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Resumo

      Este trabalho tem por objetivo o de demonstrar que, para além das implicações que podem
ou possam ocorrer no meio da sociedade contemporânea em torno da planta Ŝka Pastora ou
Salvia divinorum (como ela é mais comumente conhecida), o seu contexto de estar em “um
mundo de significativos culturais” é muito mais amplo e prioritariamente mais sagrado do que
a forma com que ela tem sido abordada atualmente, ou que vem sido associada atualmente,
que seria o lugar de “substância psicoativa natural” ou o de “droga” (e não, o de uma planta
que está para o povo onde ela é nativa na Sierra Mazateca, estando em um ecossistema onde
tudo  dentro  dele  é  considerado  possuidor  de  uma  sacralidade,  sendo  também  de  uma
importância étnica e de um contexto ritualístico para o povo), sendo descontextualizada e
descaracterizada de seu contexto étnico e ocupando dessa forma a atenção do mundo ocidental
contemporâneo, e assim como outras  plantas enteógenas, indo parar em  contextos legais e
jurídicos das substâncias psicoativas e ocupando o lugar também de ilegal em muitos países.

Palavras-chave:  Ŝka  Pastora,  Salvia  divinorum, Mazatecas,  identidade,  etnicidade,  etnia,
território, legalidade, liberdade, nacionalidade.

Abstract

This paper aims to demonstrate that, in addition to the implications that may or may occur in
the midst of contemporary society around the plant Ŝka Pastora or Salvia divinorum (as it is
more commonly known), its context of being in "a World of cultural significance "is much
broader and more sacred than the way in which it has now been approached, or has been
associated at present, with the place of" natural psychoactive substance "or" drug "(and Not
that of a plant that is for the people where it is native to the Sierra Mazateca, being in an
ecosystem where everything inside it is considered possessor of a sacredness, being also of
ethnic  importance  and  a  ritualistic  context  for  the  people),  being  decontextualized  and
uncharacteristic  of  its  ethnic  context  and  occupying  in  this  way  the  attention  of  the
contemporary Western world, and like other entheogenic plants, going in contexts Legal and
legal  aspects  of  psychoactive  substances  and  occupying  the  place  also  illegal  in  many
countries.

Keywords:  Ŝka Pastora,  Salvia  divinorum,  Mazatec,  identity,  ethnicity,  ethnicity,  territory,
legality, freedom, nationality.
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1. Introdução

       Este trabalho tem por objetivo o de demonstrar que, para além das implicações que

podem ou possam ocorrer  no meio da sociedade contemporânea  em torno da  planta  Ŝka

Pastora ou Salvia divinorum (como ela é mais comumente conhecida), o seu contexto de estar

em “um mundo  de  significativos  culturais”  é  muito  mais  amplo  e  prioritariamente  mais

sagrado do que  a  forma com que ela  tem sido  abordada atualmente,  ou  que  vem sendo

associada atualmente, que seria o lugar de “substância psicoativa natural” ou o de “droga”

(e não, o de uma planta que está para o povo onde ela é nativa na Sierra Mazateca, estando

em um ecossistema onde tudo dentro dele é considerado possuidor de uma sacralidade, sendo

também  de  uma  importância  étnica  e  de  um  contexto  ritualístico  para  o  povo),  sendo

descontextualizada  e  descaracterizada  de  seu  contexto  étnico e  ocupando  dessa  forma  a

atenção do mundo ocidental contemporâneo, e assim como outras  plantas enteógenas, indo

parar em contextos legais e jurídicos das substâncias psicoativas e ocupando o lugar também

de ilegal em muitos países. 

        O lugar que a Ŝka Pastora ocupa para o povo de onde ela é nativa é um meio que mesmo

sendo ele (em si) vinculado a um meio cultural simplesmente, ele também está inserido como

um  dos  componentes  de  perpetuação  e  de  educação  para  um  meio  de  ação  religiosa.

