptamina (DMT),  potente agente psicoativo 

classificado como alucinógeno. Sozinho o principio ativo contido nas folhas não pode ser 
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absorvido pelo organismo, via oral, sem antes ser decomposta pelas enzimas MAO, os 

alcaloides contidos no cipó atuam impedindo a degradação da DMT. A ação psicotrópica da 

ayahuasca se baseia na interação biodinâmica e  sinérgica entre essas substâncias encontradas 

no cipó e  nas folhas (MCKENNA, TOWERS, & ABBOTT, 1984).  

         Richard Evans Schultes foi o primeiro a levantar a hipótese que a os Inibidores de MAO 

presentes no cipó, eram os responsáveis por tornar o DMT contidos nas folhas oralmente ativos. 

Essa hipótese só foi completamente averiguada e confirmada posteriormente  por 

Terence McKenna e outros em artigo publicado. Essa explicação sobre a farmacologia humana 

da ayahuasca inaugurou um novo fato científico, alcançando rapidamente uma enorme 

popularidade e aderência.  Essa leitura se tornou predominante no meio acadêmico. Os Estudos 

sobre a ayahusca, nascerem de um contexto fortemente  marcado por uma abordagem 

multidisciplinar, pesquisadores da área da farmacologia, etnofarmacologia  e também 

antropólogos passaram a compartilhar pressupostos. Highpine (2012,p.7) sugere que muitos 

antropólogos, como Eduardo Luna, referência sobre estudos da ayahuasca, absorveram 

diretamente essa perspectiva e passam a filtrar suas observações por esse viés. O que essa 

perspectiva traz é uma definição da ayahuasca voltada para a noção de psicoatividade, na chave 

substância/efeito o que ganha maior destaque é a própria DMT, “a verdadeira responsável pela 

atividade da bebida”, uma vez que as substancias contidas no cipó são secundarias, não tidas 

como psicoativas4, 

 Até o meados de 1980, pesquisadores, compartilhavam sem exceção, a definição da 

ayahuasca como Banisteriopsis, a terminologia  “ayahuasca’ era  utilizada para se referir tanto 

a bebida quanto o cipó,  posteriormente a definição clássica passa a abarcar quase 

exclusivamente  a versão B.caapi + psycotrya/ Diplopterys (HIGHPINE, 2012, p.3), ou em 

casos mais específicos, outras plantas que contém DMT, tidas como análogas. 

       Por maior que seja o alcance do uso da ayahuasca na sua versão “clássica”, entre povos 

indígenas e mestiços, ela não compreende todo o espectro de utilização, mesmo com a  

multiplicidade de combinações possíveis, a nova definição de ayahuasca acabou por fixar um 

modelo visionário a bebida, sublimando outras expressões, que não se encaixam tão facilmente 

na categoria, narcótico/psicoativo/enteógeno, isso acontece na medida em que  a versão 

clássica, tem sido objeto de extensivos estudos, enquanto em modalidades menos comuns os 

estudos são escassos. 

 
4 Embora haja certa discussão sobre a possibilidade das betacarbolinas presentes no cipó serem potenciamente 

intoxicantes em altas doses, McKenna (1992:33). 
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 A maior variabilidade da ayahuasca se encontra no  polo das adições, uma miríade de 

plantas e substâncias que muito comumente são acrescidas a bebida , com propósitos 

específicos. Jhonathan Ott (1994, p.19-18) classificou os aditivos em três gêneros. Os aditivos 

terapêuticos, englobando a maior parte de plantas consideradas não psicoativas. Pouco 

estudados pela farmacologia, alguns desses aditivos conteriam propriedades farmacológicas por 

si, no entanto suas interações com a ayahuasca são praticamente desconhecidas, boa parte 

desses aditivos sequer tem algum estudo sobre sua composição química. A segunda categoria 

de aditivos são os estimulantes,  plantas que ajudam a reverter os efeitos soporíficos e sedativos 

próprios da ayahuasca; aditivos com sustâncias já conhecidas e classificadas como 

estimulantes, a exemplo da cafeína,  coca entre outros. Utilizadas no sentido de "dar força para 

lidar com a ayahuasca" (Schultes & Raffaut ,1990). O terceiro, é dos aditivos enteógenos, cuja 

adição a ayahuasca seria no sentido de provocar efeitos visionários e extáticos, para fins 

xamânicos de cura e divinação. Destaca-se o Tabaco/nicotina, a Brugmansia/alcaloides 

tropânicos, e a Chacrona/Chaliponga / DMT.   É interessante observar que a subdivisão proposta 

por Ott se baseia em um critério farmacológico, na chave substância/efeito. A primeira 

categoria (terapêuticos), evidencia a própria  limitação em qualificar substâncias estranhas ao 

cânone farmacológico, subentendidas como terapêuticas, que pertencem a uma farmacopeia 

tradicional ainda não de todo investigada (MCKENNA et allii 1995).  

Ao meu ver a definição da ayahuasca pelos seus componentes ou substancias tem claros limites, 

especialmente quando lida com um espectro maior de variantes. Embora a classificação 

proposta por Ott se baseie em analogias farmacológicas, funciona perfeitamente para explanar 

outras modalidades menores de ayahuasca, que inclusive fogem da chave maior (I-

MAO/DMT). 

   O Banisteriopsis Caapi pode ser encontrado, nas florestas tropicais da bacia 

amazônica, na Colômbia, Equador, Peru, e Brasil, se espalhando desde os Andes até a costa 

equatoriana. Sua propagação é feita através de clones, uma característica antropogênica na 

dispersão que torna difícil fixar um local de origem endêmico. Outras espécies do gênero 

Banisteriopsis também são utilizadas na ayahuasca além da majoritária B.caapi5. Grupos 

amazônicos reconhecessem vários "tipos" de cipó de ayahuasca, que compreendem o conceito 

botânico de B.caapi. Schules (1986) afirma que o método de clonagem, derivou em distintas 

raças da planta, que predominam mais ou menos em determinada distribuição geográfica. Além 

 
5 Espécies da família Malpighiaceae como base para a bebeida psicotiva, tais como: Banisteriopsis longialata, 
Banisteriopsis lutea, Banisteriopsis martiniana varsubenervia, Banisteriopsis muricata, Callaeum antifebrile, 
Lophantera  lactescens, Tetrapterys mucronata, Tetrapterys methystica. (ver Ott 1994:15-16)   

http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/27331/alcaloides-tropanicos-de-brugmansia-suaveolens-solanaceae-efeito-na-interacao-trofica-com-herbivo/
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/27331/alcaloides-tropanicos-de-brugmansia-suaveolens-solanaceae-efeito-na-interacao-trofica-com-herbivo/
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do “chá”, há registros do Banisteriopsis ser administrado via inalação (OTT, 1993, p.17), 

aplicado na forma de enêmas (FURST,1990, p. 54) e utilizados na forma de fumo (SPRUCE, 

2000, p. 85). A bebida pode ser preparada com plantas cultivadas ou silvestres, algumas versões 

não utilizam aditivos, se limitando ao uso do cipó. Há também exemplos de extração a frio 

(LUNA, 2005, p. 335), além de variadas técnicas de cocção (OTT, 1993, p.18). 

 Como vimos dentro numa perspectiva clássica o cipó Banisteriopsis tem um papel 

secundário na psicoatividade da ayahuasca, “They are important for visionary shamanism 

because they can inhibit enzyme systems in the body that would otherwise depotentiate 

hallucinogens of the DMT type” (MACKENA 1992, p.33).  Há muitos exemplos etnográficos 

que sustentam outra importância dada ao cipó no xamanismo de ayahuasca. De forma inversa 

a lógica proposta por Mckenna, o cipó ganha aqui um caráter central, o que nos leva a lógica 

sensível, o critério xamânico  que opera na relação do cipó com outras plantas.  Em quase todos 

os grupos indígenas, tanto o cipó quanto a bebida derivada, compartilham o mesmo nome, 

ayahuasca para os falantes do Quechua, caapi/Tupi, yajé/Tucano, natem/Jivaro, shuri/Pano, 

kamalampi/Aruaques,  são alguns  exemplos que compartilham essa dupla atribuição. É 

evidente a importância e centralidade do cipó  Banisteriopsis caapi nas culturas de ayahuasca. 

Dentro das etnotaxonomias  muitas variedades de cipó são reconhecidas, os parâmetros de 

classificação não corresponde ao modelo botânico, mas antes são classificadas ou qualificadas 

dentro do critério xamânico. A percepção dessas variedades é tida principalmente pela 

qualidade e tipos de visão que provocam. 

 

Los Aguaruna usan (o usaban, Brown, 1985, p. 58) dos variedades de liana; los 

Sibundoy (Ramírez de Jara; Castaño, 1992, p. 290) tres; los Matsiguenga (Shepard, 

2005, p. 201) cinco; y los Siona (Langdon, 2005, p. 17) mas de dieciséis. Los 

Kaxinawá (Lagrou, 2000, p. 35) hablan de cuatro variedades de la sustancia: blanca, 

azul, roja y negra, cada una de ellas una parte del cuerpo de Yube (la anaconda mítica 

que encarna la liana), con propiedades diferentes, siendo que las coloridas propician 

bellas visiones y la blanca y la negra están relacionadas con efectos maléficos.  

      (SAEZ, 2011, p. 11) 

 

 É interessante notar é que na ênfase xamânica, o cipó é o verdadeiro condutor das 

visões e não os aditivos como as folhas contendo DMT, sugerido no modelo farmacológico.  

Na opinião indígena, as folhas  estariam mais para auxiliares, cuja a função seria a de tornar as 

visões mais claras e definidas, algo como uma lamparina que ilumina uma página de livro 

(HIGHPINE, 2012, p.9),  de toda forma as visões já estariam presentes. No cipó, estariam todos 

os caminhos, conteúdos e ensinamentos, ele é o mestre, guia e professor. Isso porque no 

contexto em que tratamos, o cipó da ayahuasca é tido como uma espécie de “planta maior”. A 
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noção de plantas maestras já foi bastante exploradas por Luna (2002), que basicamente 

reconhece que determinados vegetais, possuem um espírito ou dono, dotados de individualidade 

ou pessoalidade e portanto conhecimento e perspectiva. A ayahuasca/cipó, surge como um 

intermediador/tradutor entre o mundo humano e o mundo vegetal. Por intermédio da ayahuasca 

o xama é capacitado a entender a linguagem particular de outras plantas, de modo a negociar 

com os espíritos vegetais, estabelecendo alianças, agregando, aprendendo desses, 

conhecimentos, potências e qualidades, que podem servir a propósitos diversos. Para cada 

planta pressupõe-se uma qualidade, ou ainda personalidade. As potencialidades acionadas 

dependem menos da intenção do xamã, e mais da propensão do vegetal, podendo ser mais 

benevolente ou agressiva, algumas seriam, por exemplo, mais adequadas a cura, outras a 

feitiçaria. Dentro de uma ontologia vegetal, comunicativa e interespecífica, temos uma 

perspectiva outra, capaz de  fornecer uma explicação para o encontro entre o B.caapi e a 

Chacrona/Chaliponga.   

 

 

1.3  Usos e representações 

 

  Nesse ponto acho oportuno trazer alguma discussão sobre a construção das práticas 

ayahusqueiras  pelo viés terapêutico espiritual, bem como trazer outras perspectivas que 

apontem para usos menores da bebida. Como vimos anteriormente temos uma versão clássica 

de ayahuasca no que se refere aos seus componentes e efeitos, estendendo um pouco mais para 

os regimes de uso,  também encontramos um modelo hegemônico de representação e 

administração da ayahuasca. A visão maior e também mais positiva  é a  terapêutica/espiritual, 

o uso estritamente “religioso” com propósitos restritos a cura e a transcendência. Antes de 

adentrar sobre a  discussão sobre a construção social dessa modalidade maior, pretendo expor 

outras menores, paralelas, presentes na história da ayahuasca.  

 A literatura sobre uso indígena da ayahuasca está polvilhada dessas situações que 

desafiam uma visão positiva absoluta para as formas de beberagem, mas que na verdade trazem 

perspectivas muito mais diversificadas de uso. Encontra-se, por exemplo, expressões do uso 

belicoso da ayahuasca, cujo o potencial divinatório permitiria antecipar potenciais ameaças, 

desencadeando guerras preventivas. Ricardo Álvarez (1984, apud Saez, 2012, p.18) narra o 

episódio onde os Yaminawa, exterminaram um grupo Amahusca recém chegado a missão em 

que estavam, depois de terem visto por meio da ayahuasca, as reais intenções do estrangeiros  
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para com eles. A ayahuasca como veículo de feitiçaria e contrafeitiçaria não é rara, o uso para 

intenções não consensuais foi vastamente identificada em estudos sobre xamanismo de 

ayahuasca (SAEZ, 2000; GOW,1994; DE MORI, 2008).  Os mitos e práticas Waorani  sugerem 

o uso da ayahuasca como facilitador de mulheres, e também da caça. (Miller-Weissberger, 

2000, apud Saez, 2012, p. 19). Entre os Piaroa, os caçadores utilizam o B.caapi antes das 

incursões de caça para acrescentar força extra, suprir a exaustão em longas jornadas e  evitar 

maus espíritos,  o uso também é associado a capacidade de visão noturna (ROOD, 2002, p.304). 

 Também na contemporaneidade, o uso da ayahuasca pode converte-se em muitos 

sentidos, mesmo em localidades restritas. A pesquisa da antropóloga Ana Gretel Echazú 

Böschemeier (2014) sobre vegetalismo peruano aponta diversas modalidades não oficiais  da 

ayahuasca.  A pesquisadora pode percorrer diversos circuitos de uso da ayahuasca, mercados, 

centros ayahuasqueiros, casas locais, serviços de magia. O que ela aponta é justamente como 

diversos sentidos ou estatutos são atribuídos a bebida conforme passa de um contexto a outro, 

categorizações como droga, remédio natural, erva de bruxaria, oráculo convivem e disputam as 

visões locais.  

 Outra dimensão possível do uso da bebida se aproxima mais de um “uso social”, ou 

ainda extra-xamânico, situações que dificilmente caberiam na categoria ritual (exceto no seu 

sentido mais geral), que fogem da circunscrição de um “repertorio religioso” ou pratica 

cerimonial. Exemplos de usos indígenas  coletivos e festivos são comuns, como ayahuasca de 

dançar dos Baniwa (WRIGHT, 2005, p. 93, apud Saez, 2011),  Rod(2002, p.305) também 

sugere que entre os Piarora o uso não ritual da ayahuasca é entendido como tendo um papel de 

psicointegração e coesão grupal entre membros da comunidade.  

 O uso da ayahuasca não prevê qualquer conteúdo moral intrínseco, como vemos   as 

propriedades da ayahuasca estão muito mais sujeitas a suas apropriações sociais, no entanto 

aparece como um catalisador de relações que podem ser tanto integrativas ou disruptivas, 

potencializando eventos sociais (alguns dramáticos). Por maior que seja a representação oficial 

terapeutizada e espiritualizada, continua a se reproduzir modos variantes, não hegemônicos, 

obscuros do uso da ayahuasca, o que é totalmente cabível se tomarmos a vida social da 

ayahuasca em todo seu dinamismo.  

  O processo que cominou na versão hegemônica terapêutico/espiritual da a ayahuasca, 

tem reverberações históricas desde o período colonial,  não é novidade que os primeiros relatos 

seguiram  com o tom de denúncia  e desconfiança para com o uso indígena de “narcóticos’, 

tidos sempre como signo da idolatria, crendice e magia. Saez (2012) aponta para esse 

movimento no qual ritos mais coletivos e/ou “dionisíacos”, sob constante repressão das 
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agências missioneras e laicas, foram sendo sistematicamente suprimidos ao passo em que 

expressões cada vez mais individualizadas e “estruturadas” foram sendo assimiladas pelas 

sociedades índigenas e mestiças, o  estilo próprio, individualizado do xamanismo de ayahuasca 

consegue sobreviver e se proliferar  com  algum sucesso nesse ambiente. Saez toma como 

exemplo da transformação dos ritos de ayahuasca Yaminawa, destacando que nesse processo 

de assimilação, a agencia histórica indígena também deve ser levada em consideração.   

  

Pero a veces se presenta como una iniciativa indígena dentro del contexto de la pax 

branca: los rituales de ayahuasca pueden ser demasiado peligrosos en situaciones 

donde la guerra ya no puede formar parte de la vida común. Se da, así, si no el simple 

abandono de la práctica, un proceso de especialización del uso de la ayahuasca, del 

cual puede dar una buena idea El chamanismo Yaminawa, antes generalizado y 

actualmente reservado a poquísimos conocedores, mutilado – al menos nominalmente 

– de sus expresiones máximas y más peligrosas, y condicionado a un proceso 

voluntario e individual de iniciación(...). ( 2011, p.23) 

 

 Voltando-nos para um cenário mais atual, vemos o processo ativo de grupos indígenas 

na produção de legitimidades em torno dos usos da ayahuasca. O processo de 

oficialização/legitimação da ayahuasca pelo viés terapêutico-espiritual e a indigenização da 

ayahuasca seguem juntos. Temos o exemplo emblemático do processo de patrimonialização da 

ayahuasca pelo estado peruano, que salvaguarda os “conocimientos  y  usos  tradicionales  de 

la ayahuasca  practicados  por  comunidades  nativas  amazónicas”6.  

 

Que, por la información de sustento se desprende que la práctica de sesiones rituales 

de ayahuasca constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de los 

pueblos amazónicos y que su uso ancestral en los rituales tradicionales, garantizando 

continuidad cultural, está vinculado a las virtudes terapéuticas de la planta;              

(PERU. RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL Nº 836/INC, Lima, jun 2008) 

 

 Aqui o argumento de legitimação se baseia na contribuição dessas práticas para a 

identidade indígena,  os vieses  terapêutico e religioso são duplamente acionados como 

marcadores de autenticidade.  Esse modelo político de legitimação publica da ayahuasca  ao 

que tudo indica está em pleno processo de expansão e aderência, no Brasil em 2008 foi pedido 

junto ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o reconhecimento do 

uso da ayahuasca como patrimônio cultural (imaterial) brasileiro, protagonizado por entidades 

 
6“Declaración Patrimonio Cultural de la nación a los conocimientos y usos tradicionales del Ayahuasca 

practicados por comunidades nativas amazónicas”. Disponível em 

https://takiruna.files.wordpress.com/2014/01/resolucic3b3n-directoral-nacional-nc2ba-836-inc.pdf, acesso em 29 

de agosto de 2018. 

https://takiruna.files.wordpress.com/2014/01/resolucic3b3n-directoral-nacional-nc2ba-836-inc.pdf
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representantes das religiões ayahuasqueiros (Santo Daime, Barquinha e UDV), o processo ainda 

está sendo estudado pelo órgão.  

 

 

1.4  Da Ayahuasca ao Daime 

 

Nesta sessão procuro apresentar uma breve caracterização e contextualização da 

formação dos grupos religiosos nos quais desenvolvi meu trabalho de campo, bem como a 

relação desses grupos com o uso ritualístico da bebida ayahuasca.  As tradições religiosas 

ayahuasqueiras ou grupos tradicionais são, UDV (União do Vegetal), Barquinha e Santo Daime, 

são reconhecidas como grupos estabelecidos que historicamente fazem o uso religioso da 

bebida ayahuasca. O desenvolvimento etnográfico desse trabalho se apoia especificamente 

nessas últimas duas formas religiosas.   A expressão religiosa daimista conta com duas 

modalidades doutrinárias ou “linhas”, a Barquinha e o Santo Daime. No contexto dessa 

pesquisa o Daime é uma leitura religiosa da Ayahuasca, que é entendida como um sacramento 

religioso. Além do nome de “batismo” essas duas modalidades de culto reconhecem uma 

origem cosmológica e histórica comum para a bebida. Sendo assim ambas tradições se definem 

e se reconhecem enquanto daimistas. Na união do vegetal (UDV), outro grande grupo religioso, 

seus membros podem ser conhecidos como Udevistas ou caianinhos, na UDV o nome comum 

para a bebida é Hosca ou Vegetal.             

 A trajetória do movimento religioso daimista começa com o encontro de Mestre Irineu 

com a Ayahuasca. Irineu Serra era de origem maranhense, descendente de escravos, teria 

chegado ao município de Brasiléia no ano de 1912.  Migrando para o Acre entre os  ciclos  

borracheiros, atraído pela promessa de melhora de vida. Trabalhou em diversas funções, 

participou da comissão de limites nas fronteiras entre Peru e o Acre. O ofício de mateiro teria 

permitido Irineu conhecer a fundo a vida na floresta, vilarejos, seringais, comunidades 

indígenas e os intercursos naturais (HOLDERNES apud ALVES, 1984, p. 4).  Nessas incursões 

Irineu teria tido contato com a cultura vegetalista nos seringais do Peru, o que teria rendido os 

primeiros contatos com a “Hoasca”.  O interesse de  Irineu Serra  pela bebida foi compartilhado 

com os irmãos  André   e Antônio Costa, companheiros de ofício e  conterrâneos do Maranhão.   

Existem diversas fontes orais recolhidas por seguidores de Irineu  que narram as primeiras 

experiências de dele com a Hoasca (GOULART,1996, p.27), são várias as versões e desfechos.  

No entanto um elemento narrativo comum pode ser encontrado nesses relatos, e figura  um 
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movimento de ruptura com os usos “tradicionais”. Tais usos eram marcados por fortes estigmas, 

feitiçaria e paganismo, práticas de magia negra, o que corroborava com o imaginário católico 

local. As narrativas evidenciam o afastamento das velhas práticas ao tempo que em legítima 

uma nova concepção de uso, desta vez orientado por uma doutrina7. Sandra Goulart, que 

pesquisou a fundo os grupos originários do Santo Daime, traz nos relatos de seus interlocutores 

uma explicação para a atribuição do nome Daime a bebida. 

 (...) escutei frequentemente, que Daime é o nome “verdadeiro” da bebida. Numa 

entrevista que realizei com Luís Mendes, ele apresenta a ideia de que, além de 

“verdadeiro”, este nome é “doutrinado”, remetendo à própria doutrina criada pelo 

Mestre Irineu. Assim, ele diz que “antes era ayahuasca. Mas esse era o nome 

primitivo, ainda sem a doutrina. O nome doutrinado é Daime. Percebemos que, na 

ótica do adepto, a mudança de nome do chá é, em última instância, a criação do culto 

do Santo Daime, apontam para uma evolução, sendo, portanto, os antigos usos da 

bebida entendidos como de um grau ou estágio inferior. A noção de “doutrina”, 

presente nestas narrativas, será bastante aprofundada posteriormente, com o 

desenvolvimento do culto daimista. Foi justamente uma “doutrina” que a “senhora” 

ou “deusa universal” entregou ao Mestre Irineu (...)              (GOULART, 2004, p.37) 

 

Irineu teria aprendido como identificar as plantas na floresta e confeccionar a sua própria 

bebida. Do uso mais autônomo Irineu junto a Antônio Costa partiram para as experiências  com 

a bebida no qual foi ter seus primeiros contatos com seu guia espiritual.   Irineu teria passado 

8 dias na floresta em retiro sob um dieta estrita tomando Hoasca,  no final desses dias de 

preparação  teria recebido no efeito  da miração82  a visita de  uma “mulher” que ele identificou 

posteriormente  como sendo a Virgem da Conceição (mãe de Jesus), essa deidade feminina teria 

entregue a ele uma missão,  fundar uma doutrina, um preceito associado aquela bebida. Dessa 

forma na cosmologia daimista considera-se que o Daime foi uma dádiva concedida pela Rainha 

das florestas, uma manifestação da Virgem Maria, por intermédio de Mestre Irineu.  