Tornando, assim como outras plantas mestras utilizadas em contexto ritual, a sua utilização

como uma forma também de instruir um indivíduo para se tornar uma figura mediadora entre

o mundo mítico e sobrenatural com o mundo social  deste povo; estando assim, como um

componente  também  associada  a  uma  tradição  religiosa  nesse  contexto  étnico  e  de

perpetuador cultural. Mesmo assim corre o risco no seu território de origem, da mesma forma

como ela já é colocada em outras partes do mundo contemporâneo, de ser ilegalizada; por

conta disso é para ela tanto um lugar aonde ela é valorizada quanto é também o meio cultural

onde  ela  [também]  está sendo  estigmatizada  e  ameaçada  de  seguir  com  um  tratamento

semelhante aos demais lugares do mundo contemporâneo. O valor que é dado à ela e que ela

representa, de estar não apenas como um recurso da biodiversidade mas também como sendo

um componente de uma etnicidade e de sacralidade (para quem a toma por esta forma), é o

que está sendo posto em questão. Logo, com este trabalho tenho a intenção de mostrar que a

Ŝka Pastora não só, não pode ser ou estar dissociada do seu contexto como tem e deve ser

preservada e protegida, de toda a forma ou meio que possa tirar dela, ou tirar ela em si do

lugar que ela ocupa e que deveria ocupar quando os olhares fossem direcionas a ela. 
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       Este texto contou com uma recolha de dados baseado em trabalhos acadêmicos e não

acadêmicos,  recorrendo as literaturas feitas  sobre o povo e suas religiosidades como suas

plantas sagradas a partir de pesquisas e trabalhos executados desde os anos 30 em contexto

nativo e contemporâneo da utilização da Ŝka Pastora/Salvia divinorum em forma tradicional

ritual em meio nativo e, de usos ritualizados e recreacionais no contemporâneo. Além de uma

análise textual e documental dos trabalhos feitos sobre o povo e sua planta sagrada, também

contou com outras formas de obtenção do material de pequisa como em sites de divulgação e

comunicação, bem como os de redes sociais para compor este trabalho. Com um recorte de

diversos textos e depoimentos de utilização de uma planta sagrada usada há mais de 1000 a.c.

pelos povos da serra Mazateca em contexto nativo, que teve o seu interesse por parte dos

pesquisadores a partir de pesquisas na serra Mazateca da religiosidade e dos rituais dos povos

mazatecas  com hongos  e  outros  plantas  mestras,  ou  plantas  de  poder;  e  vem ganhando

visibilidade atualmente por causa de sua popularização no meio contemporâneo por parte

daqueles  que  buscam  novas  experiências  com  plantas com  princípios  psicoativos ou,

enteógenas. 

        Como é vista desde os anos 60 a Salvia divinorum, assim como muitas outras plantas

com capacidades de produzir alterações corpo/mente no indivíduo que foram impulsionadas e

estimuladas após os “movimentos culturais de psicodelia” (iniciados na década de 50/60) e

principalmente com a retomada também nessa  mesma época dos  estudos de plantas  com

propriedades psicoativas (iniciadas na década de 30/40); o que tem se focado ao interagir com

ela desde então, é em suas formas de  agir e  ser um produto/substância psicoativo. A partir

desse período para o mundo ocidental houve uma busca por plantas e outras substâncias com

princípios psicoativos e, por conseqüência a Salvia divinorum(Ŝka Pastora) que vem tomando

destaque na contemporaneidade acabou, assim como outras plantas que também sofreram e

sofrem de um status e destino, indo parar na ilegalidade e causando risco de extinção como

espécie aonde ela é considerada proibida legalmente. Assim como outras plantas consideradas

como  plantas  de  poder,  plantas  mestras ou  enteógenas (plantas  que  estão  dentro  dos

contextos  étnico  culturais  que  possuem as  capacidades  e/ou  substâncias  que  alterariam a

consciência),  elas  acabaram  sendo  colocadas  cada  vez  mais  –  mesmo  participando  dos

componentes de uma biodiversidade do ecossistema desse planeta – dentro de um juízo moral,

legal e qualitativo estando a mercê, pelo menos em intuito por parte de uma proibição, de

serem extintas  aonde  são  proibidas  se  não  forem protegidas  pelo  menos  dentro  de  suas

culturas de origem, (ou quando tomarem novamente o repeito dentro dos círculos onde elas

são marginalizadas, e vindo a fazer parte de uma interação consciente e autônoma). 
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      Essas  plantas  ultrapassaram o seu lugar  de componente do meio biodiversificado e

passível de uma relação entre seres e corpos na natureza como a do animal/humano e do ser

vegetal que  poderia  ser  até  mesmo uma planta  com propriedades  especiais,  sendo assim

privadas de suas diversas possibilidades de interações, relações, estudos e pesquisas à nível de

busca pessoal e institucional. E ultrapassando também o uso tradicional do povo como algo

divino  e  sobrenatural,  tendo  seu  uso  e  forma  de  interagir  com ela  de  maneira  ritual  ou

participando  de  uma  importância  étnica  e  cultural  sendo  modificada  para  os  seus  usos