                                                                                                                                                                     
O Mestre pediu para ser o maior curador do mundo, e para ela colocar  tudo que 

pudesse curar naquela bebida [...] Foi aí, também que ela disse que a bebida se 

chamava Daime. É um pedido, uma prece que a gente   faz a Deus... dai-me saúde, 

dai-me amor [...] A gente pode pedir tudo  porque essa bebida é divina mesmo, ela 

tem tudo que agente precisa.                                             (GOULART, 2004, p. 34-35) 
   

O que se deu adiante foi a estruturação de um movimento espiritualista cujo os 

princípios cosmológicos se fundamentam em elementos do catolicismo popular, do esoterismo 

 
7 A noção doutrina aqui funciona como uma espécie de autorização espiritual, tem haver com conteúdos e 

instruções passados por entes espirituais via extática. 
8 Experiência de êxtase visionário facilitado pela ingestão da bebida. 
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e espiritismo, aliados ao consumo da Ayahuasca.  Irineu Serra junto aos irmãos Costa na década 

de 20, fundaram uma associação de cunho espiritualista chamada Ciclo de Regeneração e Fé 

(CRF), já fazendo uso da ayahuasca. Esse grupo inicial acabou se desfazendo por 

desentendimentos internos. Posteriormente já na década de 30 Irineu deu início a um novo 

grupo conhecido como Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU), essa formação 

deu origem a primeira igreja/comunidade daimista, o Alto Santo.    

 Na gênese da formação da Barquinha temos na figura de Daniel Pereira Mattos (Frei 

Daniel). Tomou Daime com Irineu Serra no Alto Santo até ser autorizado pelo mesmo a fundar 

seu próprio culto com seus próprios preceitos, distintos da doutrina praticada no Alto Santo. 

Também teria recebido de Mestre Irineu sua primeira garrafa de Daime, com a licença de abrir 

seu próprio trabalho espiritual.  Apontando talvez para um primeiro movimento de 

diversificação da religiosidade daimista.  Acredito que esse episódio é representativo, pois pode 

ser entendido como uma autorização espiritual, uma aliança.  Frei Daniel herdou o Daime e 

aspectos doutrinários do grupo originário, mas a Barquinha foi se estruturando como uma 

doutrina daimista paralela. 

“O Irineu o chamou e disse: – aonde é que tu andava que espiritualmente eu te procurei 

e não te encontrei? Ele disse: – a minha mãe me entregou uma missão aqui  por 

intermédio da sua, do seu serviço, a sua linha é das matas, da floresta, e a minha mãe 

me entregou uma linha por intermédio de sua linha”            (ARAÚJO, 1999, p.47)

         
    

No relato colhido por Sena Araújo vemos que a transmissão do uso ritualístico do Daime  

é legitimado num plano espiritual. Ao dar uma garrafa de Daime se confia um uso, uma valor 

cercado de preceitos e um sentido de predestinação.   Entendo que o que é passado adiante é 

também a bebida, um modo de uso e um repertório religioso.  Assim esses personagens 

fundadores possuem histórias parecidas que envolvem necessariamente episódios de revelação 

e predestinação espiritual.  Apresento brevemente a trajetória inicial das doutrinas daimistas 

originárias,  pelo fato dessa pesquisa se dar em igrejas daimistas que se reconhecem como 

herdeiras dessas duas tradições.  Também acho interessante o exercício de visualizar a linhagem 

direta de transmissão que passa do Santo Daime a Barquinha.    

 Na história das linhagens Barquinha e Santo Daime, houveram momentos de ruptura 

desmembramento e expansão, dando origem a grupos independentes, mas que se reconhecem 

como herdeiras dessas tradições.   No Santo Daime a primeira grande divisão ocorre quando 

Sebastião Mota de Melo, uns dos discípulos de Mestre Irineu, passa a liderar uma comunidade 

daimista, o Centro Eclético de Fluente  Luz Universal (CICLU),  separada do Alto Santo, grupo 



27 
 

de origem.  Após a morte de Irineu, por conta de desentendimentos, a colônia 500 se desligou 

institucionalmente e passou a atuar de forma independente dando origem   posteriormente no 

ano de 1974 a entidade CEFLURIS - Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo 

Irineu Serra.  O CEFLURIS, a partir dos anos 70, passou a receber em na sua sede, a 

Comunidade “Colonia 500”, um crescente fluxo de pessoas, vindas de outros extratos sociais e 

regiões, essas pessoas uma vez iniciadas voltavam as suas origens trazendo a licença  de  fundar 

igrejas filiais. O CEFLURIS passou por um processo de abertura e expansão, com a missão de 

espalhar a doutrina, numa politica mais proselitista. As primeiras igrejas fundadas foram no 

estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana a primeira foi a Igreja Céu do Mar, a segunda 

foi o Céu da Montanha , no distrito de Mauá, região serrana do sul do estado. Do Céu da 

Montanha derivou a igreja Da Baixinha, em Lumiar/ Nova Friburgo.  

No Centro Espirita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz, fundado por Daniel 

Pereira ou Mestre Daniel, ocorreram três desmembramentos. Os dois primeiros ainda na década 

de 60, foi fundado o Centro Espírita Daniel Pereira  de Mattos, sob a diligência de Antônio 

Geraldo da Silva,  logo depois é fundado o Centro Espirita, Luz, Amor e Caridade, sob o 

comando de Juarez e Maria Baiana. Na década de 90 foi fundado o Centro Espirita Príncipe 

Espadarte, sob o comando de Francisca Campos Gabriel, popularmente conhecida como 

Madrinha Chica (ARAUJO, 1999). Esses desmembramentos ocorrem por conta de dissidências 

internas, dando origem a quatro igrejas, todas funcionando em Rio Branco e ainda com um 

caráter regional.  Finalmente surge já nos anos 2000, uma filial da Barquinha da Madrinha 

Chica, no municio de Niterói/RJ, a neta de Francisca Gabriel, Cleia e seu companheiro na época 

Cacá, dão início aos trabalhos aos moldes dessa linhagem.      

 A Barquinha é uma expressão religiosa que traz elementos fortes do catolicismo popular 

com caráter altamente devocional,  práticas mediúnicas  e devocionais advindas das religiões 

afro-brasileiras, como o culto dos Orixás e Encantados  e a incorporação.  Além é claro da 

utilização da Ayahuasca como veículo de cura e acesso ao espiritual.  As práticas rituais, visam 

a doutrinação e resgate de almas degradadas, bem como de espíritos “pagãos” que estão 

agenciados muitas vezes por forças maléficas.  Os rituais também atuam em prol da cura, dos 

males físicos e espirituais das pessoas que chegam aos centros em busca de ajuda.  Para isso 

essa forma religiosa se vale de devoções católicas, o uso do Daime, e o auxílio dos seres 

curadores (espíritos que trabalham em prol das obras de caridade).   Os centros da Barquinha 

tem uma formatação que lembra exatamente uma capela católica, no centro  superior da igreja  

há uma mesa em formato de cruz, onde senta o dirigente e os membros oficiais,  as mulheres 
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sempre ocupam o lado esquerdo da igreja e os homens o lado direito. Também há fileiras de 

cadeiras para os visitantes e não oficiais sentarem obedecendo a mesma divisão. No espaço da 

igreja todos trabalhos são feitos sentados. A Barquinha é uma doutrina musicada, os momentos 

de culto na igreja intercalam rezas e músicas devocionais chamadas Salmos, onde estão contidas 

todo conteúdo doutrinário e místico.  Há outro espaço chamado de Terreiro ou Salão, reservado 

para os bailados ou giras, onde se cantam pontos para os orixás, caboclos, preto velhos, crianças 

e encantos. Os trabalhos que ocorrem no salão são feitos em pé, em um circulo que gira em 

sentido horário. Esses momentos são propícios para a manifestação mediúnica de incorporação.  

Finalmente há o espaço do Gongá, local reservado a atuação dos “pretos velhos” manifestados 

em seus médiuns, prestam as “obras de caridade”, atendendo pessoas que procuram melhoria 

da saúde e outros domínios da vida, comunidade e visitantes, recebem orientações e passes 

espirituais. O gongá é o lugar reservado aos serviços de magia. 

O Santo Daime é a linhagem daimista, que toma a figura de Mestre Irineu, como patrono 

fundador e entidade espiritual de comando.  Marcado também pela influência do cristianismo 

e o culto do panteão católico, também é uma religião espírita e uma doutrina musicada. A 

disposição dos templos  pode ser retangular (no caso do Alto Santo) ou  hexagonal(nas linha do 

padrinho Sebastião). Mulheres e homens também ocupam lados opostos da igreja. Os principais 

trabalhos do Santo Daime, envolvem a execução coletiva de um “hinário”, um compêndio de 

músicas devocionais, que também reúne todo conteúdo doutrinário. Os daimistas executam os 

hinários, na forma do bailado, uma espécie de marcha compassada, cada membro canta e toca 

um maracá, instrumento ritual e percussivo que marca o ritmo dos hinos.  Na igreja Flor da 

Montanha, há um trabalho transversal com a Umbanda, mas os ritos daimistas e umbandistas 

são independentes. A Baixinha, fundadora da igreja, foi a pessoa que teve maior importância 

na incorporação da Umbanda entre os daimistas, antes de se tornar daimista foi iniciada nos 

cultos afro e se tornou  uma notável Mãe de Santo.    As doutrinas da Barquinha e Santo Daime, 

tem uma configuração ritual bastante diferentes, mas reconhecem uma origem comum e 

compartilham um mesmo extrato cosmológico. Seus mestres fundadores são mutuamente 

reconhecidos e reverenciados. No universo daimista, frequentemente se fala que a Barquinha 

está ligado ao “mistério do mar” e o Santo Daime está ligado ao “mistério das florestas”. Os 

oficiais, iniciados nessas doutrinas trajam uma farda cerimonial, os membros da Barquinha são 

chamados Marinheiros, os do Santo Daime Soldados. 
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II - FEITURAS 

 

2.1 Entrada 

 

Cheguei pela primeira vez na Barquinha para conhecer o Daime em março de 2014, 

romaria de São José,  nos primeiros  contatos  eu não tinha  qualquer  pretensão acadêmica, 

estava interessado na experiência mística/religiosa propriamente dita.  Como estudante de 

antropologia e interessado nos estudos sobre religião, tive algum contato anterior com leituras 

sobre o uso da ayahuasca, me impressionava  as  narrativas  sobre  experiências transcendentais 

e a promessa de revolução pessoal.  Num primeiro momento busquei uma casa daimista ainda 

com essas referências em mente, um punhado de material preliminar ( músicas devocionais, 

relatos, iconografias). Minhas experiências iniciais com o Daime foram um pouco penosas e na 

verdade pouco transcendentais, mesmo assim o apelo estético da religião não deixava de me 

cativar, continuei frequentando os trabalhos na barquinha em Niterói, com a frequência fui aos 

poucos, sendo considerado um “irmão da casa9”.  Nessa aproximação com a doutrina fui 

amadurecendo a ideia de pesquisar sobre a Barquinha, embora não tivesse definido qual seria 

o rumo e o recorte que a pesquisa tomaria,  trouxe essa intenção para Cleia (dirigente da 

Barquinha em Niterói), que num primeiro momento foi receptiva.  A ideia de direcionar a 

pesquisa para os rituais de feitio não veio de imediato, alguns fatores me influenciaram nessa 

escolha, fui tendo uma aproximação natural com os feitios, nessa casa tive oportunidade de 

participar de alguns antes de conceber  como objeto de pesquisa. Foi quando me aproximei 

mais da figura de  Seu Manuel , a pessoa responsável pela feitura do Daime na Barquinha. Ele 

veio a ser meu principal interlocutor e foi quem me inseriu no universo da feitura,  sem a 

mediação dele  essa pesquisa seria inviável. Quando finalmente decidi por pesquisar os rituais 

de feitio, procurei Manuel e expus minhas pretensões, tentei explicar que ele seria bastante 

requisitado e ele concordou em me facilitar. Ao levar minha atenção para  a dimensão da feitura 

do Daime pude perceber uma outra face do universo religioso daimista, um mundo a parte, um 

universo  mais restrito mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades e complexidades. 

 
9 Assim são chamados as pessoas que acompanham por mais tempo e com maior regularidade o  calendário 

religioso, estando mais familiarizados com a comunidade e a rotina da igreja,   os que  frequentam os trabalhos 

esporadicamente ou por motivos e períodos específicos são titulados ”visitantes”, finalmente  temos os  membros 

“oficiais  da missão”(fardados) que tem um nível de comprometimento bem maior com a casa e a doutrina 
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   É necessário fazer alguns apontamentos sobre meu lugar como pesquisador, durante os 

períodos de pesquisa. No campo de estudos sobre religiões ayahuasqueiras, há um pertinente 

debate sobre a relação dos antropólogos com os grupos estudados, são muitos os casos onde o 

pesquisador  mantém algum grau de adesão ou envolvimento nos cultos, algo tão comum que 

a antropóloga Beatriz Labate (2004, p.53) cunhou o termo “antropólogos ayahuasqueiros”, 

Labate destaca que entre esses, existem diferentes graus de envolvimento, que apontam desde 

um uso “controlado” até a adesão formal aos cultos, a forma como esses pesquisadores vão 

explorar essas experiências nos seus textos é também variante, em muitos casos essa relação 

aparece discretamente, muito possivelmente  porque sentem a necessidade em delimitar um 

distanciamento metodológico e também discursivo, um critério que poderia contribuir na 

própria validade e respaldo científico. Alguns autores estão dispostos a tratar de suas 

experiências na religião, localizando a produção do seu discurso e mesmo trazendo alguma 

reflexão metodológica acerca de sua pertença ou participação nos rituais, isso é mais visível 

num panorama mais atual nas pesquisas sobre religiões ayahuasqueiras.  

O mínimo de clareza no lugar de fala e nas condições e relações dadas em campo, 

acredito, pode contribuir positivamente na própria validação e confiabilidade dos resultados de 

uma pesquisa do tipo. Em algumas modalidades de culto, tomar o Daime é condição para se 

participar dos rituais, quando não estritamente necessário, o pesquisador que se diz interessado 

em pesquisar   as religiões daimistas, cedo ou tarde será convidado “a conhecer o Daime por 

dentro”, uma certa obrigatoriedade implícita (LABATE, 2004, p. 47), a recusa quando não um 

quebra de decoro vai certamente causar alguma desconfiança e ressalva.  

Grupos e religiões ayahuasqueiras tem sofrido historicamente com fortes estigmas, esse 

tipo de postura, no meu entendimento faz parte de uma política de autopreservação dos grupos, 

nesse caso o Daime também funcionaria como uma espécie de filtro moral, o antropólogo deve 

se dispor a passar uma postura e iniciativa não preconceituosa, aberta a experiência, dessa forma 

a comunidade sente que o pesquisador “esta do nosso lado” (LABATE, 2004). Essa é uma 

medida de confiabilidade que por vezes implica o bom andamento da pesquisa. Entendo que na 

maior das vezes não se trata de uma forma de proselitismo, mas de algo que se percebe como 

um valor dado a experienciação, que se traduz no ato de comungar, uma possibilidade real de 

aproximação da percepção/visão  comum através da bebida.  

          É bem possível que a experiência com a ayahuasca seja perturbadora para o pesquisador, 

é difícil dizer como isso pode afetar as escolhas, insights e observações, excluindo os casos em 

os pesquisadores estão inclinados a explorar essas experiências em suas escritas. 
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 É importante que este tipo de posicionamento apareça no texto e não fique invisível: 

como  vimos,  geralmente  nada  se  fala  sobre  o  impacto  pessoal  e  intelectual  da 

experiência com a ayahuasca na vida dos sujeitos, nem sobre como o seu consumo 

pode modificar a natureza da etnografia (LABATE, 2004, p. 53). 

 

Situações onde  antropólogo se vê implicado dentro das tramas religiosas em campo, 

não são raras, nos estudos sobre  religiosidades Afro, Silva (2000), atenta que muitos 

pesquisadores acabam por aderir ou se iniciar nessas tradições, durante ou mesmo antes de seus 

períodos de pesquisa, o que muitas vezes é suprimido nos seus escritos, ficando restrito a esfera 

pessoal. Tomemos o clássico exemplo do texto de Fravet Saada, pesquisando a feitiçaria no 

Bocage francês, em certo momento se viu “enfeitiçada”, com isso suas condições de pesquisa 

tornaram-se bastante particulares. Ao passo em que se viu atravessa por forças estranhas e 

perturbadoras o “enfeitiçamento” surgiu como uma condição que permitiu revelar um universo 

antes inacessível e rarefeito. Saada decide por incorporar o próprio “eu” da pesquisa, “deixar-

me afetar pela feitiçaria,  “adotei um dispositivo metodológico tal que me permitisse elaborar 

certo saber posteriormente” (SAADA, 2005, p.1), conferindo o a noção de “afetação”  estatuto 

epistemológico.  

           Alguns pesquisadores acreditam que o uso de substâncias psicoativas, possa ir além de 

uma estratégia ou condição de acesso às esferas sociais estudadas, tratando as experiências 

extáticas como um deslocamento capaz de produzir novos sentidos a serem incorporados a 

descrição e análise, trazendo a possibilidade de abrir uma discussão sobre o paradigma 

epistemológico desse tipo de recurso. Marcelo Mercantes (2012), na sua pesquisa sobre  

processos de cura e miração na Barquinha, adotou como postura metodológica o  que chama 

de “observação experiencial”, inspirada na antropologia transpessoal de Laughlin  McManus e 

Shearer (1993). Esse método prevê que o pesquisador esteja engajado numa dupla jornada, 

etnográfica e iniciática, e a parir disso construir ferramentas viáveis a análise.  Mercantes que 

ao longo do seu campo também acabou se fardando na doutrina, explora como essa condição 

lhe permitiu acessar de maneira mais profunda o universo cosmológico da Barquinha. 

O êxtase e o transe, são ainda dimensões da experiência humana obscurecidas, que  no 

discurso cientifico maior com herança positivista constitui certo tabu,  a situação é agravada 

quando o próprio sujeito do pesquisador  como  portador de uma objetividade estável, se 

submete ao “risco” de ter sua faculdades analíticas comprometidas. É preciso considerar que 

historicamente o discurso cientifico tem fomentado uma leitura patologizante sobre esses 

fenômenos. Os estados induzidos por psicoativos são ainda regidos por muitos estatutos 
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médicos, políticos, morais e legais que contribuem tornando as coisas ainda mais sensíveis.  

 

                                              Pois  se  o   transe  é  uma  saída  de  si  mesmo,  então  o lugar desse sujeito universal 

fica problemático,  a racionalidade de base entra em curto-circuito,  tanto para ser 

observada como para ser interpretada.  E se já é  difícil  interpretar processos  de  

subjetivação que  incluam a multiplicidade  de  eus,  muito  mais  problemático  se  

toma  equacionar  as  situações  nas quais  o  próprio  etnógrafo  experimenta  o  transe  

extático.  Esses  casos,  aparentemente bem mais numerosos do  que se  imagina,  são 

via de regra mantidos  à  margem dos  textos antropológicos ditos profissionais,  

ficando infelizmente  restritos  à esfera  da vida privada dos  estudiosos. 

(CARVALHO, 1993 p,15).  

 

Não é minha pretensão inserir uma discussão sobre o estatuto epistemológico ou 

potencias heurísticas  do uso dos psicoativos ou estados alterados consciência. Embora acredito 

que esse trabalho pode se aproximar de uma etnografia da experenciação,  minha observação 

não privilegia  os estados alterados de consciência como um fenômeno de destaque, mas na 

medida  de sua importância, no fluir dos eventos.  Nesse primeiro momento minha intenção é 

trazer minhas condições em campo, meu posicionamento e reconhecimento no ambiente de 

pesquisa, tipos de disposições adotadas e exigidas.  Como método fundamental da antropologia, 

adoto a observação participante, a participação nesse caso vai surgir com grande peso pela 

própria característica desse campo. O trabalho é a gramática do feitio, não há posições 

privilegiadas, há muito trabalho e cada um encontra o que fazer, não há oportunidade de 

voyeurs, isso implica diretamente na minha entrada  e posicionamento em campo.    Não cabia 

no cotidiano em campo apenas assistir e fazer perguntas, isso seria incompatível com a 

dinâmica do feitio.  Eu logo tive  consciência que não chegaria a lugar nenhum caso não 

demonstrasse interesse  e me colocasse a disposição para os trabalhos, o que também é visto 

como um valor implícito por onde se mede a confiabilidade das pessoas e sua boa vontade.  A 

condição de acesso aos feitios e da própria viabilidade dessa pesquisa foi necessariamente pela 

via do trabalho e do engajamento nas atividades comuns. O feitio não deixa de ser uma forma 

elaborada de trabalho manual.  Etnografar os feitios me fez atentar para as formas de trabalho, 

socialização de técnicas, relações de aprendizado e transmissão, nos feitios é preciso aprender 

a trabalhar. O aprendizado passou a ser tanto um foco de análise quanto um instrumento de 

acesso ao campo. Um dos desafios foi aprender a  desempenhar trabalhos físicos e dinâmicos 

sob o efeito do Daime, isso envolve questões a parte, as sensibilidades que o Daime transmite  

são importantes  para o andamento dos trabalhos, isso abre para experiência do sensível.  

O feitio é por excelência um lugar de engajamento, transformação e troca.  Trabalhar no 

feitio envolve uma dupla ação de resistência e entrega, exige todo um esforço e  postura de 

concentração pois o que está em jogo não é só minha experiência interna mas todo o 
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encadeamento do feitio.  A experiência do trabalho físico não está descolada dos processos 

causados pelo Daime, se ajustar às dimensões práticas/técnicas e sensíveis do trabalho é de fato 

algo bastante  delicado e envolve todo um processo de assimilação e ajuste. A questão do 

envolvimento vai além de um protocolo, esbarra no que vou chamar de “dimensão do sensível”. 

O ambiente da feitura prevê uma ecologia própria, onde todos elementos tem um sentido, nada 

é neutro e tudo afeta. Vou explorar com ênfase esses aspectos adiante, mas por hora trago isso 

no sentido de ilustrar as implicações do distanciamento nos termos dados em campo.   

   Por maior que seja o envolvimento e familiaridade do pesquisador com seu objeto,  é 

bem possível que ele tenha uma visão direcionada, dificilmente compreende a totalidade das 

dinâmicas locais, pode haver muitas facetas e segmentos que sua atenção não tocou, a pesquisa 

etnográfica por si abre caminhos para um outro gênero de perspectiva. No meu caso essa 

familiaridade relativa foi bem pronunciada pela razão de que durante meu período em campo 

eu não ser um membro oficial (fardado), portanto minha aderência ao culto não seria total, o 

que acentuou em determinados momentos minha condição liminar.   Em campo minha figura 

como pesquisador passou em grande parte desapercebida, absorvido nas rotinas de trabalho 

minha atuação e presença não era muito destoante, raro as vezes em que tomava nota entre os 

serviços, o que provocava um certo estranhamento. O uso do gravador para registrar entrevistas 

e conversas, produziu um interessante exercício de distanciamento – momentos em que eu era 

visto como pesquisador – o que logo me permitiu entender  que o excesso de discrição nem 

sempre é interessante,  no meu caso onde a figura de pesquisador não era tão marcada, percebi 

a importância em tecer  uma identidade etnográfica em campo. Esse exercício de disciplina 

etnográfica se traduziu na tomada de notas, no exercício da escuta, a atenção às etapas da feitura, 

e na circulação por todos ambientes da feitura. 

Esse registro etnográfico, não deixa de refletir também meu processo de aprendizado 

enquanto daimista, e como aprendiz de feitio.  Seu Manuel meu principal interlocutor e feitor 

responsável na Barquinha, embora consciente das minhas intenções como pesquisador, estava 

interessado em passar um conhecimento, capacitar feitores ajudantes, nas palavras dele “era 

ensinar os jovens, que estão chegando na igreja”. Busquei mobilizar meu duplo vínculo adépto-

antropologo, como vantagem metodológica, deixando que condição de aprendiz e pesquisador  

não se anulassem  mas se potencializarem10.    

    

 
10 Em outros momentos tive oportunidade de participar de feitios onde não tive uma preocupação etnográfica, 
curiosamente percebo que meu desempenho  e engajamento nesses casos acabava por ser inferior.  
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    Essa pesquisa para ser autorizada passou por alguns crivos, a dos dirigentes das igrejas, a dos 

feitores e também no caso da barquinha da espiritualidade da casa. Na barquinha conversei com 

Cacá e Cleia, atuais dirigentes da filial em Niterói.  Ao conversar com Cacá, ele comentava em 

tom descontraído experiências passadas tensas com pesquisadores. Comentava que costumava 

receber e-mails de pesquisadores solicitando pesquisar na igreja, o que ele costuma 

desconsiderar11. Minha impressão foi de que minha entrada em campo era concedida como uma 

espécie de cortesia.   Percebe-se que nos feitios, os feitores (especialistas), atuam como gerentes 

ou comandantes do feitio, na Barquinha e na Flor da Montanha essa figuras não são os dirigentes 

dessas casas, a entrada nesses ambientes  envolveu um outro grau de negociação. Seu Manoel 

tem 25 anos como feitor e é bastante respeitado e reconhecido como tal. Antes de vir para o Rio 

de Janeiro já tinha sido feitor na igreja Matriz em Rio Branco. Manuel possui um vasto 

repertório de conhecimentos sobre a ciência do feitio. Além de tocar os feitios da Barquinha, 

costuma ser requisitado a participar de feitios em outras igrejas, quando vai para outros feitios, 

ele costuma dizer que está indo para estudar, aprendendo outros modos de “fazer”, ele atualiza 

seu próprio conhecimento e técnica, também amplia e fortalece suas relações e repertório. Seu 

Manuel era uma pessoa que circulava entre esses espaços e com isso eu vi uma possibilidade 

de segui-lo nesses percursos e expandir minha perspectiva sobre feitios. Por intermédio de 

Manuel eu tive a possibilidade de fazer campo no feitio da igreja Flor da Montanha (Baixinha) 

ele me colocou em contato com Armando, feitor responsável naquela igreja, que me autorizou 

a participar e pesquisar os feitios sob o comando dele. Curiosamente no caso da Baixinha minha 

autorização se deu primeiro por Armando, já chegando em campo é que pude ter uma conversa 

com Marcelo dirigente daquela igreja, a qual tentei expor minhas intenções de pesquisa, 

Marcelo me concedeu fazer o acompanhamento do feitio, ainda talvez receoso me indagava se 

pretendia revelar o segredo de fazer Daime, eu disse que essa não era minha intenção, e me 

dispus a disponibilizar o trabalho para que ele pudesse avaliar.  

A questão da autorização espiritual, teve haver com uma conversa que tive com Vovó 

Maria Clara, uma entidade que ocupa  grande importância na hierarquia espiritual da barquinha, 

essa conversa se deu no gongá, onde os pretos velhos através dos médiuns da casa prestam 

atendimento a comunidade, com isso tive a licença e benção para dar continuidade a pesquisa 

do feitio. 

De fato ser um frequentador ou ainda um “irmão da casa”, e principalmente estar sob a 

proteção de Manuel foi decisivo para eu entrar em um ambiente relativamente restrito. O feitio 

 
11 11. Os trabalhos disponíveis sobre a barquinha em Niterói são de pesquisadores daimistas, membros da casa 
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não é um trabalho aberto ao público (visitantes), geralmente é voltado pra dentro da 

comunidade.  Me aproximar do feitio numa perspectiva de pesquisa me deu  a vantagem de não 

estar muito familiarizado com aquilo, embora eu já tivesse  participado de feitios na barquinha 

procurar entender mais a fundo as dinâmicas me abriu um mundo novo. Em alguma medida 

isso se vale para parte dos membros das igrejas daimistas em geral, estando  distantes da  

experiência do feitio do Daime, por falta de tempo  interesse ou aptidão ao trabalho físico.  

Pesquisar os feitios é desafiante em vários sentidos, uma limitação que encontrei foi a 

frequência com que aconteciam, geralmente duas ou três ocasiões no ano. O intervalo entre os 

feitios era grande e eu precisei agir com criatividade para dar corpo a pesquisa, esse foi um dos 

motivos que me levaram a estender esse trabalho para além dos feitios na Barquinha, participar 

dos feitios na igreja na igreja Flor da Montanha, foi muito proveitoso, me possibilitou um 

estranhamento muito bem vindo, a feitura do Daime na Baixinha é bastante diferente da 

Barquinha, com todas essas diferenças Barquinha e Santo Daime, ainda são doutrinas daimistas, 

cruzar essas duas perspectivas me deu a oportunidade de uma leitura mais ampla e comparada 

dos rituais de feitura propriamente daimistas. Outro motivo é o fato dessas duas igrejas terem 

relações muito próximas, e perceber como o tema da feitura também tinha uma importância na 

manutenção e histórico desses vínculos, fui percebendo que os feitios são possíveis graças a  

uma rede de colaboração, por onde circulam pessoas, conhecimentos, ferramentas, cipós, folhas 

e o Daime.  

 

2.2 Estrutura 

 

Nesse tópico espero apresentar a importância dos feitios nas religiões daimistas, e 

também familiarizar o leitor com os ambientes e estrutura da feitura. O feitio é um importante 

ritual nas religiões ayahuasqueiras, sem o preparo da bebida a religião não se sustenta. No 

comprimento dos calendários litúrgicos em cada evento de culto existe o consumo sacramental, 

todo centro/igreja tem sua própria demanda pela bebida, ela precisa ser feita de alguma forma 

em algum momento e local. Não existe uma receita pronta de como fazer o Daime, adianto que 

nas duas casas em que se desenrolou meu trabalho de campo eu tive contato com duas formas 

bastante diferentes de preparo. A Barquinha e o Santo Daime existem como doutrinas daimistas 

independentes, tem  modelos rituais nitidamente distintos no preparo da bebida, o que inclui 

conjuntos de técnicas, preceitos e tratos. No discorrer do texto veremos que mesmo submetido 

a um regime ritual a feitura não é um linha de produção, cada feitio é um evento a parte,  aberto 
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a adaptações, rupturas e afloramentos, cada feitio tem seu caminho e sua marca. 

 Meu campo se deu  em dois lugares, acompanhei um feitio na igreja Flor da Montanha 

(Baixinha) em Lumiar, se na Baixinha o estranhamento foi quase total, na Barquinha minha 

frequência nos feitios era mais rotineira, no entanto durante o campo elegi alguns desses feitios 

como eventos etnográficos, nesses casos  busquei um olhar mais amplo  e processual de forma 

que me pudesse facilitar a análise, assumir a postura de pesquisa me trouxe uma perspectiva 

outra para com os feitios na casa que eu tinha familiaridade. 

O feitio deve ocorrer sempre que a quantidade de Daime estiver estiando,  o que 

acontece com certa sazonalidade. Cabe aos zeladores das igrejas controlar o Daime em estoque, 

não se pode prever ao certo quando haverá necessidade de um novo feitio, em certos períodos 

em que o calendário litúrgico é intensificado há mais circulação de pessoas nas igrejas e, 

portanto mais consumo. Na há como controlar exatamente qual quantidade de Daime, um feitio 

irá render, a depender das técnicas utilizadas no cozimento deve se produzir rendimentos 

variantes, a quantidade de material (termo nativo referente ao insumo vegetal, cipó e folha) 

disponível costuma variar bastante conforme é possível levantar previamente. A qualidade do 

material também é medida, cipós mais velhos e robustos devem ter mais força, assim como as 

folhagens dos pés de rainha mais viçosas. Esses são os principais fatores de ordem material que 

influenciam na qualidade e contagem final do Daime em litros, assim uma bebida mais forte 

certamente rende mais porque é distribuída em menor quantidade. Na barquinha os feitios 

costumam acontecer pelo menos duas vezes no ano, na Baixinha em número próximo. 

É comum que a consolidação de uma igreja daimista esteja relacionada a sua capacidade 

de prover e suprir sua necessidade de Daime, capacidade essa que muitas vezes é limitada. Por 

questões climáticas e geográficas, as plantas de origem amazônica não se desenvolvem bem em 

climas demasiados secos ou frios.  As relações de dependência envolvem também a questão do 

vínculo institucional, onde a igreja ou centro  responde a um corpo/organização maior, dessa 

forma suprem com o Daime igrejas ou centros menores que podem funcionar como “pontos” 

ou filiais, mais isolados e geralmente com maior limitação de produção.  

De fato, não é simples a questão da produção do Daime, pois é necessário o conhecimento de 

pessoas qualificadas “feitores”, acesso aos reinados de cipó e rainha, e o mínimo de estrutura 

material, como fornalhas, caldeirões e demais instrumentos auxiliares. As igrejas que sentem a 

necessidade de criar sua autonomia em relação ao Daime enfrentam a dificuldade inicial de se 

aparelharem, o que também gera um custo, portanto tenho a impressão de que tal estruturação 

é gradual e adaptativa, do precário ao mais eficiente. As igrejas em que trabalhei hoje 

funcionam de forma independente mais nem sempre isso se deu. A barquinha em Niterói 
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pertence a linhagem da Barquinha da Madrinha Chica, seguindo em grande parte o modelo 

ritual e litúrgico. A igreja da Baixinha segue herdando o modelo da linha do padrinho Sebastião, 

também desenvolve um trabalho transversal com a umbanda. Em outro momento a igreja Flor 

da Montanha pertenceu a CEFLURIS, entidade que reivindica o modelo de trabalho 

apresentado por esse importante personagem que foi Sebastião Mota. Em ambos casos temos 

igrejas que desenvolveram uma relação de autonomia e independência para com suas casas de 

origem, cada uma a sua maneira , ao que pude ter conhecimento o fornecimento de Daime teve 

um peso nesses desmembramentos. Os comentários em campo sugerem que as relações entre 

dependência material e institucional, geram por vezes uma serie de tensões, o Daime é um bem 

valioso e naturalmente é objeto de controle.  

A igreja flor da montanha se desligou no passado do CEFLURIS, tendo hoje uma 

identidade bem marcada, além de sua autonomia na produção da bebida. A igreja da Barquinha 

em Niterói é tida hoje como autônoma e independente, mas conserva estreitas relações, 

intercâmbios e prestações para com a matriz em Rio branco, no caso da Flor da Montanha a 

relação com o CEFLURIS parece ter cessado por definitivo. Tendo uma independência e 

identidade bem marcada, essa igreja hoje também tem condições de suprir sua demanda de 

Daime. Segundo Humberto (zelador do Daime na Barquinha) logo após o rompimento com o 

CEFLURIS a igreja da Barquinha em Rio Branco ajudou a suprir a demanda de Daime enviando 

remessas da bebida para a Flor Montanha em Lumiar/RJ, até que esses tiverem condições 

necessárias de produzir sua própria bebida. De fato mesmo com a independência é difícil dizer 

que essas igrejas tenham total autonomia em relação a produção da bebida, isso porque como 

veremos quando o assunto é a feitura tudo ocorre como um esquema de colaborações, 

contrapartidas, trocas  entre igrejas e daimistas.  

        No início os trabalhos da Barquinha em Niterói eram improvisados na varanda de uma 

irmã antiga da casa, a mesa era montada no centro, algumas cadeiras para os poucos 

frequentadores, nesse começo o corpo de fieis dependia exclusivamente do Daime vindo de 

outras igrejas, porque não havia condições de feitura até então,  nem mesmo se podia considerar 

como uma igreja,  talvez como um um trabalho a extensão e molde típicos da Barquinha. 

Ninguém previa que o trabalhos alcançariam  a expressão e estrutura com qual funcionam 

atualmente em Niterói, conforme foi crescendo e se estruturando, desde a construção de um 

templo, a atual igrejinha, foram surgindo naturalmente novas demandas, principalmente para 

com o consumo de Daime. Uma pessoa que passou por todo processo de estruturação dos feitios 

na Barquinha de Niterói foi Umberto, ele desempenha um papel importante na igreja e dentre 
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outras funções zela pela casa do Daime12, além de servir a bebida nos cultos, este diretamente 

envolvido com a organização e logística das feituras. Umberto conta um pouco sobre a sua 

trajetória nos feitios: 

 

                            Tive a oportunidade de ir para o Acre e esse foi meu primeiro grande feitio no Acre,  

eu senti nitidamente uma cobrança saudável, vamos dizer assim uma instrução, que 

eu tinha que cuidar, dar meu jeito de plantar cipó aqui, que não era justo agente aqui 

no Rio, só mandar dinheiro pra pagar o frete, porque eu vi o sacrifício que era, o 

esforço dos irmãos para aquele Daime esta pronto,  a gente não pode ficar aqui de 

braços cruzador esperando chegar 30, 40 litros de Daime porque é muito sacrifício, 

que você vai pra mata catar cipó você fazer multidão para ajeitar a casa do feitio,  você 

vai buscar lenha, e nesse feitio eu tive a oportunidade de participar de todas as etapas, 

antes de ir buscar o cipó a folha eu fui na casa do feitio, agente espalhou um caminhão 

de terra, no ramal, porque senão o carro pipa não ia chegar, então já foi um trabalho 

de um dia inteiro pesado, o dia espalhando a terra para o caminhão pipa e o caminhão 

de terra poder chegar, porque La no Acre é outra realidade, é meio rural, estrada de 

barro, quando chove não passa nada nem caminhão. Aí fomos buscar lenha passamos 

o dia inteiro carregando enchemos e descarregamos 2,3 caminhões de lenha, e não é 

muita gente não, é 6,7 pessoas. Depois fomos para a mata buscar cipó, tiramos 

cortamos botamos nas costas carregamos, isso tudo um dia depois do outro, aí raspa 

o cipó tritura e depois acende a fornalha para começar. Nessa primeira noite eu já 

tomei o Daime, já veio todo o processo que eu passei, quando eu senti que estava 

abrindo muito me perguntei o porquê. e já veio, “é porque você está desde o começo 

e agora vai até o final” e o feito foi todo muito forte. “Ai veio estas instruções: tem 

que cuidar, não é justo os irmãos ficarem fazendo Daime pra vocês, a casa de vocês 

vai crescer”, Isso dentro do Daime o Daime falou comigo, a espiritualidade da casa, 

mestre Daniel. Então eu já voltei de lá com uma outra visão da coisa, já motivado, 

mas sem saber como seria. Agente já tinha alguns cipós plantados aqui, e teve uma 

oportunidade, em que os vizinhos cortaram o cipó na raiz, eu ia tirar o cipó para fazer 

um cruzeiro dele, porque já estava secando, então chegou um irmão e disse poxa 

vamos fazer cara, Eu “como nós vamos fazer a gente não tem panela não temos nada”, 

então falamos com o Cacá pra poder fazer, fomos e compramos uns latões, um 

fogareiro, tinham uma panelas de 40 litros, agente botou o fogareiro no terreiro, uma 

proteção para o vento e cozinhamos, batemos o cipó, eu fiz mais ou menos o que eu 

tinha assistido no Acre, a gente ficou uns dois dias, nisso, era sábado a noite teve obras 

de caridade, então o Vô Leôncio veio aqui em baixo ver, e disse “isso que vocês estão 

fazendo aqui é sério”, como parabenizando. Tivemos esses feitos no gás, Aí nessa 

sequência o Manuel (feitor de Niterói) apareceu. Porque qual era minha ideia, a gente 

fazendo aqui a gente também demonstrava pro pessoal do Acre que a gente também 

estava correndo atrás, porque rola lá um estresse de muita gente de ter que ir pra mata 

e ralar, e vim sempre 50 litros, porque é sofrido e poucos irmãos pra ajudar. Naquele 

feitio no acre quando me despertou uma coisa é porque Deus já sabia que Manuel ia 

chegar aqui, então ele precisava me despertar antes pra eu começar a organizar. 

                            Então teve um feitio que o Júlio lá da Maria Damião liberou o cipó pra gente, tantos 

sacos de cipó e agente ficou de dar uma ajuda pra ele, Um cipó de ótima qualidade, 

temos muitas mudas desses cipós plantados, então o Manuel que já tem toda uma 

ciência que já era feitor, cavou um buraco, agente ganhou os tijolos refratários, 

ajuntamos os tijolos sem massa mesmo e usamos umas panelas que já tínhamos 

comprado, e o Daime ficou assim impressionante, ótimo. Aí essa coisa mexeu com a 

galera, o povo tinha uma ideia que o Daime não ia sair bom que o cipó daqui não tinha 

força, então isso mudou a visão aqui.          (Entrevista com Umberto, 19 mar. 2018) 

 

 
12 A casa do feitio é uma sala onde ficam guardados os estoques com a bebida, dela também é servido o Daime 

durante os cultos por uma janela. 
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Na conversa colhida em entrevista com Umberto é possível levantar algumas questões 

sensíveis a história dos feitios na Barquinha em Niterói e seus desencadeamentos, Umberto nos 

fala a respeito da tensão que gerava a dependência do Daime vindo da matriz, e faz questão de 

expor todo o dispêndio que envolve o feitio. Esse exemplo revela exatamente um dilema  

provavelmente muito recorrente em casas daimistas em processo de estabelecimento, as 

dificuldades e tensões no que tange a feitura, acesso, gerência e dependência do Daime. 

Humberto foi uma figura que esteve envolvida nas primeiras iniciativas, em produzir Daime 

nas terras niteroienses, mesmo antes da chegada de Manuel, revela que no início as coisas se 

deram de forma improvisadas e até espontâneas. Conta também das possibilidades de se aliar a 

outras casas daimistas na empresa da feitura, contando com a ajuda, doações e contrapartidas 

de outras pessoas que tem acesso aos recursos do feitio, principalmente o cipó. Umberto 

também atribui grande peso a agência espiritual envolvida na formatação dos feitios, tomando 

sua própria experiência dentro dos feitios e trabalhos espirituais onde teria sido atentado para 

uma demanda emergente, visto que a igreja em Niterói cresceria. Nessa conversa Umberto 

justifica que as coisas se deram de forma a confirmar o que havia sido passado para ele através 

do Daime, nesse sentido o tema da predestinação e da providência divina é logo reconhecido 

no enredo de múltiplos desencadeamentos que tornam possível o estabelecimento de uma igreja 

e uma casa de feitio.  

  As casas de feitio são espaços reservados a feitura do Daime e também locais de 

produção do sagrado, porém não são ambientes de culto comum ou instalações públicas. Nas 

casas da doutrina do Santo Daime há pelo menos uma formatação básica para as casas de feitio, 

com certas disposições comuns, na Barquinha não há tanto rigor quanto o formato da casa do 

feitio. Antes de iniciar minha pesquisa, os feitios na barquinha eram realizados ao lado a igreja 

a estrutura física permanente contava basicamente com uma fornalha, a cobertura era 

improvisada somente nos atos de feitura, com lonas esticadas e amarradas nas arvores, para 

proteger contra a chuva e o tempo, me recordo de boa parte da estrutura ser montada nas épocas 

de feitio, o que de toda forma se fazia eficiente. Assim se deu por alguns anos, já durante minha 

pesquisa, deu-se início a construção da nova casa de feitio, a principal justificativa para a 

construção era a necessidade de um local mais reservado, antes os feitios estavam muito mais 

expostos, pois funcionava exatamente do lado da igreja, havendo muito trânsito alheio ao feitio.  

A nova casa de feitio se localiza  frente à entrada da igreja em um nível acima, sobe-se um 

morro, que foi cortado para abrigar a casa de feitio, a construção ainda não esta acabada mas já 

é totalmente funcional, faltam algumas etapas, como uma cobertura de telhados, e a construção 

de chaminés para as fornalhas, mas é certamente muito mais apropriado e cômodo em contraste 
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com o esquema antigo. Mesmo a construção de uma casa de feitio não é algo simples, são os 

próprios irmãos da casa que estiveram envolvidos na construção, a igreja tem muitos gastos 

procura arrecadar fundos para dar continuidade às obras. 

Ao frequentar pela primeira vez um feitio nos moldes da doutrina do Santo Daime, logo 

pude perceber uma diferença muito destacada no formato dos ritos de feitura, no Santo Daime 

o feitio é em certo sentido muito mais elaborado e formatado. Em ambos os casos a dimensão 

da ritualidade esta presente, mas na barquinha percebe-se uma opção até mais instrumental na 

feitura e uma abertura maior a improvisação, enquanto que no Santo Daime, há um grau maior 

de elaboração ritual entre as etapas da feitura, vou desenvolver melhor essas questões mais a 

frente, onde pretendo explorar as especificidades entre opções  técnicas na feitura.       

Antes do Feitio começar existe uma preparação semanas antes, para que tudo esteja 

organizado, além antes do feitio dar inicio é preciso já ter disponível uma quantidade de material 

vegetal.  A “catação” é o momento onde se colhem as folhas e os cipós .  As plantas utilizadas  

no Daime podem ser obtidas no ambiente  silvestre ou cultivadas. Nas igrejas que acompanhei 

o cipó e a rainha eram trazidos de terrenos cultivados. Na Barquinha em Rio Branco, ainda se 

conserva a tradição de colheita em ambiente silvestre, gostei muito de ouvir algumas histórias 

sobre as incursões de catação na mata, verdadeiras aventuras, esse tipo de modalidade cada vez 

mais rara mesmo em igrejas acreanas, envolve uma série de perícias e certamente um esforço e 

exposição muito particulares. Existe também a função do “pesquisador”, pessoa com 

habilidades para identificar os reinados de cipó pulverizados em meio a mata. Não tive a 

oportunidade de acompanhar nenhum feitio em Rio Branco nem as aventuras da catação na 

floresta, de certa forma falo sobre feitios semi-urbanos. 