“dinâmicos” e de motivos diversos do mundo contemporâneo nos dias atuais.
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2. Ŝka Pastora

      Salvia divinorum1 é o nome científico de uma planta rara chamada, no lugar onde ela é

nativa na Sierra Madre Oriental na região Mazateca em Oaxaca no México, de Ŝka Pastora

(Ŝka que  significa  folha  em  Mazateca,  é  pronunciado shka sendo no final  um som mais

profundo no espectro de 4-tom da vogal Mazateca, inclusive pode ser vista uma anotação

mais precisa para designar a entonação como Ŝka4), ou por vezes pode ser encontrada também

no nome de  ŝka  María  Pastora,  hojas  de  la  Pastora,  hierba/yerba  María,  hierba  de  la

Pastora, ska María, hierba de los dioses, xka Pastora, la María, ou la Pastora. É uma planta

perene usada para fins medicinais e também aplicada dentro do contexto religioso e/ou ritual,

como meio divinatório e instrutivo pelos xamãs mazatecas2. Shuta tshinea3; Chota-a tchi-née;

Chuta  chiné; que  significa  pessoa  sábia,  homem  do  conhecimento  (nome  genérico  que

recebem os terapeutas mazatecas). No entanto, na parte baixa da região Mazateca é referido

ao  shinahé/sinahé/síhé4,  que seriam os curandeiros que utilizam plantas com propriedades

psicotrópicas para curar; seria também, uma certa maneira de atuar como xamã, quando é

decidido  evocar  ações  intencionais  em um estado  de  consciência  alterado.  Sendo,  ou  se

tornando também um curandeiro/xamã quem entra em um limiar no transe durante a leitura

do milho, transformando assim em um sinahé. Com diferença dos tée que podem fazer dano,

que de acordo com o que consta sobre o povo em algumas etnografias,  seria  uma figura

ambivalente  que  pode  curar  agindo  como  um  sinahé ou  fazer  dano;  um termo genérico

também para quem pratica bruxaria. Os  sinahé agem para a cura, usando além de  hongos

(fúngicos), sementes de la Virgen e la Pastora.

        Ela foi mencionada pela primeira vez, pelo antropólogo americano Jean Basset Johnson

em  19395,  que  pesquisava  no  verão  de  1938  em  Sierra  Mazateca,  o  xamanismo e  os

cogumelos mágicos usados pelo povo local e a sua interação nas práticas culturais, chamada

de  hierba María, que era usada como uma infusão para fins divinatórios e, que até aquele

momento, o antropólogo não sabia de que planta se tratava. Em 1957, o botânico mexicano

Arturo  Gómez-Pompa coletou  e  classificou  uma  planta  chamada  nativamente  por  Xka

Pastora, como pertencente espécie  Salvia genus, porém foi  Carl Epling junto com  Carlos

1 DÍAZ, 2013:44; VALDÉS, DÍAZ, PAUL, 1983:288,290; SCHULTES, HOFMANN, RÄTSCH, 2000:164;
VALDÉS, 2001:75; QUIJANDA, 1996:57; SCHULTES, 1976:137; WASSON, 1962:79.

2 Que  se  autodenominam  como  Ha Shuta  Enima, que  significa:  “Los  que  trabajan  en  el  monte,  gente
humilde, de costumbre”. RUIZ, 2007:5 

3 Shuta tshinea em: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=shuta%20tshinea
4 QUIJANDA, 1996. QUIJANDA, 1993.
5 CALADO, 2013:28; DÍAZ, 2013:46; DÍAZ, 2014:186; VALDÉS, 2001:73; VALDÉZ, DÍAZ, PAUL, 

1983:287.

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=shuta%20tshinea
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Játiva-M em 1962, os que descreveram pela primeira vez como  Salvia divinorum, dando o

nome de divinorum em referência ao uso divinatório da planta mencionada por, Johnson em

1939,  R.  Weitlaner em  1952,  B.  P.  Reko em  1945/1954  (associando  ela  também  aos

Cuicatecas)  e,  principalmente por  R. Gordon Wasson,  que em 1962 na vila Mazateca em

Ayautla, descreveu a preparação de uma poção aguada de pares de folhas com auxílio do uso

de uma metate (pedra de moer)6.

      Existem atualmente cerca de 1800 espécies de  salvia e, somente a  salvia divinorum

contém o princípio ativo psicoativo chamado,  salvinorina ou  divinorina A7. Posteriormente

também foi descoberto que ela possuía outros componentes chamados de divinorina B (não

psicoativa) e divinorina C (que potencializaria os efeitos da divinorina A).

                                           

                                                 foto retirada do site xkapastora.org

6 VALDÉZ, DÍAZ, PAUL, 1983:289;  DÍAZ, 2013:46, 47; SCHULTES, 1976.
7 CALADO, 2013:83-84; DÍAZ, 2014:187.
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3 . Literaturas e abordagens

        A maioria dos artigos feitos atualmente sobre a S. divinorum, focam em torno dela como

um “produto” e de sua característica de potência psicoativa e, ainda mais quando o enfoque

central é apenas na sua  capacidade como um psicoativo/droga que está sendo utilizado no

meio social moderno e, não o de uma planta primariamente e principalmente de um contexto

étnico  religioso  tradicional;  e  quando  o  é,  apenas  é  observado  para  mostrar  maneiras

alternativas  de  se  extrair  os  seus  princípios  ativos  psicotrópicos,  mapear  aonde  ela  foi

encontrada e  a  que povo pertence,  quase como uma nota de contextualização.  As formas

demonstradas  de  uso e  efeitos por  miligrama de  ingestão  da  substância, são  feitos  com

enfoque na maneira moderna que é consumida que é diferente da maneira tradicional8. O que

se observa, no uso tradicional, como infusão ou  ingestão de  folhas frescas preparadas em

pares (juntas ou não de outras plantas e/ou cogumelos/'hongos') com a pessoa orientada para

leste, quando ela é fumada (moderno), normalmente através de folhas secas e trituradas e/ou

desfeitas; é levado em conta na dosagem ou na forma de tomar baseado de pessoa em pessoa

e, em seus motivos e necessidades especiais para o uso (se o mesmo seria para cura, para o

processo divinatório ou até mesmo para instrução, e assim por diante). Outra ocorrência de

quando se mostra o consumo em contexto tradicional, é observando sua potência para um

alucinógeno natural (distinto do LSD por exemplo) e, com resultados detalhados de interação

neuropsicológica e/ou neuropsicoquímica da substância salvinorina A. 

         Quando a literatura é proveniente de “órgãos de controle”, todo efeito é considerado um

distúrbio no comportamento e, na interação com o corpo e mente humana e/ou na percepção,

de maneira negativa, quase como à associada a ingestão de 'venenos' e os efeitos nocivos no

corpo, principalmente se a literatura for proveniente de “agências” ou de parcerias envolvidas

com algum tipo de plano de ação no combate ou controle, ao consumo e abuso de “drogas”

e/ou ao narcotráfico. Quando não, como por “planta de consumo no mercado”, as descrições

são  colocadas  para  medir  seus  efeitos  de  interação  indivíduo/substância,  e  seus  efeitos

alucinógenos (recreativos) em escalas ou níveis de quantidade consumida e efeitos esperados

para o consumidor. 