  É preciso antes de começar o feitio avaliar a disponibilidade das plantas e onde serão 

colhidas. O material usado no feitio tinha origem diversa,  geralmente provinha de “amigos”  

da igreja que mantem  cultivos em suas propriedades, são retirados também diretamente  do 

terreno das igrejas. A barquinha em Niterói se localiza em um bairro mais afastado da área 

metropolitana, o terreno da igreja é relativamente grande para uma área não rural, o entorno da 

igreja é bastante arborizado, por todo o terreno temos cipós e folhas da rainha espalhados entre 

a vegetação, alguns feitios acontecem com o material colhido ali mesmo, mas é bem comum 

que haja necessidade de fazer a busca em outros locais, geralmente terrenos cultivados por 

pessoas da igreja ou outros daimistas. Minha experiencia na igreja da Baixinha/Flor da 

montanha, não me deu muitas oportunidades de acompanhar como esse esquema de 

organização era feito, pude me concentrar apenas no evento do feitio, mas também pude saber 

que os vegetais utilizados eram basicamente cultivos dos fiéis, não muito longe da igreja. 
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Seguindo o processo de transformação dos vegetais em Daime, vou passando um 

panorama das etapas de tratamento; a forma e disposição dos trabalhos, locais, técnicas e 

ferramentas, afim de referenciar melhor o leitor. As etapas da feitura são, basicamente, 

catação/colheita, limpeza/raspagem, bateção/tritura, cozimento/apuração. Apresento também 

gravuras que podem passar uma imagem dos principais elementos dentro das casas de feitio.  

 

 
Figura 1 Casa de Daime – Barquinha 

 

Figura 2 Casa de Feitio - Flor Montanha da Montanha 
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LIMPESA  

A raspação é um dos serviços mais básicos dentro de um feitio, fui apresentado a um 

montante de cipós de várias idades/espessuras estendidos em uma lona.     Os homens limpam 

o cipó, com “facas” de bambu, retirando qualquer vestígio de líquen e matéria morta presas,  

existe um ponto e uma técnica de raspagem, o cuidado maior é para não “machucar” o Jagube 

e ao mesmo tempo limpar toda casca morta.  A raspação é um serviço de entrada, e de enorme 

demanda, exige bastante tempo de trabalho e se estende por praticamente todo feitio, é comum 

que pessoas que estão chegando no feitio e também com pouca experiência sejam colocadas 

para raspar. Passei muitas horas desse feitio sentado raspando cipó, principalmente nos dois 

primeiros dias, os momentos da raspagem foram ótimas oportunidades de conhecer outros 

homens que trabalhavam nos feitios e tecer longas conversas, no ritmo minimalista e repetitivo 

da raspagem. Por vezes tomava uma desses grandes e velhos cipós no colo, cheio de fissuras e 

camadas grossas de sedimentos, exigindo um esforço e tempo considerável. Algumas pessoas 

que chegam nos feitios e  não pretendem se adensar nos trabalhos apenas passam pela raspação. 

Posso visualizar como a raspação pode ser tida como um trabalho/lugar  margem no feitio, é 

bem possível que esse serviço retenha os que chegam e que podem ou não migrar para outros 

serviços, conforme seu tempo no feitio ou seu grau de domínio e intimidade com outros 

trabalhos mais complexos.  Um serviço equivalente a raspação ocorre em outro lugar, mas nesse 

caso o que esta sendo limpo são as folhas da Rainha, em um salão separado   as folhas são 

limpas pelas mulheres num serviço exclusivamente feminino, recolhidas sentadas, tomam o 

Daime, e entoam hinos, num trabalho muito minucioso, cada folha, uma a uma é examinada e 

selecionada, folhas secas e queimadas do sol são descartadas,  com as mãos as mulheres retiram 

elementos estranhos, teias de aranhas, pequenos insetos, sujeiras do tempo.  Homens não tem 

acesso a este salão, apenas um deles de tempo em tempo, desce para o salão para retirar as sacas 

com as folhas tratadas. As folhas ainda passam por mais um processo de limpeza, são trazidas 

para a área do feitio onde há tanques apropriados para  lavagem, é esse mesmo homem que fica 

por conta fazer a lavagem das folhas, elas são cuidadosamente espalhadas e mergulhadas nos 

tanques, o lavador usa as mãos para provocar um atrito entre as folhas e com isso desprender 

qualquer sujeira e poeira, a água é trocada até que não se perceba mais partículas flutuando, 

então são separadas e penduradas em sacas vazadas para secagem e então já estão prontas para 

ir para as panelas.  

A limpeza dos vegetais  na barquinha em muito se assemelha ao que acontece na Flor da 

Montanha, o cipó passa por processo parecido, a diferença é que a limpeza não é feita a seco 

como na Flor da Montanha, mas mergulhados em tanques d’água, depois tirados e limpos um 
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a um com auxilio das “facas” de bambu e escovas. As folhas são limpas em bacias d’águas de 

forma semelhante a flor da montanha, mas não passam por uma seleção e limpeza prévias.   

Outro destaque é que na Barquinha o trato do cipó e da folha, não obedecem a uma divisão por 

gênero, tal cipós/homens, folhas/mulheres. 

 

BATEÇÃO 

Essa etapa tem enorme importância sobretudo nas igrejas do Santo Daime, aqui é o 

momento em que o cipó já limpo, vai ser triturado para que possa ir para o cozimento. É também 

um evento bastante elaborado e marcado ritualmente. 

Existe uma área retangular de piso frio, cercada de muretas altas onde há exatos 12 assentos 

(ver figura 7), que constituem um banquinho e um tronco maciço de madeira, onde os homens 

apoiam o cipó cortado, com uma mão seguram o cipó e com a outra impunham uma massa 

pesada de  madeira. Elevando a ferramenta acima da altura da cabeça soltam o peso sobre o 

cipó, com o impacto as fibras vão se soltando e sendo maceradas. Todos batedores precisam 

estar alinhados no ritmo de bateção, compondo uma marcação percussiva. A bateção segue um 

protocolo ritual bastante denso, além de requerer um domínio de algumas variações técnicas. é 

preciso que todos os 12 assentos estejam ocupados, que haja um batedor “mestre” pessoa deve 

conduzir o trabalho , geralmente é quem puxa o ritmo da bateção e também as músicas 

devocionais.. As bateções comuns ocorrem em certos momentos do dia, conforme a 

necessidade de material, cada vez que uma panela nova é montada se espera que o cipó esteja 

recém macerado, acontece de uma vez triturado, o vegetal oxidar rapidamente podendo perder 

suas propriedades. Dentro do curral de bateção os cipós cortados e limpos, são colocados em 

grandes pilhas no vão central entre os 12 assentos, conforme macerados os cipós vão soltar suas 

fibras que se espalham por todo o chão e também sobre o colo e roupa do batedor, embora 

inevitável, nada disso deve acumular, sendo necessário,  sempre que possível colher as fibras  

que tendem a cobrir  os pés, e jamais pisar sobre elas. Essa atitude que parece higiênica na 

verdade demostra reverência ao cipó, da mesma forma jamais se passa por cima do vegetal, 

sempre contornando o mesmo, o cipó independente da sua forma, nunca é tratado como um 

material qualquer 

Presenciei varias modalidades de bateção, Algumas são solenes e acontecem junto com a 

execução de um determinado hinário, essas ocasiões são um evento à parte, nesse caso, a 

comunidade é convidada a assistir a bateção e compor o corpo musical,  há instrumentistas e os 

tradicionais maracás*( o maracá é um instrumento percussivo ritual, presente nas tradições do 

Santo Daime, o instrumento faz parte da indumentária oficial dos membros iniciados compondo 
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a farda) também as mulheres são bem vindas e entoam os hinos.  

      Na barquinha a bateção não encontra o mesmo destaque que nas igrejas do Santo Daime, 

não existe um modelo rígido para a bateção na barquinha, principalmente porque o 

processamento maior se dá com um auxílio de uma máquina trituradora, a bateção ocorre, mas 

de forma a facilitar a tritura.  Mas adiante devo dedicar algumas observações a respeito das 

tecnologias de feitura, considerando as escolhas técnicas em cada casa e seus efeitos 

 

COZIMENTO 

O cozimento sem dúvida é o processo que evolve maior complexidade e exige maior 

expertise dos feitores. Ele depende de uma série de operações que acontecem em torno das 

fornalhas, são as manobras de cozimento. O Daime não é exatamente um chá, no sentido de 

uma infusão, para atingir o “ponto de Daime” o cipó e as folhas são cozidas algumas vezes, os 

produtos desses cozimentos derivam em diferentes graus de “pureza”, a feitura do Daime 

depende da combinação desses diferentes cozimentos,  o Daime como produto final parece mais 

como uma redução, um xarope por assim dizer. Faz parte do cozimento o trabalho com a 

fornalha, o foguista deve responder e controlar o fogo e a entrada de lenhas. O primeiro 

momento é o ato de montagem das panelas, o cipó triturado é intercalado em camadas com as 

folhas, elas nunca ficam expostas ao fundo ou boca da panela, na barquinha e no Santo Daime 

o que varia é o numero de camadas, de três a cinco. A montagem é sempre acompanhada de 

preces. Então tudo é coberto de água ou de outro cozimento.  Em meio a isso há vários tipos de 

cozimento sendo separados e que devem ser combinados adiante.  A apuração é o último dos 

cozimentos, quando o resultado final será a bebida já pronta para coagem e engarrafamento. 

Existe assim mais de um ciclo desses acontecendo simultaneamente e em estágios diferentes, 

por isso, o cozimento exige bastante atenção dos feitores para tudo o que está acontecendo. 

Esses processos serão melhor explicados adiante. 
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III -   A ECOLOGIA SENSÍVEL DOS FEITIOS 

 

3.1 Aprendendo a trabalhar 

 

Tendo participado de alguns feitios na barquinha, e já com clara  intenção de pesquisar 

a feitura do Daime, resolvi me ater na figura de seu Manuel, aquela altura estava fixado na 

figura do feitor, essa imagem me passava uma personalidade de saber,  um repositório vivo de 

uma ciência . Depois de muito conversar e passar a conhecer mais sobre a história de Manuel, 

entendi que ele poderia me apresentar outros feitores.   Dentro do universo das igrejas daimistas, 

a arte da feitura tem seus próprios nichos, restritos a pessoas mais conhecedoras. Seu Manuel 

sempre esteve bem inserido nesse universo,  sendo um feitor bastante reconhecido e respeitado 

que não raro é requisitado a participar de outros feitios em outras igrejas.  Seu Manuel me 

apresentou a Armando na ocasião de um trabalho que aconteceu na igreja Flor da Montanha, 

ao final da sessão tivemos uma rápida conversa, tentei explicar meu interesse de pesquisa, ele 

logo fez um convite para participar de um dos feitios da igreja. Depois de algum tempo Seu 

Manuel  foi convidado a participar do feitio na Baixinha, e me convidou para o acompanhar. 

Foi essa a grande oportunidade que tive em participar de um feitio naquela igreja, e com um 

grande alívio de poder contar com a presença de Seu Manuel. 

Sem maiores preparos partimos de ônibus e Manuel para Lumiar distrito do município 

de Nova Friburgo/RJ, o lugar é belíssimo, região serrana do estado do Rio de janeiro em plena 

mata atlântica.  O local do feitio é distante da igreja, somos recebidos em uma localidade onde 

funciona uma pousada, mas ali não havia hóspedes ou turistas, naquela época funcionava como 

um ponto de apoio ao feitio que acontecia.  Fomos recebidos por Marcelo, atual dirigente da 

igreja Flor da Montanha, ele expressou estar ansioso com a chegada de Manuel, não demoramos 

na conversa, Manuel tira da bolsa uma garrafa de Daime da barquinha e presenteia Marcelo. Eu 

nunca tinha me apresentado a Marcelo e assim ele entendeu que eu tinha chegado como um 

ajudante de Manuel. Aquela pousada era da filha da Baixinha, a cozinha funcionava e 

alimentava as pessoas que trabalhavam no feitio, nos fundos passava um riacho e também havia 

um pequeno templo em octógono, nos moldes das igrejas do Santo Daime. Fomos convidados 

a fazer um lanche assim que chegamos, na cozinha havia pendurado um quadro onde posavam 

Baixinha e Madrinha Chica juntas em uma fotografia antiga. Respectivas matriarcas líderes 

dessas igrejas, assinalando uma ligação de amizade entre as duas casas.  

  A casa do feitio ficava a alguns minutos da pousada , nesse caminho fui descobrindo 
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que  algumas residências que pertenciam a membros da igreja,   isso era algo bastante novo 

para mim, acostumado a uma realidade mais urbana na Barquinha onde os membros 

dificilmente moram próximos a igreja. Fui percebendo como era mais fácil reconhecer a 

comunidade daimista  em uma distribuição local, alguém me disse que em Lumiar era muito 

comum se deparar com pessoas que são ou já foram frequentadores da igreja, recordo de logo 

chegando passar por um casinha de onde se escutava o chocalho dos maracás e cantorias 

daimistas.  De certa forma via como aquela localidade era atravessado por uma certa cultura 

daimista, algo que não esperava ver em outro lugar senão em locais de tradição daimista como 

Rio Branco, onde os centros daimistas não são discretos, mas facilmente referenciados pela 

população comum.   

  Quando Manuel e eu chegamos subimos o feitio já tinha dado inicio. A rotina dos feitios 

na baixinha eram muito diferente da que eu estava acostumado na Barquinha, primeiro os 

trabalhos da feitura são abertos e fechados todos os dias,  iniciam no começo da manha e 

terminam antes do cair da noite, na Barquinha o Daime é cozido dia e noite do início ao fim 

dos feitios.  Chegamos e fomos logo procurar algo para fazer. O primeiro serviço ao qual  fui 

apresentado fui o da raspagem que nada mais é do que a limpeza do cipó, o material vegetal 

vem bruto recém colhido.  A raspação é um dos serviços mais básicos dentro de um feitio, fui 

apresentado a um montante de cipós de várias idades/espessuras estendidos em uma lona.     Os 

homens limpam o cipó, com “facas” de bambu, retirando qualquer vestígio de líquen e matéria 

morta presas,  existe um ponto e uma técnica de raspagem, o cuidado maior é para não 

“machucar” o Jagube e ao mesmo tempo limpar toda casca morta.  A raspação é um serviço de 

entrada, e de enorme demanda, exige bastante tempo de trabalho e se estende por praticamente 

todo feitio, é comum que pessoas que estão chegando no feitio e também com pouca experiência 

sejam colocadas para raspar. Passei muitas horas desse feitio sentado raspando cipó, 

principalmente nos dois primeiros dias, os momentos da raspagem foram ótimas oportunidades 

de conhecer outros homens que trabalhavam nos feitios e tecer longas conversas, no ritmo 

minimalista e repetitivo da raspagem. Por vezes tomava uma desses grandes e velhos cipós no 

colo, cheio de fissuras e camadas grossas de sedimentos, exigindo um esforço e tempo 

considerável. Algumas pessoas que chegam nos feitios e  não pretendem se adensar nos 

trabalhos apenas passam pela raspação. Posso visualizar como a raspação pode ser tida como 

um trabalho/lugar  margem no feitio, é bem possível que esse serviço retenha os que chegam e 

que podem ou não migrar para outros serviços, conforme seu tempo no feitio ou seu grau de 

domínio e intimidade com outros trabalhos mais complexos.  De tempos em tempos era feito 

um convite para tomar o Daime, ali sentado limpando os cipós eu tomaria um primeiro despacho 
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(ato de servir). A raspação é um serviço que permite maior descontração, não exige tanto da 

atenção aos processos, por isso em certas horas haviam conversas animadas, troca de 

experiencias e oportunidade de sabermos mais sobre nossos colegas de serviço.  Depois do 

servido o Daime, naturalmente as conversas vão se abrandando, chegando a momentos de 

silencio. O efeito do Daime vai trazendo a introspecção, e naturalmente uma atenção a 

experiência sentida.  Pelo meu exame percebo que as conversas deixam de ser estimulantes e 

podem facilmente se tornar desconfortáveis, nesse momento buscar um estado mais 

contemplativo é desejável inclusive para evitar o mal estar. Durante todo o feitio o daime é 

servido, e para todo tipo de serviço é importante “estar no Daime”. 

O Daime tende a ampliar os processos sensíveis, sejam eles fisiológicos, mentais, ou espirituais,  

fronteiras que em certas horas parecem se borrar,  o Daime traz para o sentido processos que 

estão sublimados pela atenção ordinária da vida objetiva e mentalista.  Exposto a todo um 

espectro de sensibilidades emergentes é necessário uma postura mental e corporal, em primeiro 

lugar para conduzir a experiencia para uma direção, que no caso do feitio é bastante prática ou 

mecânica, embora não somente.  

Durante  feitios ouvi um  comentário que sugeria o tipo de atenção que esse trabalho exigia, “ 

no feitio não era momento para ficar mirando, ou “viajando” mas para trabalhar”. Existem 

alguns motivos para tanto, o principal é que obviamente estamos lhe dando com tipos de 

trabalhos, que podem ser perigosos, manuseio de ferramentas, objetos pesados, calor e fogo, 

como um processo artesanal qualquer deslize pode comprometer o produto, estar lidando com 

artefatos do sagrado exige um cuidado maior. O Daime pode tanto aguçar a atenção e percepção, 

quanto desencadear uma desconexão, ou na linguagem dos daimistas da flor da montanha “ dar 

alteração”, perda do auto-controle.  Na experiencia com o Daime uma variação entre esses 

estados é esperada, mas parte do aprendizado daimista saber se conduzir dentro da experiencia 

da aflição e êxtase,  e isso não é nada simples. A novidade do feitio é justamente adaptar a 

experiência para tarefas artesanais, e o uso mais instrumental do corpo.  Um dos efeitos 

esperados com Daime é o aumento da disposição e estimulo e resistência física,  “dar força”. 

Esse efeito estimulante é que aparece mais evidente, por se tratar de um trabalho braçal, mas de 

certo que a experiencia com o Daime nos feitios  não se limita a isso. Seu  Tião me relata que 

durante um feitio da Barquinha no Acre, trabalhando a muito sem dormir, em certa hora já 

muito desgastado pelo cansaço e praticamente exaurido , pediu “aos seres do Daime” que o 

ajudassem, nessa hora ele conta ter recebido uma injeção de força e disposição além do normal, 

e com isso pode trabalhar ainda por um bom tempo. Esse caso relatado é interessante na medida 

em que põe em questão a relação substância/efeito, justamente por ilustrar uma experiencia 
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muito mais atravessada, não é precisa a consequência do efeito estimulante ao se tomar a 

bebida, dependendo ainda de outras modulações. Passei por experiencias onde tomar a bebida 

não me ajudou na boa disposição, creio que por estar em um estado mental “depressivo” e por 

vezes muito tenso, senti uma acentuação maior da dificuldade em trabalhar.   

 

                                                                Bateção 

 

  Já no primeiro dia de feitio na Flor da Montanha, depois de boas horas limpando cipós, 

fui convidado a compor uma listagem para um bateção que ocorreria naquela noite. Um rapaz 

estava recrutando batedores, em uma caderneta anotava nomes. Alguém me conduziu ao 

recrutador, que no momento perguntou se eu era fardado. Eu não era, mas ainda sim ele anotou 

meu nome, na hora me senti um pouco intimidado, mas desconfiava que aquela seria um 

bateção comum, poderia ser interessante para mim e não me opus.  

 Já tinha feito bateções na Barquinha antes, que por si só já eram simplificadas e muito 

diferentes do Santo Daime. O que eu não imaginei é que aquele recrutamento era feito na 

intenção de uma bateção especial e vim a entender porque aparente rigor na seleção. Naquela 

noite haveria um ‘trabalho” em volta da bateção, seria executado um hinário, assim como 

acontece nas igrejas nos eventos de culto.  Noite caia e eu fui chamado a subir com pesados 

bancos de madeira junto a um colega estrangeiro que acabara de conhecer. Dispomos os bancos 

de forma que as pessoas pudessem assistir a bateção e compor o trabalho. Aos poucos muitas 

pessoas subiam o morro que levava a casa de feitio e muitas mulheres, coisa que em outro 

momento jamais se via no ambiente da feitura. Também chegavam os musicistas. Fiquei super 

apreensivo, eu realmente não me sentia preparado para aquilo, me senti totalmente vulnerável, 

eu sabia que estaria no centro do trabalho e precisava dar conta. O trabalho começou, tomamos 

Daime e fomos chamados a ocupar os assentos de bateção, sentamos nos banquinhos, em frente 

troncos de madeira, que servem para apoiar o cipó, tratei de procurar entre os doze lugares um 

mais discreto no canto. Era algo inédito para mim, o hinário me era familiar tentei tomar como 

um bom presságio, haviam vários instrumentos e tudo executado com primor, as mulheres e os 

homens cantavam e tocavam seus maracás, mas era na batida densa e compassada do cipó que 

o ritmo percussivo ganhava estrutura.  

Já dentro da bateção, foi que me vi em grande dificuldade, não demorou muito para eu 

perceber que levantar a massa de madeira estava se tornando insuportável, não demorava e eu 

precisava repousar os braços que já quase não respondiam,  eu estava mentalmente agitado, e 

com dificuldade de entrar no fluxo do trabalho. Em bendita hora, seu Manuel se ofereceu para 
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me render no trabalho, eu fui o primeiro a sair do pátio de bateção e o alívio superou o 

constrangimento. Tomei parte em assistir   e cantar, assim permanecendo até o fim do trabalho, 

com dificuldade em me concentrar, me afligia com a ideia de inadequação e não ter feito um 

bom serviço. 

Tive outras oportunidades de bateção, com um pouco mais de calma, fui introduzido e 

me adaptando as técnicas.  Nos feitios, tanto da barquinha quanto no Santo Daime a bebida é 

feita a partir  de duas variedades de cipó cultivadas, conhecidos pelo etnotipo ourinho  e caupirí, 

ambos do gênero B.caapi.  As diferenças entre eles são facilmente reconhecidas, pela 

morfologia mas também pela textura das fibras. O Ourinho, é um cipó “mais comum” e mais 

abundante nos feitios,  seu caule traz uma forma de segmentos unidos que se entrelaçam em 

espiral, macerados se percebe que são mais fibrosos e secos. O Caupurí, tem uma característica 

vibrante, que são os nódulos formando bolotas distribuídas pelo caule. Quando macerados são 

visivelmente mais úmidos e cheios de amido, a cor de sua carne é de um amarelo mais claro e 

sua pele mais fina.   

Existem dois subprodutos da bateção resultantes de duas técnicas de bateção, uma está 

mais para maceração e outra para pulverização. Na maior parte das vezes a bateção é feita na 

intenção de manter a integridade e o prolongamento das fibras.  Depois de algumas bateções 

penosas resolvi por fim tentar uma massa de madeira mais leve e menor, não havia mais que 

duas, sendo uma pessoa bem magra isso me deixou muito mais confortável e depois disso a 

adotei definitivamente. Precisei apender a bater no ponto desejado e isso me tomou um bom 

esforço.  Um batedor experiente tomava a direção das batidas, fazendo várias orientações em 

voz alta e com ênfase, conduzindo o grupo a chegar ao ponto certo. Procurei ao máximo aplicar 

as observações, no começo com pouco sucesso. O ponto desejável eram fibras soltas, maleáveis 

e integras. No começo a dificuldade maior é medir a força, percebi que era tanto para não se 

desgastar, quanto para não quebrar muito as filhas e pulverizar o cipó. O básico da bateção é 

levantar a massa acima da cabeça e deixar que o próprio peso da ferramenta faça o trabalho da 

descida e golpe, assim se economiza energia, sem o qual me disseram, não se aguenta trabalhar 

por muito tempo.             

 Durante meu “treinamento” nas bateções, fui percebendo o auxílio do condutor da 

bateção como indispensável, sempre buscando modular o trabalho dos batedores, suas palavras 

sinalizavam para o exceto  de força, rapidez  e lentidão, instruía sobre a importância da 

respiração, e muitas vezes sobre o estado final das fibras do cipó, ele estava apto a mestrar e 

conduzir os rítmos e fluxos da bateção. Com toda instrução verbal ainda tive muitas 

dificuldades em me alinhar, pude perceber que parte daquele aprendizado tinha haver com a 
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apropriação sensível das ferramentas, dos cipós e do próprio corpo. Por isso precisei mudar de 

ferramenta segundo minha capacidade e porte corporal, e foi algo que tive que intuir e 

experimentar, também sentindo a força dos golpes e uma forma capaz de não desfazer as fibras. 

Cada cipó pedia uma forma diferente de aplicação, algum eram finos outros grossos e antigos 

e exigiam um tempo de trabalho enorme, no começo parecendo impenetráveis, as batidas secas 

parecendo não surtir efeito, tal que em certo momento ele começa a ceder internamente, e 

quando finalmente se transformam em sedosos segmentos de fibras lisas é um grande alívio.                    

 Cada um desses cipós é tratado de formas diferentes,  os mais grossos e imponentes são 

chamados de “generais”, eles demandam um esforço enorme para serem tratados, mesmo na 

limpeza e maiormente na bateção,  são vistos como  entes de grande força, a antiguidade do 

cipó sugere sua senioridade e um grau maior de “individuação’, são tratados com reverencia. 

Assim cada cipó traz essas características, duro, fibroso, grosso, molhado, fino, nodulado, cada 

qual exigindo distintas formas de engajamento e possibilidades de trabalho.  As instruções 

passadas  durante a bateção funciona como um sinalizador, em parte é assimilada pelo discurso, 

mas o sucesso da bateção depende de uma sensibilidade para com os fluxos e ritmos, de se 

perceber dentro de um corpo percussivo, como um ajuste rítmico de percepção e ação 

(INGOLD, 2010, p. 21), menos como transmissão de conhecimento e mais como sensibilização 

do sistema perceptivo (INGOLD, 2010, p. 21).  O feitio tem uma gramática própria no que 

tange aos processos de aprendizagem, que é sobretudo corporal e silencioso. As etapas do 

processamento dos vegetais são tempos, geralmente marcados por ritmos técnicos e micro 

ciclos,  durante as repetições os gestos, o feitor vai adaptando seu corpo e percepção as 

condições instrumentais e aos fluxos sensíveis. O feitor progride gradativamente entre as etapas 

do feito, desde a mais simples as mais complexas, isso ocorre dependendo de seu engajamento.  

O feitor deve apreender também a administrar o efeito do Daime, a própria bebida manifesta 

uma ação pedagógica, ela é vista como uma inteligência, que deve ajudar o daimista a absorver 

conteúdos reflexivos, que nesse caso são mutuamente instrumentais. O processo de 

aprendizagem nos feitios tem menos haver com um acúmulo de informações e mais como uma 

experimentação reflexiva da educação da atenção (INGOLD,2010). 

A bateção,  transformação do cipó bruto em fibras,  depende da capacidade do feitor em 

desenvolver uma habilidade, no sentido dado por Ingold, que se dá na relação, o diálogo entre 

a aplicação de forças internas e a força constituinte do artefato. “Ela surge através do gradual 

desenrolar do campo de forças armado através do engajamento sensitivo e ativo do praticante 

e do material” (INGOLD, 2001, p. 342). Alcançando uma sintonia e uma mecânica consonante, 

o batedor alcança o estado de fluxo e concentração, uma pessoa me descreve que sente como 
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se entrasse em um estado automático, seu corpo parece trabalhar sozinho.  

   Tive oportunidade de participar de outra grande bateção, com a execução de um hinário, 

desta vez tive condições de me manter até o final, e pude me sentir muito mais integrado, senti 

claramente uma correspondência com os hinos tocados. Os hinos faziam referência a entidades 

encantadas que povoam o universo daimista. 

Houve também outra bateção bastante especial que vale a pena o destaque. Naquela manhã de 

domingo eu tive uma surpresa, ao perceber que estava sendo preparada uma bateção das 

crianças. Os filhos e filhas da comunidade se aproximavam da área do feitio, de início as 

crianças eram apresentadas ao cipó Jagube e instruídas na limpeza do cipó. Os meninos em 

certo momento tomaram posição dentro do cerco de bateção, ocupando um toco, e para as 

meninas foram preparados assentos, compondo a assistência, entoando os hinos. Um a um, era 

servido Daime aos pequenos, os meninos aparentavam ter entre 7 e 12 anos, então houve uma 

reza e preparados deu-se início ao hinário das Crianças, (um compendio de hinos, recebidos e 

ofertados as crianças).  Nesse ponto pude observar como a comunidade se envolve no sentido 

de proporcionar as crianças um estímulo a uma socialização baseada nos valores do respeito e 

reverência aos elementos cipó e folha, sendo desde a idade tenra iniciados ao processo de 

feitura. Os meninos estavam totalmente envolvidos na bateção e fizeram todo o hinário com 

bastante tranquilidade, certo que já não era novidade para muitos deles. Me foi cedido 

transcrever um desses hinos, que me chamou particular atenção. 

          

 “Agradecimento” 

                           (Pedro Marciano) 

   Bate que Bate  

   Pro Jagube ir pra panela 

   Quero Sempre agradecer 

   A força que vem da terra 

    

   Agradeço ao Mestre 

   Por mais esta apuração 

   De Estar nesse feitio 

   Junto com os meus irmãos 

 

   Sou pequeno, sou criança  

   Mais ainda vou crescer 
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   Peço a Deus que eu me lembre 

   De sempre agradecer 

                              Maria Cristina de Moraes 

 

Maria Cristina comentou que recebeu esse hino no terceiro dia de um feitio. Sendo ofertado a 

Pedro Marciano, um jovem daimista filho de Armando13. 

 

Cozimento 

 

Pelo terceiro dia no feitio, eu já tinha participado da maioria dos processos menores, que 

circundam a feitura, já havia limpas e batido cipós, carregado lenhas. Seu Manuel em certo 

momento me incentivou a me aproximar da área do cozimento, ele foi enfático ao dizer que era 

a parte mais fundamental e que seria importante participar caso quisesse entender o processo 

de feitura. Eu tangenciei ao máximo a entrada no cozimento, pois temia atrapalhar, mas 

seguindo os conselhos de Manuel, primeiro busquei observar ficando próximo, como ele previu 

em certa hora eu seria requisitado.  Nos momentos do dia em que não haviam muitos 

trabalhadores disponíveis, era o mais propicio para minha aproximação. O primeiro serviço que 

tive alí, me foi passado por um outro novato, Xavier, que já tinha se tornado um expert em 

“fazer barro”.  Uma pasta de barro é usada para vedar as frestas que ficam entre as paredes das 

panelas e boca da fornalha. O barro age como um selante térmico e impede que o calor e 

labaredas saiam. De tanto em tanto o barro se racha e desfarela, sendo preciso retirar as placas 

secas, varrer e depois aplicar uma nova demão de massa. Ele me ensinou a cavar o barro da 

encosta e misturar na medida certa a água. Um feitor me disse que fazer a lama era sempre o 

serviço mais básico para quem quisesse aprender, quando já tivesse pegado a perfeição daquele 

serviço era um bom momento migrar pra outro. Xavier me disse que tinha passado o dia anterior 

apenas fazendo aquilo.   O interessante é que muitas das coisas que me foram passadas veio de 

outros novatos, acredito que por um sentimento de solidariedade de um lugar comum, também 

por falta de tempo de outros antigos. Outra tarefa que recebi foi de varrer o chão da área de 

cozimento, que surpreendentemente acumulava terra rapidamente, isso tinha que ser feitio com 

 
13 Nas linhagens daimistas, tanto Barquinha quanto Santo Daime, o repertorio de músicas devocionais é atribuído 
a agencia dos espíritos em transmitir o conteúdo e melodia aos médiuns via extática, numa espécie de musico-
psicografia. No caso particular do Santo Daime, é comum que esses hinos sejam direcionados a outrem, como 
uma espécie de mensagem direcionada, na verdade uma dádiva. Para entender mais sobre o universo de 
circulação de hinos, consultar REHEN, Lucas Kastrup F. Recebido e Ofertado: A natureza dos hinos na religião do 
Santo Daime. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado, PPCIS/UERJ, 2007. 
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a ajuda de esguichos d’agua para não levantar poeira. Os feitores diziam que o ambiente não 

podia apresentar sujeira e desorganização. 

  O vapor do cozimento exala um cheiro doce , que para mim lembra guarapa de cana. o 

pátio de cozimento é composto por 3 fornalhas, com 4 bocas, durante esse feitio uma dessas 

fornalhas foi reservada para Seu Manuel trabalhar,  foi dado a ele a oportunidade de fazer o 

Daime da sua própria maneira, isso é o Daime da Barquinha. Já acompanhando a algum tempo 

e depois de trabalhar com o barro, fui aos poucos sendo requisitado em outras tarefas, trazer 

águas e cozimentos, levantando panelas, escorrer o Daime, descartar o bagaço, ‘acalmar” o 

cozimento para não transbordar, revirar as fibras do cipó na panela de cozimento. Todas essas 

tarefas exigiam muita atenção, força física e o aprendizado de técnicas e ferramentaria. Os 

trabalhos eram sempre cíclicos, Seu Manuel me chamou atenção para me ater a sequencia dos 

atos e me adiantar de modo que não precisasse me ser dito o que fazer ou como me posicionar, 

nas palavras dele, sair do automático. Esse tipo de visão sistemática do feitio, o domínio das 

etapas e suas relações, segundo as palavras de Manuel diferenciavam um feitor de um ajudante. 

As manobras técnicas durante o cozimento são sequenciais, interdependentes e cíclicas.  O 

feitio no Santo Daime começa sempre no início da manhã, onde é acesso a fornalha, e feita uma 

primeira bateção, então segue a montagem da panela. Uma pessoa cuida de colocar uma 

primeira camada de cipó enquanto outra despeja as folhas de uma saca, nesse momento as rezas 

feitas sinalizam que o ato exige um controle espiritual, é momento limítrofe, sensível e 

cuidadoso. 

O material vegetal é cozido por algumas horas e o produto desse cozimento vai ser 

separado em galões, o primeiro subproduto é o cozimento de 1º grau,  o material deve ser cozido 

pelo menos 3 vezes resultando em cozimentos de 2 º e 3 º grau. Um quarto cozimento pode ser 

feito, seu subproduto é chamado água-forte, e serve para substituir a água pura nos primeiros 

cozimentos. O cozimento de 1º grau vai ser reduzido com mais folha e cipó, resultando no 

Daime de 1° grau, da mesma forma os outros cozimentos vão ser juntados e reduzidos segundo 

seu grau e resultando em Daimes de graduação equivalentes. O Daime de 1° grau é tido como 

mais forte e puro e forte e assim sucessivamente, o Daime de primeiro grau é reservado para 

ocasiões especiais.  Durante os cozimentos os feitores que mechem nas panelas precisam se 

comunicar com os foguistas controlando a entrada de lena, o fogo deve se manter forte e sem 

muita variação, o excesso de fogo aumenta a pressão podendo fazer o liquido transbordar. Por 

isso os feitores precisam vigiar as panelas que em horas críticas teimam em derramar, com a 

ajuda de gambitos (espécie de tridente de madeira), os vegetais são acomodados e a fervura 

acalmada, com garfões de ferro o material é de tempos em tempos revirado dentro da panela 
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para cozinhar igualmente.  No meio dessas operações não é desejável que o liquido caia no 

chão, esse tipo de incidente pode ser tomado como uma ofensa ao sagrado. Passei a escutar 

casos de acidentes extremos onde o Daime era desperdiçado, gerando enorme constrangimento. 

Esses relatos eram complementados com a importância da constante atenção e foco nos 

processos.    

A última parte do cozimento é o chamado “apuro”, que na verdade é o processo de 

redução dos cozimentos para que atinja o ponto de Daime. O Daime não é exatamente um chá, 

como produto final se parece mais como uma redução, um xarope por assim dizer. Os 

cozimentos são trazidos para a panela onde são acrescentadas apenas folhas, o liquido reduz 

para cerca de um décimo de seu volume total, o ponto final é viscoso. Os feitores mais 

experientes, sabem exatamente o ponto e para isso contam com uma sensibilidade incomum, 

Seu Manuel me diz que identifica o ponto por sinais, como o cheiro, a viscosidade e 

principalmente pelo brilho, ele me mostra as folhas meladas tentando sinalizar que ao atingir o 

ponto de Daime, o liquido apresenta um brilho especial em contraste com a luz, apesar de seu 

esforço eu não soube diferenciar tal brilho. As condições da apuração me explicam Caetano, 

são muito sensíveis porque influenciam muito na experiência ao se tomar a bebida. No apuro 

as fornalhas estão no seu máximo, o fogo é intenso e precisa ser constante, Caetano observa 

que se o fogo variar, ao tomar a Daime, se percebe a força indo e voltando,  influenciado na 

estabilidade da experiencia, segundo ele há uma “memoria energética”. Manuel também já tinha 

me relatado um caso, onde presenciou feitores inexperientes, que misturavam água fria na 

panela com cozimento quente. Ele concluiu que por esse motivo o Daime deles era fraco e não 

tinha força, segundo ele, isso acabava por a baixo todo trabalho que tiveram.  

Essa correspondência sensível entre a feitura e a experiencia extática, é preponderante 

como uma categoria nativa, vão aparecer nesse trabalho noutros pontos, nesse caso a 

temperatura, o calor e o frio são elementos que conduzem reações sensíveis.   Se a raspagem 

representa a operação mais a margem do feito, com trato mais rústico, o cozimento é o centro 

do feito, onde todo material foi refinado e para onde todas as forças e processos convergem. 

Caetano sugere que a apuração é o momento mais sensível e sujeito a imprimir forças. A postura 

dos feitores durante a apuração, exprimem um cuidado e seriedades redobrados. Um dos 

feitores ajudantes me diz que, naquele momento era preciso uma vigilância extrema nos 

pensamentos, pois estava tudo indo para a panela.  Caetano ainda brinca, dizendo que não é 

atoa que o nome é apuro, justamente por ser a hora mais crítica. 

 

Tudo o que você conversa ali, segundo a tradição, os conhecedores, os mestres, tudo 
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de você conversa aqui e ali no trabalho vai pra dentro do Daime, o que conversa vai 

pra dentro da panela(...) então tem que ser filtrado, então é muito difícil, muitas vezes 

não gostam da minha forma de trabalhar(...)eu não fico muito rindo não, 

principalmente quando eu estou lá na panela, estou de cara fechada, não é querendo 

ser,  mas a obrigação. As vezes as pessoas estão conversando você fala e a pessoa não 

gosta, acha que o cara está querendo pegar no pé. Então muitas vezes eu preciso falar 

alguma coisa, eu preciso parar o serviço da panela pra poder conversar, isso tudo não 

é criação minha. Muitas vezes você está conversando com alguém na panela, você 

está fazendo uma ligação, então se você pega na sua mão e você tá fazendo uma 

ligação de alguma coisa, a mesma coisa que você está com uma ferramenta na mão 

você está ligado, isso tudo o que eu aprendi, e também tem a intuição. 

                                                                                      (Entrevista com Manuel, 2016) 

 

No depoimento de Manuel, fica aparente os motivos para tamanha precaução, vemos que ele 

tem um cuidado excecional sobretudo quando está trabalhando nas panelas, sugerindo um 

momento de extrema sensibilidade, o que é pensado ou falado quando se trabalha no cozimento 

é absorvido, a fala e o pensamento na visão nativa não é um elemento neutro, no sentido que se 

encerra numa esfera discursiva e conceitual, mas extrapola e afeta outros domínios que não do 

“eu”. De certo os conceitos seculares de individuo, estão ligados a lógicas que operam 

reiterando  os limites entre o que é material e imaterial, real e imaginário, espírito e coisa e 

outras oposições ontológicas derivantes (INGOLD, 2006).  Na feitura esses domínios 

ontológicos não são paralelos e opostos, mas relacionais e transversais, no cozimento 

essas fronteiras parecem estar especialmente permeáveis. Os feitores são assim 

elementos de articulação, nas palavras de Manuel fazem ligações, a fala comunica e cria 

uma conexão externa, a ferramenta que o feitor usa para mexer nas panelas é uma outra 

extensão abrindo um circuito. Por isso os feitores evitam falar na panela sobre coisas 

alheias ao instrumental, principalmente quando estão manipulando o cozimento.  O feitor 

se preocupa com as ligações que cria, através de seus pensamentos e conversas que 

estabelece com outros.  

Outros elementos emergentes no cozimento/apuração são mais perceptíveis, essa é a 

hora em que a fervura levanta quase sem trégua, o Daime quase pronto não pode transbordar.  

Quando o feitor reconhece o “ponto de Daime”  dá o sinal para a panela ser retirada, com a 

ferramenta a mão, o feitor bate com ela três vezes na boca da panela, cada batida é uma 

reverência ao Sol a Lua e as Estrelas, são entes de grande importância na cosmologia daimista.  

Da mesma forma um sino é tocado em três badaladas. A panela é então é retirada do fogo, 

tombada em uma caneleta para o Daime escorrer, é colocada uma tela para segurar as folhas no 

fundo, deixando o liquido fluir.  Esse é um momento solene, onde se obtém finalmente a bebida, 

marca o nascimento daquele Daime. Em um desses momentos, Armando faz uma fala, “esse é 

nosso ouro”. Não consigo deixar de fazer a analogia da feitura com o garimpo, onde para se 
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obter o produto final e puro é necessária uma grande estrutura e uma vários series de operações 

e processos de purificação e separação. O Daime estão escorre pela caneleta com uma 

tonalidade cobreada, todos se reúnem em volta, e então é cantado um hino em consagração: 

  

O Daime é o Daime 

Eu estou afirmando 

É o Divino Pai Eterno 

E a Rainha Soberana 

O Daime é o Daime 

O professor dos professores 

É o Divino Pai Eterno 

E seu Filho Redentor 

 

O Daime é o Daime 

O Mestre de todos ensinos 

É o Divino Pai Eterno 

E todos seres divinos 

 

O Daime é o Daime 

Eu agradeço com amor 

É quem me dá a minha saúde 

E revigora o meu amor 

 

Agradeço ao Santo Daime 

Agradecendo a todos seres 

E quem me manda agradecer 

É o meu Pai verdadeiro 

                 ( Padrinho Alfredo ) 

 

 

Depois disso o Daime é coado em um pano para filtrar micropartículas, engarrafado ainda 

quente, para que as garrafas sejam esterilizadas e assim evitar a fermentação e explosão dos 

recipientes.  Enfim é etiquetado segundo seu grau e as garrafas são reservadas. 
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Na Barquinha 

 

Participei de alguns feitios na barquinha, mas como disse em outro momento, tomei 

alguns para deixar uma atenção mais etnográfica, no período de campo tomei particularmente 

2 eventos de feitio como casos.  O feitio oficialmente começou em uma a noite de quarta-feira, 

na barquinha o acendimento das fornalhas marca o inicio assim como o apagamento marca o 

final, nos 4 dias corridos de feitio a fornalha permanece acessa. Ao contrário das igrejas do 

Santo Daime, o feitio corre durante as noites e madrugadas. Essa quarta feira em questão estava 

previsto no calendário religioso, um “trabalho de instrução”, na ocasião do culto são entoados 

alguns salmos temáticos, músicas devocionais que compõe as doutrinas e mensagens 

espirituais, similares aos hinos do Santo Daime. Durante os períodos de feitio, algumas dessas 

salmos são selecionadas na intenção da feitura, durante os feitio o extenso calendário de 

trabalhos corre normalmente, numa ocasião de culto um dos salmos entoados me chama 

atenção, é um salmo que traz a mensagem espiritual de  um pesquisador da missão, uma função 

cabida a especialistas em visualizar e identificar reinados de cipó e rainha em meio a mata. 

Outros salmos faziam referencia a entidades encantadas das matas e do cipó, uma princesa 

encantada na da flor do cipó Jagube, a ‘rainha das florestas” , o caboclo Marachimbé,  e o “velho 

Juramidan” espírito Mestre do Daime que também é identificado como o próprio Mestre Irineu.   

São entidades que estão mais diretamente ligados a origem silvestre do Daime, o mistério das 

florestas, dessa forma representam diferentes temperamentos e aspectos que estão presentes na 

existência mística da bebida, trazido por espíritos patronos.   

Ao final do “trabalho de instrução” dentro da igreja, os salmos e orações são 

recomendadas a   pedindo do  bom andamento do feitio e da assistência espiritual,  feito isso  

estava por aberto oficialmente o feitio.   

  A catação é ato da colheita do cipó e das folhas da rainha, o ato ritual costuma preceder a 

abertura dos feitios, mas é comum que seja feita também durante, conforme a necessidade e 

disponibilidade do material.  Foi na barquinha que eu tive a oportunidade de imersão na catação, 

na Flor da Montanha infelizmente não tive oportunidade de acompanhar a colheita, acompanhei 

basicamente o feitio em curso, os cipós já haviam sido colhidos.  Quanto as folhas, a catação 

no Santo Daime é atividade exclusivamente feminina. Adiante narro uma dessas experiências 

de catação na Barquinha.  

       O Feitio estava se aproximando e a comunidade organizou uma caravana para a catação do 

cipó e da rainha, que aconteceria em uma propriedade em Maricá/RJ um município vizinho, um 

contato dos feitores, cedeu o terreno com muitos reinados de cipó e rainha. Essa catação foi 
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atípica, pois reuniu um grande número de membros da igreja, em  clima de irmandade, seriam 

colhidos uma boa quantidade de cipós e folha durante todo o dia.  

Saímos muito cedo em alguns carros, chegamos ainda pela manhã. A colheita da rainha deve 

preferencialmente acontecer nas primeiras horas da manhã, é dito que nesse período as folhas 

estão mais regadas de seiva e com melhor proveito de seus efeitos. O local trazia uma beleza 

rural, com um terreno bem grande, arborizado e fazendo vista a largas paisagens de pastagem. 

Fomos logo bem recebidos e partilhamos um café da manhã.     

 Em um grande círculo a comunidade se reuniu para fazer a abertura dos trabalhos, a 

dirigente da igreja, inicia rezando algumas correntes de prece (pai nosso – ave maria), então é 

cantado alguns salmos da casa, hinos de reforços invocando os guardiões espirituais da casa, e 

também um para Príncipe Dom Simeão , entidade de maior autoridade espiritual, abaixo dos 

Santos Padroeiros. Logo então essas rezas e hinos são entregues/ofertadas em forma de oração, 

onde também é pedido a benção, licença e proteção de Nossa Senhora Rainha das Florestas e 

Juramidan. São pedidos livramentos contra acidentes de trabalho e contra animais peçonhentos, 

dessa forma os trabalhos estão abertos. Aos pés de uma árvore uma vela de plantão é rezada e 

acesa ao lado de uma garrafa de Daime, ela marca a presença de seres guardiões.  Se formam 

duas filas para homens e mulheres, o Daime é servido.  Os serviços são distribuídos da seguinte 

forma, os homens mais experientes, ficam a cargo da catação do cipó, as mulheres e os jovens 

ficam por conta da catação das folhas da Rainha, nessa hora eu optei por começar pela catação 

das  folhas.  

A divisão dos trabalhos por gênero não é um regra na Barquinha, normalmente os 

homens ficam responsáveis pelo trabalho mais braçal, incluindo a catação dos cipós mais por 

questão de aptidão física. No caso das linhas do Santo Daime, o que se vê é uma divisão bem 

marcado dos gêneros, a catação dos cipós é um trabalho exclusivamente masculino, aos homens 

cabe todo o trato do cipó, limpeza, bateção e colheita, da mesma forma as mulheres são 

responsáveis pela colheita e trato das folhas.  O cipó é associado ao sagrado masculino e as 

folhas ao feminino, no Santo Daime é preceito que o trato com o vegetais obedeça o princípio 

de analogia no qual cada vegetal seja manipulado pelo sexo correspondente, buscando a 

uniformidade e preservação da essência .  É dito que o Cipó traz a força e a Folha traz a luz, a 

força é um elemento ativo, traz o movimento, impulsiona, a  Luz,  traz a clareza a direção, Seu 

Manuel me diz que o cipó e a folha tem que ser bem combinados,  a falta de cipó na bebida 

junto ao excesso de folha, traz segundo ele uma experiência “fria”, “ a pessoa não consegue se 

firmar”, o excesso do cipó vai proporcionar uma experiência muito visceral mais pouco 

elucidativa.  
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A atividade de catação da folha rainha é mais introspectiva,  ao entrar em contato com 

a folha é recomendado buscar um estado contemplativo e concentrado, deve-se procurar manter 

bons pensamentos e reverência, logo alguns pontos são puxados e quebram o silêncio, são 

músicas que remetem aos seres que povoam o universo cosmológico da Barquinha, caboclos e 

pretos velhos, encantados e também aos Orixás, assim vai se formando um coro. 

Existem muitos pés de rainha, um pequeno grupo de pessoas se reúne em torno de um arbusto, 

colhe-se quase todas as folhas do arbusto apenas conservando as duas folhas maiores da ponta 

e o rebento que dará origem as novas, é um trabalho repetitivo e minucioso havendo um cuidado 

para não machucar a planta quebrando seus olhos (rebentos). O arbusto da rainha lembra os pés 

de café, e também produzem pequenos cachos com frutinhas vermelhas e adocicadas, é pedido 

para que se arranque os frutos assim como as folhas, na verdade isso não prejudica a planta, 

mas funciona como uma espécie de poda, dessa forma a planta terá mais força e energia para  

se renovar e crescer com viscosidade.   

Do outro lado do terreno os homens preparam a colheita do cipó, mesmo cultivado a 

catação do cipó exige considerável esforço físico, o cipó cresce subindo nas copas das árvores, 

se emaranhando entre os galhos e na copa projeta suas folhagens buscando a luz do sol, o 

primeiro passo é cortar os veios do cipó na altura das copas para que possam ser destacados e 

então puxados para o chão. Algumas dessas árvores alcançam considerável altitude, é 

necessário um bom escalador, escadas e cintos  de escalada podem ser necessários, o escalador 

vai percorrendo os galhos cortando e destacando os ramos do cipó, é um serviço periculoso e 

de enorme esforço. Uma vez no chão o cipó é cortado em suas partes mais grossas,  o cipó é 

naturalmente mais grosso nas bases conforme vai ficando mais afinado sua tendência é se 

ramificar, entre as folhagens e as ramas há muito cipó para ser aproveitado, é preciso separar 

com minúcia. Em certo momento nesse dia foi preciso acessar uma árvore que abrigava no 

tronco uma colmeia de abelhas, Seu Manuel provocou um fumaceiro para dispersar as abelhas, 

foi preciso remover a colmeia, enquanto isso ao lado entre a fumaça, trabalhávamos puxando o 

cipó agarrado, tarefa que em certo momento exigia o esforço de vários braços, todo os cordões 

precisavam ser arrastados para uma área mais aberta, para serem trabalhados. Alguns foram 

picados,  mas outro inseto foi que picou um companheiro que teve uma reação alérgica ficando 

bastante inchado, nada muito grave, a luta contra as abelhas foi vencida e a colmeia desfeita, 

rendendo ainda um pouco de mel defumado. No meio aquela profusão de movimentos e tarefas 

tentava me localizar, entender quais eram aqueles processos.     

 Não participei tanto quando gostaria no corte do cipó, mas percebia que muitos serviços 

estavam sendo executados e de forma coordenada, enquanto uma nova árvore era explorada, já 
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haviam pessoas trabalhando nos cortes do cipó mais grosso com golpes de facão e então os 

amontoando, outros estavam envolvidos na minúcia de aproveitar as ramas entre muitas 

folhagens e fios verdes de cipó, cortes frenéticos com tesouras de poda, trabalho muito 

repetitivo e extenso. Os cipós eram separados e amontoados conforme sua espessura. No meio 

de tanta informação me perguntava como tanta coisa ocorria ao mesmo tempo, de forma 

organizada e cooperativa, pensava “bom isso não é para qualquer um”, percebia que já não 

estava tanto no Daime (sentindo seus efeitos), e novamente imaginava a dificuldade em dar 

conta desse trabalho com o Daime forte. Ao ver um colega no alto de uma enorme árvore 

chegava a ter vertigem só de olhar, mas ao mesmo tempo com admiração, prevendo  um 

excelente controle do corpo e mente para executar tal serviço. Depois que o trabalho arbóreo já 

chegava ao fim, o trabalho com o cipó estava longe de findar, me juntei a tarefa de 

processamento do cipó, que seriam separados em sacas, passei algum tempo cortando  o cipó 

mais grosso em tamanhos regulares com o facão, outro tempo com tesoura de poda, trabalho de 

“aproveitamento das ramas”, separar a rama de cipó que tem força (aproveitável) das verdes e 

descartar as ramas secas, tarefa um pouco enfadonha.  

Nesse tempo as pessoas estavam mais sossegadas e tinham mais tempo para conversas, 

descontrações e pitadas de cachimbo.  Entre muitas histórias, foram-se  muitas sacas de cipó, 

uma a uma sendo preenchidas contadas e pesadas. Embora o fluxo de trabalho por vezes cria 

uma atmosfera tensa, em vários momentos se escutava casos, muita comunicação e troca de 

conhecimento. Durante os feitios procuro percorrer todos os ambientes e me evolver em todos 

os serviços em que minha capacidade me permite, nesse dia também tive oportunidade de tirar 

um tempo para fazer fotografias.  
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Figura 3: Catação das folhas da Rainha 

 
Autor: Icaro Torres 

Figura 4: Escalador “corte arbóreo do cipó” 

Autor: Icaro Torres 
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Figura 5: Corte do Cipó em terra 

 
Autor: Icaro Torres 

 

 

 

 
Figura 6: Cipó pilhado aguardando seleção e cortes menores. 

 
 Autor: Icaro Torres 
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Na Barquinha o processo da feitura segue etapas parecidas com as do Santo Daime,  se 

observa um protocolo ritual menos marcado, no trato instrumental também se vê um nível 

menor de elaboração.  Por isso não devo me ater tanto a descrição das etapas da limpeza, 

trituração, cozimento que já foram contrastadas e comentadas em outros momentos do texto.  

Algumas falas e episódios  e personagens continuarão a ser tratados nos tópicos  temáticos. 

Ao final do feito na Barquinha, assim como na abertura existe um ato para marcar o 

fechamento. Todos os participantes do feitio são chamados para subir no pátio de cozimento, 

formando um circulo em volta da fornalha, os aparelhos (médiuns) oficiais, recebem as 

entidades que compõem as obras de caridade. Os pretos velhos são parte ativa na vida religiosas 

dos adeptos dessa doutrina, são reverenciados e estão sempre sendo consultados, fazendo falas, 

e compondo momentos de importância.  Ao final do feitio eles descem para consagrar a bebida, 

as últimas panelas com Daime já apurado. São cantados alguns salmos em especial a príncipe 

Dom Simeão, entidade maior que comanda as obras de caridade.  Ao final, é feita uma fala de 

agradecimento da preta velha, Vó Maria Clara. O feitio assim como qualquer outro trabalho, é 

sempre entregue em forma de oração ao final, aos Santos padroeiros da missão (São Francisco. 

São Sebastião e São José) e também a Virgem Maria e Jesus.  

 

 

3.2 Fazendo feitores 

 

Gostaria de discutir aqui um pouco sobre como se dá o processo de formação do oficio 

do feitor. Seu Manuel teria sido levado a Barquinha do Seu Manuel Araújo aos 19 anos, com 

problemas de ordem psiquiátrica, diz que sua mãe o levou porque ele estaria doido. Teria feito 

um tratamento com príncipe Dom Simeão, guia espiritual da Madrinha Chica. No desenvolver 

da coisa foi identificado que o problema não era da ordem psíquica, mas espiritual. Seu Manuel 

estaria sendo obsediado por um encosto/espírito.  Comprido com o tratamento Seu Manuel foi 

liberado. Depois de um tempo Seu Manuel retornou a convite de um amigo. Contando a história 

de como sentiu o Daime, ele diz que viu as coisas se transformando como um outro mundo se 

abrindo. Manuel continuou a tomar Daime, ficou cinco anos na igreja de Manuel Araújo, nesse 

período Manuel conta que ainda estava ligado a vida de curtição e boemia, o que acabou levando 

o afastamento dele. 

Um tempo depois, no mundo, Seu Manuel teria conhecido a filha do Mestre Antônio 

Geraldo em um bar, Manuel diz que sentiu como se eles já se conhecessem há muito tempo. 
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Depois ele ficou sabendo por ela que seu pai era dirigente de uma  Barquinha. Manuel e Sandra 

se tornaram muito próximos e grandes amigos, Manuel passou a seguir com ela na Igreja de 

Seu Antônio Araújo. Sandra era uma exímia feitora de Daime, ele estava afrente do feitio nessa 

igreja, e foi por ela que seu Manuel foi iniciado na feitura. Manuel também foi afastado da 

igreja de Seu Antônio Geraldo, ou cassado nas suas palavras, mas ainda tinha proximidade com 

Sandra e acesso ao Daime.  Nesse período Manuel andava por muitas igrejas, 5.000, Alto Santo, 

e continuava morando na casa de Sandra, depois de algum tempo de suspensão ele teria tido 

autorização para frequentar novamente o culto. Manuel circulava entre as igrejas e a boemia. 

Por essa época Dona Chica Gabriel já tinha se afastado da antiga igreja e já começava a 

fazer os seus trabalhos espirituais independentes. Manuel então decidiu seguir junto com a 

madrinha Chica. Quando chegou na igreja estavam em Feitio. Eu perguntando a Manuel quem 

era bom feitor por lá, ele me diz que “eles não tinham condições, que não sabiam trabalhar, 

faziam da forma deles”, fazendo um Daime pouquíssimo concentrado, sendo preciso beber um 

copo americano para sentir os efeitos. Eles não batiam o cipó apenas quebravam, dizia Manuel, 

cozinhando o cipó não puxava a força, o que deixava o Daime fraco. 

Quando Chegou no feitio a pessoa responsável teria dado a Manuel seu lugar na bateção, 

Manuel mostrou o ponto da bateção para eles, já tinha aprendido a bater na 5.000 igreja do 

Santo Daime.   

Com o tempo Seu Manuel foi assumindo a bateção do cipó, foi tomando a frente, 

enquanto  uma outra pessoa mandava na parte do cozimento. O Daime continuava fraco, 

segundo Seu Manuel, o motivo era a variação, quando estava quase arriando o Daime, jogava 

outra água fria dentro.  Na explicação dada por ele, a variação da temperatura reflete na 

qualidade do Daime, que passava a ter seus efeitos oscilantes, “a força vem e vai”.  

Em um dia de feitio faltou pessoal e por necessidade colocaram Manuel pra cozinhar da 

forma dele, Manuel disse nunca ter sido do tipo que contava vantagem por saber fazer, mas 

nesse dia assumiu o cozimento, passou a noite e no final chegou a hora de apurar. 

Manuel identificou um outro problema na ordem da feitura, “se você joga o material cru, sobre 

aquele que já está pronto você volta tudo que era antes e perde a força, na proporção que você 

“choqueou você perde tudo”. Nesse dia Seu Manuel pediu para continuar a feitura   na  forma 

dele, por “lei” segundo a tradição quem começa o trabalho deve terminar.. 

Já apurado o Daime, pediu para esfriar um copo que eles costumavam beber cheio, cada um, 

serviu daquele copo para todos quatro presentes , todos sentiram muito o Daime. Depois disso 

o líder do feitio disse que iria trabalhar da maneira dele da li em diante. Seu Manuel passou a 

assumir o trabalho geral dos feitios, todos gostaram principalmente a casa, com apoio da 
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Madrinha Chica. Depois de um tempo Seu Manuel passou a cobrar a seriedade e perfeição na 

execução do feitio, desde a vestimenta, coisa que antes era muito solta.   

Pelo tempo que acompanho Seu Manuel, foram muitas as vezes que ele se retirou para 

participar de feitios em outras igrejas, foi esse também uns dos motivos que me levaram ao 

feitio na Flor da Montanha, já participei com ele também em outra igreja como ajudante. 

Quando vai para outros feitios, ele costuma dizer que está indo para estudar, aprendendo outros 

modos de “fazer”, ele atualiza seu próprio repertório, conhecimento e técnica. Mas também 

amplia e fortalece relações de reciprocidade.  

Manuel veio a Barquinha  de Niterói depois que teve um recaída e precisou de 

tratamento, resolveu que seria bom se afastar de algumas influencias no Acre, Manuel chegou 

em Niterói e pegou a igreja ainda se estruturando e foi muito importante para organizar os feitios 

e garantir a futura independência de Daime da igreja. Com mais de 25 anos de feitio Seu Manuel 

é hoje um feitor de referência, sua identidade como daimista se construiu juntamente com o 

ofício do feitor. Manuel conta que fazer Daime para ele foi uma oportunidade divina, “Deus me 

colocou aqui”. Manuel reconhece seu talento para a feitura do Daime, esse oficio lhe rendeu 

uma  identidade e segundo ele uma possibilidade de redenção de um passado de desvios.  

 

   Armando é o feitor responsável pelos feitios na igreja Flor da Montanha, com ele tive 

algumas conversas e durante uma entrevista o pedi para me falar um pouco da sua trajetória 

como feitor. 

 

                       Eu aprendi um pouco com cada um e comigo mesmo, aprendi bastante sozinho, 

fazendo e tomando e percebendo, e com a experiência de alguns, Pedro Dario, Lúcio 

Mortimer, Capereli, Chico  Corrente, Padrinho Alfredo  são todos meus professores e 

principalmente o “Mestre’, diretamente com ele, a metade foi ele, fui aprendendo e 

lembrando muita coisa que eu não lembrava. Eu já sabia que era isso mesmo desde o 

começo, a facilidade que eu tinha de absorver tudo e entender, toda dinâmica tudo, 

desde o primeiro dia, não é todo mundo que tem isso, já é alguma coisa diferente. 

Então quando eu fui no Acre, vamos dizer que eu fiz lá um curso, um grupo daqui foi 

lá e eles tomaram conta do grupo, dentro do feitio, nós fomos lá para fazer um feitio 

de instrução, com eles que são mais antigos. Dentro desse feitio de instrução eu 

descobri, que tudo era eu e eles pediam a mim, éramos um grupo de várias pessoas, 

mas tudo era direcionado sempre pra mim, “vamos litrar, vamos passar a limpo, vamos 

esfriar o Daime, e eu não entendi porque eu era o mais novo. Outros ali que eu achava 

mais importantes que eu, já tinham enxergado isso. Eles viam o grupo todo e viam 

que tinham um aqui que tinha haver, eu não sabia de nada na época, depois é que eu 

fui saber.  Então eles me passaram e foram me ensinado e no final é como se a eu 

ganhasse o diploma, passou no teste.  Ficamos um mês lá mas foi uma semana de 

feitio na colônia 5.000. Na época eu ficava, por quê  tem que ser eu? Tanta gente que 

ele podia chamar, e eu ali tentando entender, depois eu fui entender, era eu que tinha 

que dar esse seguimento, já que estão passando pra mim é porque tem alguma coisa, 

anos depois que eu fui entender. Tanto que estou aí, virei construtor de fornalha, sou 

construtor no dia-dia mesmo, faço casa, então eu tenho uma noção muito forte com 

medida, olho bom pra medida, porque eu trabalho com obra, estou acostumado com 
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medida o tempo todo, fica mais fácil pra quem está fazendo esse bebida, você tem que 

ter noção de medida, mais os outros sentidos o odor o olho, e perceber aqui, o que está 

acontecendo, sei tudo o que está acontecendo aqui mesmo estando aqui sentado, estou 

sempre conectado com o processo, até quando eu vou em casa, eu sei o que está 

acontecendo aqui. (...) Na verdade esse trabalho de feitor, é uma coisa que independe 

de nossa vontade de querer porque é um “dom”,  não é todo mundo que tem esse dom. 

Eu acredito que vem de outras vidas, eu tenho certeza disso(...).  Na minha vida 

anterior eu já trabalhava com plantas de poder. (...)  Essa bebida ela é inteligente, ela 

nos interioriza, aumenta nossa visão de percepção, permite vermos nossas vidas 

passadas (...). Com o tempo você vai entendendo melhor, quando é novo não, é muita 

informação, como agente já está aqui a algum tempo você passa a entender melhor a 

sua vida, onde você nasceu porque nasceu em tal lugar, nada é à toa. (...) A bebida 

quando ela tá pronta, o ser que está ali atuando, que está em volta dela e que esta nela,  

que está junto comigo também me avisa, me mostra as coisas, pra eu poder ver na 

hora, então ser um zelador, eu sou apenas um zelador, vamos dizer um monitor, que 

precisa de um monitor pra direcionar, que as pessoas precisam de direção, pra poder 

fazer o serviço. 

Essa relação você passa a entender com o tempo, já tem 31 anos de feitio, e eu nunca 

tirei férias eu nunca parei, nunca passei mais de 15 dias sem tomar a bebida, no início 

éramos poucos hoje eu vejo o resultado, hoje a casa é 300 pessoas.  

                                                                                     (Entrevista com Armando, 11 de janeiro de 2016) 

 

  Gostaria de discutir alguns pontos na fala de Armando que apontam para a concepção 

do estatuto do feitor. Armando identifica que ser um feitor requer um “dom”, algo inerente a 

sua pessoa. Armando considera como algo herdado de outras vidas, ele toma como sinal sua 

facilidade em absorver os conhecimentos sobre a feitura, e como foi recebido e integrado por 

outros feitores experientes com quem aprendeu, para ele seu encontro com a feitura está envolto 

em predestinação. Um outro elemento que caracteriza um feitor, segundo ele é a capacidade e 

sensibilidade em direcionar ou zelar pelos feitios, destaca uma envergadura de gerir os feitios 

através se suas faculdades sensíveis, quando diz que mesmo sentado, conversando comigo ele 

está conectado ao feitio e sabe o que está acontecendo no ambiente de feitura. Seu Manuel 

também me relatou que mesmo quando vai dormir, sente estar conectado com o feitio e o que 

se passa nele. Algo como uma visão do alto. Também Armando entende que seus conhecimentos 

sobre o feitio são fruto parte de suas instruções e parte dádiva, vinda diretamente do “Mestre”, 

aqui sendo Mestre Irineu, que além da figura fundadora da religião é também associada como 

o próprio espírito do Daime.  Manuel também fala sobre a agencia dos espíritos no seu processo 

de feitura. 

                                             (...) ele que vai te dando as formas de trabalhar, no próprio trabalho ele vai evoluindo,  

ali você é um instrumento só, ele vai te dando as consequências pra você evoluir no 

seu trabalho,  mas existem os pontos que você conhece, o fio a espessura, mas ele 

mesmo vai te dando os toques, Deus vai te dando os toques, as entidades. 

                                                                                                              (Entrevista com Manuel, Barquinha, 2016). 

  

Armando fala sobre suas habilidades com medida desenvolvidas no seu oficio como 

construtor civil. Manuel também consegue se manter em grande parte com serviços na área de 
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construção civil,  interessante notar que esse tipo de oficio os ajuda a ter um corpo e habilidades 

que são bem aproveitadas nos feitios, um serviço em boa parte braçal, acompanhei Manuel 

muito envolvido na construção da casa de feitio na Barquinha, e Armando me conta que também 

ajudou construir a casa de feitio na Flor Da Montanha. Armando diz que quando começou no 

feitio ainda bem novo, era muito magro, com a rotina frequente de feitios, carregando peso e 

executando os serviços, tanto nos feitios quanto no seu oficio, foi adquirindo uma estrutura 

corporal forte.  A constituição do feitor passa então por uma noção de pessoa que se  desenha  

entre a técnica e o dom, tomando aqui o corpo como primeiro e o mais natural objeto técnico, 

e ao mesmo tempo meio técnico  do homem, como aponta Marcel Mauss (1934, p.407). 

Também busquei me aproximar de feitores menos experientes na intenção de identificar 

outras condições que os aproximavam dos feitios. Uma dessas pessoas foi Tadeu, no feitio da 

Flor da Montanha percebi logo que ele tinha um grande domínio dos processos e o percebi 

bastante integrado. Quando perguntei a ele como foi essa aproximação e a importância que ele 

dava aos feitores, ele hesitou em se considerar um feitor. Tadeu se considera um “aproveitador”, 

visto que sua especialidade e preocupação, sempre foi em aproveitar e transformar os descartes 

do feitio em Daime.  

  

A minha questão no feitio foi exatamente essa, aproveitar o que  os outros jogavam 

fora, o que podia ser cozido de novo de que já dispensam por cansaço, borra, limpeza 

de peneira, essas coisas. Essas coisas eu fui galgando, hoje em dia eu tenho uma certa 

moral, fico superfeliz quando vem alguém de 30 anos de farda me perguntar o que 

tem que ser feitio, que dizer que eu já tenho uma consciência um pouco maior do todo 

do feitio. Um bom feitor assim vulgarmente falando é aquele que cruza e vai pra área 

cabecear(...). Igual ontem um brincadeira com Armando, ele sentado, eu fui e botei o 

fogo na panela, aticei o fogo, depois tive que correr pra panela pra ver se ela estava 

pulando, senão não tinha ninguém lá, você vai deixar o negócio não pode. Acho que 

um bom feitor é assim como Seu Manuel o Armando, que em qualquer canto, ele sabe 

fazer entendeu, sabe fazer com o negócio aconteça, precisa lavar uma folha mete a 

mão e lava, é o que for necessário. (...). Em relação aos feitios a minha gradação ainda 

está vindo, como eu disse eu não sou um feitor, sou mais um aproveitador, vejo as 

coisas que estão dispensando, na minha concepção é que não temos Jagube suficiente.  

                                                                                             (Entrevista com Tadeu, 13 de janeiro, 2016) 

 

Tadeu me conta que essa perspicácia em aproveitar o material descartado deu a ele um 

destaque. Novamente a capacidade do feitor em ter uma visão integral dos processos da feitura, 

se antecipar as necessidades, e mesmo evoluir e acrescentar técnicas de trato, fazem um bom 

feitor. Tadeu acrescenta narrando um episódio onde participou de um feitio de emergência, onde 

com poucos trabalhadores disponíveis, teve de aprender a fazer de tudo. Para ele é nas situações 

problemas que o feitor age com criatividade buscando formas eficazes de resolução, fazendo 

experimentações. Manuel também no seu modo de trabalhar, busca extrair ao máximo o 

material e a força do cipó, ele me conta sobre situações onde viu sendo descartado o cipó e ao 
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cheirar o bagaço sentiu que ali ainda tinha “Daime”. Nas palavras dele era um “verdadeiro 

pecado desperdiçar o cipó daquela forma’. Sua preocupação maior é utilizar as técnicas de 

cozimento para que todo o potencial do material seja aproveitado, mesmo que para isso seja 

necessário um trabalho maior.  O feitores são especialistas, além de ter um domínio técnico 

excepcional são as pessoas que maior intermediam as forças espirituais e materiais. 

 Tomando um gancho, nessa discussão sobre técnicas de feitura, acho pertinente tomar 

um espaço para tratar da evolução das técnicas de feitura. Uma percepção clara que tive foi que 

no que gere os feitios, houve e há um movimento contestante de refinamento e atualização de 

técnicas e ferramentaria. Marcelo Dirigente da Flor da Montanha, me explicou que nos tempos 

de Mestre Irineu a feitura do Daime era muito rudimentar, ao se cozinhar o cipó Jagube e as 

folhas Rainha uma única vez o chá resultante é chamado pelos daimistas de “Daime Real”, com 

o tempo foram surgindo novas técnicas de cozimento que permitiram maior aproveitamento do 

material. Por ser mais diluído era preciso ingerir maior quantidade da bebida, hoje a tendência 

é uma bebida mais viscosa e concentrada. A vantagem mais evidente é a facilidade em ser 

armazenada e transportada. A expansão dos cultos ayahuasqueiros para regiões distantes, teve 

como efeito a dependência de muitos centros do Daime vindo de suas matrizes. Com isso veio 

acompanhado  a crescente dificuldade em encontrar cipós silvestres, Manuel me conta que bons 

anos atrás era possível encontrar os cipós com relativa facilidade e que agora a maioria dos 

centros daimistas, mesmo acreanos, preferiam ter acessíveis reinados cultivados, visto que era 

preciso adentrar muito as florestas na busca do cipó.  Atualmente a coleta, manejo e transporte 

do cipó Banisteriopsis e da folha Psychotria, é normatizada pelo controle ambiental visando 

evitar sobre-exploração. Não é fácil reproduzir condições para o crescimento desejável do cipó, 

para algumas regiões isso é impossível devido ao clima. Entendo que essas condições apontam 

para a plena expansão da demanda e valoração do cipó, estimulando a evolução de tecnologias 

de feitura.  O feitor como artesão está preparado ou tem uma educação sensória  para se utilizar 

de suas faculdades, habilidades e sensibilidades em vias de aprimorar suas técnicas de feitura. 

Vemos que no caso de Manuel e Tadeu há uma inquietação em aproveitar melhor o insumo 

vegetal. Trocando impressões, ferramentas e técnicas entre sí, ampliam seu repertorio, mas 

também atribuindo ao “dom” - sua experiencia de contato com o ente - muitos insights sobre 

como conduzir e incrementar o trato. 

Existe todo um movimento que gira em torno de escolhas que possibilitem produzir um  

bom Daime , envolvendo uma constante negociação entre técnicas e preceitos, esses limites são 

experimentados e implementados  por relações de eficácia.  Há uma preocupação com a 

sobreposição da instrumentalidade da feitura e a observância de preceitos e normas rituais. As 
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facilidades dos instrumentos e ferramentas de feitio, tornam mais práticas e rápida a produção 

do Daime, por outro lado se tem uma receio quanto a dissolução da dimensão das interações, 

vínculos e  trocas sensíveis.  Na barquinha se percebe um nível menos elaborado ritual/técnico, 

nas etapas da  feitura, isso em relação ao que presenciei na Flor da Montanha. Perguntei a Seu 

Manuel como por exemplo, ele via a questão de que na barquinha o cipó é triturado em uma 

máquina, ele me explicava que dessa forma o Daime poderia ter menos “força” mas que era 

uma opção viável. Em um dos feitios na Barquinha a maquina em questão havia quebrado, boa 

parte do cipó do feitio teve que ser processado somente pela bateção manual, na ocasião foi 

feita uma bateção cantada lembrando os feitios do Santo Daime. Ao final do feitio algumas 

pessoas chamaram atenção para o Daime estar excepcional e creditaram a bateção. Nas duas 

casas percebi uma valorização pelo trabalho manual, o contato reverencial com os vegetais e a 

troca cinética.  Existe toda uma preocupação em conservar o sagrado, que se atualiza durante o 

manejo dos vegetais, no ato do esforço e sacrifício, a ressalva com o excesso de mediações está 

sempre presente. Criando distanciamentos entre o feitor e material cria-se o problema da 

objetificação. 

 

 

 

3.3 Sensibilidades 

 

Retomando a dimensão da trato sensível, o Daime como vimos parece potencializar o 

efeito do contato, sensibilizando o corpo, dando força, vitalidade, e capacidade mental e 

assimilativa. Com efeito é recomendado não abusar dos “sentidos profanos”, há o iminente 

risco de desencadear emoções perniciosas, como a fúria, a impaciência. Por isso os participantes 

devem observar seu pensamento e evitar conflitos.  Embora desentendimentos e brigas não 

sejam desejáveis, não significa que eles não surjam. Na barquinha presenciei um 

desentendimento de Manuel com um dos ajudantes, o clima tenso não se resolveu e assim 

perdurou por quase todos dias do feitio, mesmo com a comunidade tentando aplacar. Na Flor 

da Montanha, também presenciei episódios de conflito.  Manuel ao final do feitio, certo 

momento me diz que o Daime tinha ficado muito bom, mas que estava preocupado que aquele 

desentendimento fosse afetar o Daime.       

  Em um dos feitios que acompanhei na Barquinha um dos dirigentes de casa, Cacá, fazia 

uma observação para os que iriam participar, no sentido de preservarem o silêncio e paciência. 
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Cacá ressaltou que o silencio era fundamental,  e que muito dos problemas que surgem no feitio 

surgem de palavras e assuntos levianos, ele também alertou que espíritos perniciosos buscam 

prejudicar a ordem do feitio  se aproveitando desses momentos. Completando,  ele pondera  que 

durante a feitura e tomando Daime constantemente, os feitores estão muito sensíveis, 

recomenda  principalmente para os que participam da feitura de forma intermitente, “com a 

energia da rua”, ao adentrar no ambiente da feitura, busquem observar e se integrar com calma 

nas tarefas, para não perturbarem a sensibilidade dos feitores e do feitio.    

  Toda a preocupação de Manuel e Caca gira em torno de prevenir que certas forças 

indesejáveis adentrem o ambiente do feitio e prejudiquem a ordem do feitio e a qualidade da 

bebida, essas ressalvas indicam também como na perspectiva nativa o feitio é hipersensível, 

portanto é necessário uma atitude de constante vigilância, em uma expressão nativa “não dar 

abertura”.   A ordem do feitio é observada em dimensões técnicas, mentais e espirituais, e na 

esfera pessoal se espera que o participante se discipline acatando os preceitos rituais, atitude 

mentais, palavras e emoções.  

  O que é buscado é um estado de cooperação e integração nas atividades, as pessoas não 

podem se sobrepor, se evita ao máximo  disputas e descontentamentos.  Cada um precisa saber 

ocupar um lugar eficaz, espera-se que as pessoas que ali trabalham o façam de maneira 

espontânea e de boa fé, a falta de disposição é bastante mal vista e perniciosa ao ambiente do 

feitio.  Durante o feito na Flor da Montanha, Bergamini um experiente feitor e batedor, contava 

de uma experiencia que teve em um feitio no Acre.  Cortando madeira certa hora se sentiu 

injuriado com o trabalho, e rapidamente se encheu de desanimo,  tomando o Daime ele sentiu 

vindo de sí um cheiro horrível de coisa podre, passada, se perguntando o porquê daquilo o 

Daime o iluminou e o disse que aquilo era por conta da sua preguiça. Bergamini contou que 

depois desse dia jamais teve preguiça. Palavras, pensamentos e humores, aqui carregam uma 

qualidade, essas qualidades devem ser selecionadas porque irradiam e afetam o ambiente e a 

própria bebida, não estão encerradas na unidade psíquica do feitor.  

Os ritos daimistas incluindo o feitio, são por excelência coletivos, nos momentos de 

culto, ou “trabalhos”,  se acredita que as experiências, afetos, pensamentos e emoções possam 

extrapolar a percepção interna e ser compartilhados em algum nível, a soma, a circulação e a 

troca desses afetos é chamado pelos daimistas de corrente, na corrente atuam e circulam forças 

entre pessoas e espíritos. Não é raro escutar que determinada pessoa esteja pesando a “corrente”, 

com uma carga emocional, mental e espiritual negativada, o que exige das outras pessoas um 

esforço maior, para “segurar a corrente” desprendendo um ânimo em uma direção inversa, 

buscando a elevação. A categoria nativa corrente é muito importante porque da suporte a 
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dimensão do sensível que esta sempre sendo acionada no universo das práticas daimistas, a 

agencia distribuída e compartilhada entre vários elementos. 

Como vemos nos feitios as pessoas precisam se relacionar bem com os objetos e uns 

com os outros em vias de alcançar uma organicidade, uma sintonia.  Uma execução e 

distribuição eficaz das operações técnicas, depende também da boa relação entre os 

participantes.  

 

É uma atmosfera particular, uma harmonia impressionante é como um balé, você 

mexendo dentro da casa do feitio com harmonia, sem falar muito, falando o mínimo, 

cada um sabe qual o lugar dele qual a sua função, o que precisa fazer, tem muita 

disciplina, não tem conflitos ou eles são resolvidos na paz(...). Os movimentos São 

bonitos, você não pode passar onde alguém vai estar, não pode atrapalhar a passagem 

de alguém, não pode esbarrar, é perigoso, sem equipamento nenhum de segurança 

ninguém se machuca. Está tudo fluindo, muita fluidez. 

                                                       (Entrevista com Xavier. Flor da montanha. 2016) 

 

Assim esse dinâmica de fluidez foi em vários momentos no campo ressaltadas como um 

atributo do bom encaminhamento do feitio, a harmonia obedece a um princípio onde as 

hierarquias e os conhecimentos dos mais antigos devem ser respeitados pois refletem a ordem 

cósmica, a vontade divina e do próprio Daime. Nessa dinâmica cada um possui um lugar e uma 

capacidade equivalente a sua natureza e capacidade. Seu Manuel narra um caso em que o feitio 

não surtia efeito porque a “ordem” do feitio não estava sendo respeitada:      

  

           As vezes tem a questão da inveja dentro dos trabalhos, isso derruba o daime(...).  A 

hierarquia de querer ter poder,  isso pela minha experiência diz que derruba,  as vezes 

alguém aprende um pouco e já começa aquela política,  o serviço começa a desandar, 

isso não é para se disputar(...) o Daime foi ficando ruim, porque havia disputa, mesmo 

redobrando o trabalho o Daime não respondia(...).  Porque é ele, na realidade esse 

material, esse Daime, você dizer eu sou, você não é nada, não sabe nada ,ele que vai 

te dando as formas de trabalhar, no próprio trabalho ele vai evoluindo,  ali você é um 

instrumento só, ele vai te dando as consequências pra você evoluir no seu trabalho,  

mas existem os pontos que você conhece, o fio a espessura, mas ele mesmo vai te 

dando os toques, Deus vai te dando os toques, as entidades, você tem que trabalhar 

sabendo que está cercado por um monte de “gente”,  de espíritos, se você está 

trabalhando para o espírito, você não está só, mas se você fica em outra sintonia, quem 

vai chegar ali é outro pessoal, Se você pensar bem você está trabalhando pra aquilo 

ali, uma caridade,  se você começa com as políticas e muita baderna a coisa vai mudar. 

     (Entrevista com Manuel, Barquinha, 2016) 

             

  Manuel entende como prejudicial qualquer associação interessada dentro do feitio,  isso 

atuaria  contra o Daime,  e a própria dinâmica do trabalho, que visa a integração. A política 

para ele é quando alguém age por interesses e ambições individuais.  O trabalho desanda, o 

Daime perde sua força, esse tipo de postura age como uma forma desintegradora, dispersiva.   

Aponta também para uma desterritorialização da lógica sujeito/objeto  numa espécie de 
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inversão onde o feitor é instrumento/ferramenta.  O “dom” do feitor quando questionado, 

perturba a ordem sensível e cósmica que na perspectiva nativa  está por trás do feitio. Quando 

se fala que o Daime perdeu a força, pressupõe-se que a eficácia da bebida depende de outros 

fatores além das reações químicas e físicas. O feitio é um constante movimento de construção 

de um complexo de forças, que devem ser refinadas, adicionadas, excluídas e purificadas, 

através de técnicas e preceitos. Todo o processo é muito sensível, e nada está garantido, a 

própria e eficácia da bebida não é dada. A qualidade da bebida, sua “força” na categoria pode 

vir ou não a aparecer quando se é tomada.  

O Feitio opera com ações simultâneas que precisam dialogar. Os feitores enfatizam que 

todas etapas são interdependentes, um bom Daime, depende de um bom, cipó de uma boa 

bateção, de um bom fogo, e também da boa vontade de cada um que participa.  A “harmonia” 

é desejável e reflete uma integração funcional que se dá pela percepção de uma ordem sensível, 

que é instrumental/espiritual, a percepção desse fluxo de comandos é algo a ser trabalhado 

através de um processo de educação, disciplina e atenção.  

 Vemos também que o equilíbrio funcional do espaço dos humores são  interdependentes, todo 

esquema das técnicas dialoga com preceitos espirituais.  Na verdade crê-se que todo ambiente 

está sendo percorrido por espíritos e forças e que esses estejam atuando no processo de feitura. 

O ambiente é permeado por linhas que ligam os espíritos aos homens e as coisas, essa ontologia,  

atravessa os domínios do material, cada pessoa é em um virtual  articulador  de potências entre 

mundos,  para o bem e para o mal, o homem pode acabar sendo uma ponte entre o mundo dos 

espíritos e das coisas.  Cada pessoa deve reconhecer e respeitar os preceitos garantindo as 

ligações corretas para que os efeitos sejam os desejados.  Este esquema revela que o regime  de 

confecção do Daime depende de uma ecologia própria,  da relação entre diversos entes e 

agentes. Na visão nativa a qualidade e eficácia da bebida dependem de uma diversidade de 

fatores.  A ritualização do feitio não é apenas da ordem do simbólico/representativista, nada tem 

haver com uma abstração religiosa, as ações são controladas porque são potentes.   E novamente 

a experiência da transubstancialização da bebida em espírito, envolve procedimentos concretos,  

que incidem sobre a matéria  e os corpos, à materialidade ganha novos contornos  e  porosidades. 

No sentido de uma concepção de uma materialidade nativa, o pensamento, emoções, humores, 

estados corporais, agem como verdadeiras substâncias que circulam, e incidem efeito sobre 

aquilo que se manipula. Os daimistas entendem que tudo que adentra no ambiente da feitura é 

de alguma forma capturado, é uma circulação centrípeta, os elementos que ali circulam 

precisam ser identificados e então afastados, incluídos ou purificados. A sensibilidade é esse 

borramento das fronteiras do material, mental e espiritual, e que permite uma transposição 
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ontológica desses domínios.   

 

 

3.4 Transformação e feitura de sí 

 

O ambiente da feitura é por excelência um lugar de transformação, mediante a articulação entre 

pessoas, coisas, espíritos e plantas, há uma constante transferência de forças, substâncias, 

humores.  Não somente os elementos vegetais estão sendo processados, mas também as pessoas. 

Cada operação presente no ambiente da feitura prevê um tipo de transformação,  no trato entre 

as pessoas e  coisas emergem diferentes tipos de afecções. Durante o serviço de raspagem um 

colega ao lado me diz que ao limpar o cipó, a pessoa estaria limpando a sí mesmo, era o 

momento em que se concentrava e descartava seus maus pensamentos.  Caetano me dizia que 

na bateção com a força dos golpes no cipó, se trabalhava a dureza de coração, as teimosias e 

caducações, através da persistência e constância. Felipe me contava que ao estar em frente as 

panelas manipulando o cozimento,  sentia  no peito que seu coração, estava fervendo, 

borbulhando. Esses sentidos não são facilmente traduzíveis pelo discurso, o efeito do Daime, 

altera as medidas de autopercepção, em relação ao corpo, a individualidade e identidade. A 

feitura é um desses momentos mais propícios ao contato com os entes vegetais, e disparar 

devires-vegetais,  ao tomar a bebida o feitor esta mais suscetível a experimentar sensações 

extensivas que podem culminar na auto identificação com o elemento vegetal, transformações 

corporais, ou comunicações com os elementos vegetais e os seres que nele habitam. Lavando 

folhas com um colega de feitio, ele me dizia que falava com as folhas e surpreendentemente era 

respondido. Outro companheiro me contava que ao fechar os olhos durante uma catação via 

que as folhas estavam saindo do seu corpo.  Caetano me diz que Mestre Irineu se tornou o 

próprio Daime, por tamanha sintonia que alcançou com o Daime seu espirito se “encantou” 

com o espirito da bebida. São percepções que a todo momento se manifestam em silêncio em 

meio aos trabalhos manuais, é frequente experimentar sensações de uma continuidade entre o 

que manipula e o que é manipulado, forma e fundo, fronteiras que se tornam animadas e 

dinâmicas.   

Todas essas sensibilidades e transformações devem caminhar para um fim que visa o 

refinamento e purificação, algumas dessas passagens são particularmente penosas e 

desafiadoras, o processo de transformação é um processo de estresse, envolve uma atitude de 

entrega e resistência, a matéria bruta é tradada em múltiplas etapas, atrito, calor, pressão. No 



74 
 

feitio a corporeidade e  a transcendência  se encontram na medida em que o feitor se engaja nas 

atividades físicas, quanto maior a aplicação melhor o aproveitamento da autotransformação, 

que se dá numa unidade psicofísica, que geneticamente se entende como (corpo, mente e 

espírito). Os daimistas entendem que o esforço coletivo irá render um bom Daime, mas é através 

do esforço pessoal que se pode medir o merecimento, através dele a pessoa pode experimentar 

um estado de graça ao tomar o Daime, assim o esforço e boa vontade são recompensados pelo 

próprio Daime, como uma forma de gratificação.  Umberto me conta que quem participa dos 

feitios do começo ao fim, certamente não terá a mesma experiência de quem contribuiu 

pontualmente. Ele toma sua experiencia individual que teve em um feitio bastante penoso que 

fez no Acre. Quando tomou daquela bebida na igreja ele diz que o Daime abriu para ele de 

forma incrível, na hora se perguntou o por quê daquilo, então escutou uma voz que dizia que 

era por conta dele ter se aplicado do começo ao fim.     

   O feitio também é o momento de reintegração da comunidade e de atualização 

dos valores religiosos e reforma da mentalidade, o antropólogo Andrew Dawson (2013) em seu 

trabalho sobre feitios do Santo Daime, já chamava atenção para um aspecto  de co-produção 

ritual da bebida, da pessoa /comunidade dentro de uma lógica moral-religiosa .   

Os Daimistas entendem que a feitura do daime é regida por forças espirituais, estão 

dispostos a admitir que eles determinam uma ordem subjacente.  Apontando o dedo na direção 

a casa do feitio Caetano diz: que, “o  verdadeiro feitio está acontecendo no Astral,  eu vejo Dom 

Simeão em postura de ordem comandando toda parte espiritual do feitio”.  Algumas pessoas 

estão mais capacitadas para a percepção clara da atuação dos espíritos, faz parte do 

desenvolvimento espiritual dos daimitas, se sensibilizar aos espíritos, discernir  suas naturezas 

benéficas ou maléficas e a partir disso se tornar capaz de gerir suas influências.  A disciplina 

hibrida corporal/espiritual, evita a influência de espíritos indesejáveis,  que no feitio acredita 

poder causar transtornos. acidentes e brigas.  Da mesma forma abrir e incorporar  a influencia 

dos bons espíritos. São forças externas ao indivíduo mas que dependem de correspondências 

para atuarem através dos feitores.  

Frequentemente o feitor diz que ele é apenas uma ferramenta ou aparelho, isso se traduz 

na capacidade de intuir e materializar ações externas a sua própria constituição.  É interessante 

a fala de um feitor que diz “ quem faz o Daime é o próprio Daime”.  Nesse caso ele reconhece 

que o  Daime passa a agir trabalhando pelo aparelho-homem,  numa espécie de inversão do 

sujeito/objeto,  o homem detém capacidades instrumentais  que serve a reprodução material da 

bebida. De fato a presunção nativa põe em questão “quem faz quem”, e em que termos ou 

perspectiva.  A teoria nativa da conta de uma auto reprodução do Daime, uma espécie de 
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autopoiese, que se dá na ecologia de quatro agentes/conexões básicas, Homens – Bebida – 

Espíritos – Plantas, num movimento circular em que os mundos se atualizam num constante 

devir.  Isso  de certo não exclui a agencia humana, suas capacidades inventivas, temperamentos, 

mas abre para uma possiblidade de uma associação, a pessoa  comunidade, as plantas os 

espíritos cada um implicados mutuamente em um regime  de co-transformação,  mais que uma 

soma total de suas partes, mas  algo emergente dessa composição. 

 É preciso entender que os sistemas daimistas, compartilham um fundo cosmológico 

habitado por uma diversidade de entes espirituais. faz parte da experiencia mística religiosa 

daimista  o contato e intercambio com esses seres.  Santos, Anjos, Caboclos, Encantados, 

Almas, entre outros14, são presentes na vida religiosa daimista.   O Daime é entendido com um 

ente, um ser dotado de inteligência e intencionalidade.  A natureza espiritual do Daime, é 

complexa por que reflete a agencia espiritual hora centrada numa figura maior hora distribuída. 

Tomamos por exemplo o hino do padrinho Alfredo citado anteriormente, “O Daime é o Daime 

é - O Mestre de todos ensinos - É o Divino Pai Eterno -E todos seres divinos”. A figura espiritual 

de Mestre Irineu, é frequentemente associada ao espirito do próprio Daime,    não querendo 

esgotar o mistério, seria admissível tomar  Daime em sua parte espiritual como complexo  ou 

associação de espíritos.  É no próprio feitio que esses seres estão imprimindo suas conexões, 

um colega de feitio comenta que durante o cozimento percebia o trânsito de espíritos que se 

aproximavam e “consagravam” a bebida, um ato de encantamento, deixando um qualidade de 

sí, uma extensão.  

Tenho me apoiado, em uma literatura sobre a religiões afro, como suporte reflexivo que 

me pareceram muito proveitosas, sobretudo em estudos mais recentes que tem alimentado um 

ressurgimento do interesse no universo dos objetos materiais, nas tradições afro (GOLDMAN 

2009, p.121). Alguns desses autores trabalham conceitos muito sensíveis e que dada as 

particularidades e limites de transposição, ajudam a trabalhar categorias nativas que me 

surgiram   nesse estudo. Esses trabalhos tem contribuído para uma reformulação de noções de 

pessoa, relações estabelecidas entre humanos e coisas e espíritos, cultura material, sendo alguns 

desses temas transversais a essa pesquisa com feitios.  Um primeiro exercício  de aproximação 

que faço entre religiosidades daimistas e afro-descendentes, tem haver justamente com uma 

intrínseca e permanente  “reprodução material” de uma forma religiosa.  Esse comparativo 

funciona na medida em que ambos, o uso do material e do espiritual não são abstraídos a 

 
14 Para uma descrição mais completa sobre as categorias de seres espirituais presentes no panteão da 
Barquinha ver Mercantes (2012, p.149 – 177). 
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dimensões religiosas distintas, mas como um continuun, e como nessas praticas religiosas se dá 

uma relação horizontalizada entre a constituição de coisas e pessoas.                                      

 

                                             Eu comparo o feitio ao candomblé, não só o trabalho espírita( ...), assim , no 

candomblé você faz seu santo, pra fazer você fica deitado, o mínimo pra você fazer o 

santo é 7 dias deitado, na esteira fininha, comendo a comida do santo, dai 4 horas da 

manhã, alvorada toma banho frio, então é penoso, pra você ir se acostumando, pegar 

a firmeza da parada. Eu comparo agente, ficamos um tempão aqui, na dedicação do 

santo Daime, e fazendo nosso santo. Qual o nosso santo? “o Santo Daime”, então 

agente está fazendo nosso Santo, Na minha concepção o momento mais religioso da 

doutrina é quando você pega a panela do Daime, quando vira na bica, escorre o Daime 

e toca o sino, esse é o momento, esse Daime nasceu, ganhou a vida. 

    (Entrevista com Tadeu, 2016) 

 

 

Vamos tomar o pensamento de Tadeu como uma guia, de sua fala extrair referencias que 

pontuam temas que gostaria de tratar.   Como já foi dito o feitio é o lugar de produção material 

do sagrado, a experiência da transubstancialização da bebida em espírito, envolve 

procedimentos concretos,  que incidem sobre a matéria  e os corpos, assim os atos técnicos e 

mágicos pertencem a um mesmo plano de incidência. A ritualização, o obedecimento dos 

preceitos não são abstrações religiosas, não são atos simbólicos, mas medidas que gerenciam o 

sensível. 

A feitura do Santo, é um processo de iniciação, que envolve um complexo de operações 

rituais, visando moldar o adepto e o Orixá que carrega, e que dessa forma seja possível criar 

pontos de fixação entre o Orixá e a pessoa, uma conexão estável e desejável. O ori, a cabeça do 

iniciado é o lugar onde o Orixá é assentado, por isso também o processo é dito como “fazer a 

cabeça”.  O processo de feitura envolve a construção ou transformação do corpo do iniciado, 

através de intensos regimes rituais, para que dessa forma seja favorável a aderência do Orixá, 

simultaneamente o Orixá é também “plantado” ou ‘fixado”, em um conjunto/complexo de 

objetos diversos,  no qual se dá o nome de “assentamento”, que funciona como uma espécie de 

duplo da própria pessoa (GOLDMAN 2009, p.121). O interessante é notar que no processo de 

feitura do assentamento são acrescidos elementos que trazem qualidades virtuais associadas ao 

“Santo” em construção, assim esses objetos  vão compondo,  personificando, formatando e 

atualizando atributos do Orixá que também reflete a constituição de uma nova pessoa.  Vemos 

que a feitura do santo é um processo de manipulação, bastante material.   

 

                                             “Making the saint’ is a very concrete, material process: it is not exactly a religious 

revelation or conversion, nor a schooling of the myths, songs and prayers, but it is 

essentially about learning to deal with the ‘saint’, understand its requirements, and 

fulfil them satisfactorily. (SANSI, 2005, p.141). 
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O que gostaria de destacar na feitura do santo trazendo paralelo com a feitura do Daime, 

é justamente esse processo sensível e artefactual que envolve a composição de um sagrado 

concreto, através de manobras de acréscimo, subtração, negociação. Como lembra Goldman 

completando Serra, (SERRA apud. GOLDMAN, 2009, p.129), “o problema da iniciação no 

candomblé é justamente o controlo de forças incrivelmente poderosas e a sua canalização para 

os objetivos do culto, sem que isso implique a redução da sua potência. De forma parecida o 

comprimento do complexo técnico ritual da feitura do Daime, não é senão uma forma de 

direcionar e selecionar uma potência, para um determinado fim, como vimos no primeiro 

capítulo, a ayahuasca, não tem a priori um caráter, terapêutico, sacramental, dependo antes da 

forma como é apropriada e nesse caso produzida.  

 A produção concomitante entre pessoas, espíritos e coisas não é algo novo nas religiões afro-

brasileiras, por meios ainda que muito diferentes, as religiões daimistas também fazem seu 

santo fora e dentro de sí. A feitura do Daime é também um processo de crescimento, onde são 

depositadas camadas de folhas, cipós, rezas, intenções, suor, encantos. É mais fácil dizer do que 

o Daime é feito do que o que ele é. 

 

 

 

3.4 O valor do Daime 

 

Em uma forma religiosa que necessita constantemente de um bem material para sua 

reprodução e continuidade, O daime  é objeto de políticas em disputa sobre seu estatuto, sua 

circulação e administração.  Além de um bem valioso a bebida também é um artefato 

controverso que necessita de zelo  e controle. As tradições ayahuasqueiras e seus membros  

estiveram historicamente envolvidas nos processos que culminaram na legalidade do uso 

religioso do psicoativo,  mesmo com a regulamentação do uso religioso, a comunidade 

ayahusqueira como um todo, tem encarado uma desconfiança geral da sociedade.  Os veículos 

midiáticos que atingem a grande população, tem  em grande medida  contribuído  para reforçar 

controvérsias, polêmicas e tensões, que salvo exceções, não contribuem para um debate  

aprofundado sobre a relevância cultural das tradições religiosas. No debate comum, a tônica 

gira em torno do caráter psicoativo e associação as drogas e efeitos tidos como socialmente 

desagregadoras.  Diante de um campo de tensões que atravessam diversas esferas, jurídicas, 

médicas, morais e  públicas , os daimistas tem administrado controvérsias, desde os primórdios  

do estabelecimento religioso.  
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Visto que as religiões ayahuasqueiras não são uma homogeneidade, diferem em termos, 

condutas, práticas e valores, os sentidos dados a bebida estão em disputa. Os daimistas acionam 

categorias de legitimação que servem para se resguardarem da opinião pública, a legitimação 

externa por assim dizer, se apoia no argumento  da tradicionalidade da cultura religiosa, 

legitimada no discurso das ciências humanas e também da apropriação do discurso cientifico 

médico/biológico quanto a terapêutica. Há também categorias de legitimação internas, que são 

mais evidentes dentro da comunidade e cultura religiosa da ayahuasca no geral, que servem 

como marcadores distintivos entre os grupos e igrejas. São muitas as controversas internas, mas 

estou interessado em trazer perspectivas e categorias acerca do estatuto da bebida que nos 

grupos que estudei surgiram como relevantes para esse trabalho.  

  O Feitio  como lugar de produção técnica e mágica da bebida também é um espoco onde 

o daime é construído dentro de um campo político, essa construção passa a incorporar através 

da feitura, valores que são importantes para o estatuto da bebida e mediam formas de se 

relacionar com a mesma.  Os feitores, além de produzir a bebida tem grande importância na 

administração e zelo da bebida,  procurei identificar falas deles que trouxessem noções de valor 

atribuídas ao Daime.  “Muita gente, até mesmo muitos daimistas vem tomam seu Daime, sentam 

ali, miram, recebem suas curas,  mas não entendem o trabalho que dá para fazer essa bebida. 

Quando participam do feitio que veem o trabalho o esforço e sacrifico pra fazer, é que passam 

a dar mais valor”. Nessa conversa que tive com Umberto, ele me declara que o feitio era uma 

parte da iniciação como daimista e que ao perceber que o Daime não “surgia do nada”, mas 

com muito esforço e empenho é que o daimista passava a dar o verdadeiro valor a bebida. O 

sacrifício é uma categoria que desempenha grande importância nos feitios, O ethos cristão  do 

sacrifício é incorporado como um valor, o sacrifício como oferta de amor, frequentemente o 

Daime é referenciado pelos daimistas e também nas musicas devocionais como o sangue de 

Cristo. O feitio é associado a uma provação que exige dos participantes uma enorme doação de 

sí.  

Nesse sentido uma primeira categoria de valor, é o próprio nível de complexidade e dispêndio 

que a feitura envolve.  Não só o trabalho instrumental mas também o investimento religioso na 

feitura.  Os daimistas acreditam que a forma com que o Daime é produzido, o ambiente a 

mentalidade e a intencionalidade dos feitores influenciam diretamente na qualidade do chá, bem 

como a experiência de quem o toma. Por isso garantir as condições de feitura são importantes 

na medida em que torna a experiencia extática mais segura e familiar, se entende também que 

com isso  é facilitado o  acesso aos conteúdos espirituais associados ao universo cosmológico 

comum, evitando contaminações  e experiencias perturbadoras. Quando me é dito que cada 
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“Daime é um Daime” os feitores reconhecem o valor das propriedades particulares, e evitam 

um atributo generificado.  

Em uma conversa nos feitios da Barquinha, Caetano me explicava a importância dos 

preceitos dentro do feitio.  “Sem a doutrina o que fica é só o psicoativo, não é Daime”, a doutrina 

aqui representa o complexo de preceitos associados a feitura que garantem o status de 

sacramento. A doutrina é uma forte categoria de legitimação,  que contrasta o uso sagrado do 

profano, esse associado a droga/psicoativo. Caetano também dá exemplos de feituras e usos 

indiscriminados, “tem gente que faz de qualquer forma, toma e fica ali viajando e achando que 

está na espiritualidade”.  Mas uma vez essa fala reitera o valor do sagrado, que é produzido na 

feitura.   

O feitio é visto como um momento de integração da comunidade, algumas pessoas que 

conversei destacavam esse momento como uma oportunidade de renovação de laços 

comunitários. O feitio contribui para coesão religiosa do grupo, a dinâmica dos trabalhos, 

estimula o contato, a comunicação e a cooperação. A participação nos feitios cria também 

vínculos que se espelham na relação com a própria bebida, que passa a ter um “pertencimento 

comum”. Em campo escutei uma fala que dizia que “o Daime é de todos e de ninguém”. Essa 

expressão indica um caráter dado, um “valor inalienável” a bebida. 

 Sobretudo na Barquinha onde o preceito religioso e ético dado a caridade é fundador, o Daime 

é uma ferramenta de cura, uma dádiva, que esta disponível para os que procuram a igreja em 

necessidade. Portanto a igreja zela e administra essa bebida somente com esse fim.  

 

                                              Eu vejo o Daime como um remédio, que além dele curar o físico e o espiritual, ele 

meche com o social, com coisas que as pessoas não são acostumadas a fazer, mas por 

estar num corpo numa egrégora maior, ele até se permite fazer o que ele não gosta pro 

próximo, essa a coisa que eu acho mais magica no Daime. 

                                                                                                                                      (Entrevista com Tadeu, 2016) 

 

A fala de Tadeu remete a esse sentimento de contribuição e doção dos feitores, que enxergam 

seus esforços como um ato caritativo em beneficio comum, também como uma forma de 

retribuírem uma benfeitoria que eles mesmo se valeram. 

Muitas falas me indicaram uma preocupação dos feitores a respeito da comercialização 

do Daime. 

 

                                            O Daime desde a sua origem, ele foi fundado pelos mestres na linha da caridade, não 

se cobra para tomar o Daime, o que agente tem que fazer é retribuir com o nosso 

trabalho, a nossa doação, porque se eu cobrasse dos irmãos eu ia cobrar alguém para 

fazer, mas não ia ter a luz que ele tem, não seria Daime, Daime não se compra Daime 
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não se vende. Quem faz isso aí mundo a fora não é Daimista, não segue a linha dos 

Mestres, são turistas aventureiros, e são essas pessoas que maculam a imagem do 

Daime, na mídia e na opinião pública, são pessoas que usam o Daime como droga, e 

comercializam como droga. Botou dinheiro no Meio o diabo passa o rabo,é comércio. 

O fundamento da historia do Daime não é essa. É por isso que ele tem essa luz, por 

que ele é fruto do amor, da dedicação e da doação das pessoas. Então se eu for me 

basear no que o outro ta fazendo de errado, não é bom, o que  o mestre deixou? Sigo 

o que o Mestre deixou, não tem que ficar inventando.  (Entrevista com Umberto, 2016) 

 

Umberto expressa na sua fala expressa uma preocupação de que o Daime perca o seu valor 

relacional e passe a ser medido por um valor comercial, o que segundo ele descaracteriza  o 

caráter sagrado da bebida e a torna um objeto profano, usado e comercializado como ‘droga”.  

Nessa fala encontramos uma oposição clássica entre Dádiva/mercadoria, o dinheiro aqui não 

pode entrar como um mediador de relações.  Essa perspectiva dada por Umberto não reflete a 

opinião de todos daimistas, na Baixinha pude escutar que pelo fato da feitura envolver vários 

custos, era razoável que as pessoas que tomassem a bebida contribuíssem com dinheiro. No 

entanto o discurso indicava que o dinheiro não podia ser um determinante.  Em todos casos o 

interessante é notar, como a feitura é importante na produção categorias de legitimação que 

constroem o estatuto da bebida. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final retorno a um questionamento interno, o que é o Daime? é possível falar em 

apenas um Daime ou em uma Ayahuasca? No primeiro capitulo procurei trazer uma revisão 

histórica e etnográfica que desse conta de mostrar tudo que a ayahuasca pode ser, tentando 

alcançar  um panorama sobre sua multiplicidade de usos, composições, apropriações morais e 

mágicas. Suas transformações no tempo histórico, sua diáspora e o caráter moldável do seu 

estatuto.  

Achei útil primeiro fazer esse exercício de desconstrução e esvaziamento, para então partir para 

um outro momento de construção, onde insiro minha realidade etnográfica. Para mostrar como 

a ayahuasca era feita enquanto Daime, eu precisei desfazer uma versão genérica sedimentada 

no imaginário. Agora partindo do chão, com uma base mais sólida.  Esse cuidado que tive foi 
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no sentido de trazer uma perspectiva mais acurada para a bebida.     

 Substancias psicoativas são objetos controversos, fortemente determinados por sensos, 

morais, políticos e legalistas. Quando apropriadas nos discursos oficiais tendem a ser capturadas 

dentro dos saberes biomédicos/farmacológicos. Quando associadas a contextos religiosos são 

representadas nas ciências humanas e retornam culturalizadas e espiritualizadas.  

  Entendo que Tomar apenas um fundo psicoativo universal para uma multiplicidade de 

interpretações/usos culturais  não é suficiente. O entendimento estrito da ayahuasca enquanto 

droga captura  quase que a totalidade da sua “dimensão material”. Não se trata de negar essa 

psicoatividade, mas tomá-la, apenas como um dos atributos de uma materialidade, e não o 

contrário.     Quando a materialidade, da bebida em si, é reduzida a “natureza” de uma unidade 

psicoativa, temos como efeito a delegação da dimensão material aos saberes biomédicos em 

estudos de caráter farmacológicos, criando estatutos rígidos e universalizantes.  Assim continua 

a se reproduzir uma oposição ontológica dos  domínios  da Natureza/Cultura,  mas também  

epistemológicos, abismos entre campos de saberes,  a substância para os farmacólogos e a 

religião para os antropólogos.   As ciências sociais tem contribuído para uma desmitificação, 

ou uma desobjetificação, das substâncias psicoativas, trazendo a importância dos meios e 

ambientes sociais,  sugerindo que,  por exemplo, a adicção os efeitos psico-desintegradores não 

são intrínsecos a determinada substância. Esses estudos tem de alguma forma contribuído para 

uma desterritorialização ou relativização dos estatutos gerados pelo saber biomédico em torno 

das substâncias psicoativas (MARRAS,2008). Sobre a condição das substancias psicoativas e 

outros meios materiais no mundo, a ideia de agenciamento de Deleuze e Guatarri é elucidativa.                                  

       (...)não comportam diferenças intrínsecas absolutas ou essenciais, mas sempre e 

somente diferenças relacionais. Pois sucede às drogas (e aos medicamentos e 

alimentos) o mesmo que às armas (e às ferramentas): tais objetos sócio-técnicos 

permanecem integralmente indeterminados até que sejam reportados aos 

agenciamentos que os constituem enquanto tais.     

                                                               (Deleuze; Guattari, apud Vargas, 2008)  

 

A ayahuasca de fato não possui qualidades morais, terapêuticas, espirituais intrínsecas, 

mas dependem dessas condições de agenciamento, acredito a feitura funcione como uma lupa, 

sob o ótica dos processos materiais, torna visível um tecer desses agenciamentos. Então  depois 

de fazer esse exercício   “arqueológico” de um reconstituição histórica e material, da ayahuasca, 

de um plano extensivo e múltiplo me volto para  de uma realidade concreta e particular.  Retorno 

ao meu trabalho de campo buscando acompanhar a partir de uma lógica nativa, o processo de 

formação, de construção dessa bebida.       
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 O antropólogo Tim Ingold nos traz a perceptiva de que as coisas não são, entidades 

estáveis, estáticas e auto contidas, mas revelam trasbordamentos, e que para observa-las e 

entende-las é preciso um engajamento ativo, observador e participativo, uma entrada nos fluxos 

de materiais que o atravessa. É nesse próprio fazimento ou coisificação que as coisas se 

constituem. No que tange aos atos técnicos, Ingold destaca mais o processo, do  que uma forma 

final, os fluxos, transformações dos materiais do que a condição material, como ele próprio nos 

diz: “It means to think of making as a process of growth, or ontogenesis” (INGOLD,2012b).   

Durante meu trabalho de campo a abordagem Ingoldiana em muito me ajudou a guiar minha 

observação, justamente por comportar uma ontologia nativa, uma materialidade ecológica. 

 O Daime é tido como materialização e não representação da divindade, fazer o Daime 

não é só um ato instrumental, uma mistura de substâncias para alcançar um determinado efeito, 

a noção nativa de substancialidade não se encerra numa reação química entre moléculas 

psicoativas, mas propõe um domínio material muito mais poroso, atravessado por forças. Para 

que o "Daime" seja feito, garantida sua divindade e potencial benfazejo, é necessário observar  

todo um complexo de procedimentos, onde ontologia e técnica estão fortemente embicados.  

 É no próprio fazer que a bebida vai sendo animada, sendo ligada aos espíritos, 

adquirindo potências e qualidades. Olhar para o feitio é esvaziar qualquer qualidade intrínseca 

ou atributo fixo a bebida, mas entende-la como um produto de relações. Todo evento da feitura 

é extremante sensível, palavras, pensamentos, gestos, rezas, são também substancializadas. A 

sensibilidade do feitio permite a transferências de forças e substancias que transitam entre 

corpos, mentes, espíritos, ferramentas, elementos e plantas. O que marca as fronteiras do Eu, 

do ambiente, e do espiritual, não é um paralelismo ontológico, mas uma percepção, uma 

sensibilidade.  No feitio nada é neutro e tudo afeta, o que não ajuda, atrapalha, os organismos 

que se envolvem-na feitura devem se expor, se engajar intencionalmente dentro de um 

propósito. Os fluxos intensidades e tempos, são forças modulares que marcam os movimentos 

de refinamento. Justamente porque aquilo que não é sensibilizado não pode ser transformado, 

e no feitio há necessidade de transição. É na tensão dos processos, na interação sinérgica, que 

homens, espíritos e plantas se aproximam que entram em mutualismo e devir.    

 A aproximação entre espirito e matéria nos feitios é uma operação concreta, é o que 

garante que o Daime possa fixar esse encontro. A feitura por ser sensível, é cuidada, se 

seleciona, inclui, purifica e exclui determinadas influencias, a sensibilidade é disputada, a 

feitura é delicada e liminar, por isso há uma rígida disciplina corporal/mental/espiritual.  O 

Daime é um complexo, uma coisa um agregado de fios vitais (INGOLD,2012,p.29), que ligam 

pessoas, espíritos e plantas, é um uma associação, fruto de intencionalidades relacionais, 
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humanas, vegetais e espirituais. O Daime é uma materialização desse encontro, uma coisa 

relacional e distribuída que se atualiza a cada vez que é bebida e refeita. Reavivando relações 

renovando contratos num processo continuo. A teoria nativa da conta de uma autopoiese, uma 

autoreproduçao, o Daime faz a sí mesmo, mas é se valendo da instrumentalidade e inventividade 

humana. São mundos que se confluem e convergem para dentro de uma panela. O Daime é feito 

e faz fazer, cada elemento envolvido na feitura deixa algo de si, plantas, pessoas, substâncias e 

espíritos também são feitos, cozidos e apurados.   
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