8 VALDÉZ, DÍAZ, PAUL, 1983:290; WASSON, 1962:82; DÍAZ, 2014:184; VALDÉZ, 2001:73; CALADO,
2013:27,38; DÍAZ, 2013. No entanto em: SCHULTES, HOFMANN, RÄLSH, 2000:165; trouxe um trecho
relatando o uso, na modernidade e seu modo tradicional dos  povos Mazatecas, onde é colocado as duas
formas, moderna e tradicional, respectivamente fumada e infusão e/ou ingestão, sendo a primeira colocada
em folhas impares (13) e a segunda em pares e frescas. No tocante a quantidade para ambos os casos, ela é
medida de acordo com cada pessoa.
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     No  tocante  à  “políticas  de  controle”,  principalmente  quando  se  trata  de  produtos

provenientes da biodiversidade e/ou do meio natural e ainda mais, de contexto étnico em geral

e, além do mais, o que é ainda mais controverso quando se trata da política à esse respeito no

México  sobre  a  S.  divinorum. Seria  que,  ao  passo  que  a  cultura  Mazateca  está  como

Patrimônio Cultural Imaterial, com planos de propagar e difundir os conhecimentos do povo,

de  sua  religião,  os  modos  de  agricultura,  cultura,  festividades  religiosas,  etc.;  cria-se  a

intenção e um 'informe' pela Secretaria de Saúde, com um discurso de intenção e tentativa de

ilegalizar e proibir a S. divinorum, visto a adesão, segundo a Secretaria, por parte do mundo

contemporâneo (e em concomitância com os demais países que aderiram a ilegalização) da

prática e da  maneira recreacional de utilizar a planta, e que de acordo com eles, abusivas. Ou

seja, de um lado a cultura por completo entra como patrimônio cultural, e por um outro, parte

ou um elemento importantíssimo de sua prática religiosa é proibido e/ou ilegalizado, tirando

assim o que possa significar “o todo” da cultura e não apenas o problema com a categoria

totalizante que está sendo implicada, mas sim, que seria por um órgão político do governo que

estaria determinando para o contexto nativo o que [e como] é aceito e “legal” para com a sua

cultura. Ao passo que, quando instaurado o patrimonialismo, é quando ele (a cultura e/ou o

patrimônio em si) deixa de ser aquilo que foi o motivo de sua patrimonialização, que é o

contexto de importância nativa, e vindo a ser tornar um “produto da sociedade”.9

      Já por adeptos da  enteogenia10, ou adeptos de um modo de experimentação de outras

formas e/ou substâncias de conhecer a si mesmo, experimentando uma relação com o que o

“meio  natural”  pode  oferecer  –  incluindo,  dentre  outros  exemplos,  a  Ayahuasca, Salvia

divinorum, cogumelos sagrados e/ou mágicos, Yopo, Ololiuqui,  cactos sagrados, Morning

9 BOEGE, 2011:291; e ver: Patrimônio: http://sic.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=258&estad
      o  _id  =  20; e dentro de 'Instituiciones culturales', uma das instituições listadas pela Secretaria da Cultura, está

o INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia): http://sic.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conacu
       l  ta&table_id  =  52&estado_id=20; que é uma das instituições colaboradores do projeto de proteger, educar e

preservar  a S. divinorum e seu contexto cultural, junto à pesquisadores e dos próprios nativos Mazatecas, a
Xka  Pastora:  http://xkapastora.org/quienes-somos/ (observar  no  final  da  página  os  emblemas  dos
colaboradores).  E  o  informe: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_salvia.pdf.  Vale  questionar
também a arbitrariedade das proibições políticas e os motivos que estariam para que a proibição possa
existir,que vai desde de “acordos políticos” envolvendo diversos países distintos, e de contextos culturais
também distintos,como também o discurso de resguardar os valores culturais de um povo e ao mesmo tempo
que, surgem medidas restritivas para a população. 

10 Adeptos ao uso e/ou prática de uso de  enteógenos, independente dos motivos ou justificativas intrínsecas
e/ou extrínsecas do indivíduo que utiliza. Já os enteógenos (sig. aprox. “manifestação interior do divino”)
que, também são conhecidos como 'plantas de poder', seriam plantas, ervas e/ou fúngicos que possuem o
poder de induzir o xamã a um estado alterado de consciência em contexto de finalidades religiosa e/ou ritual
e, que normalmente elas em si, estão inseridas e associadas a um contexto étnico. Vindo do variante em
inglês  entheogen  significando  literalmente  “becoming  divine  within”,  com etimologia  do  grego  antigo
significando:  “realizing  the  divine  within”;  dado  para  classificar  plantas  que  contêm  substâncias  que
alterariam a mente ou a consciência, inseridas em uma justificativa e/ou contexto espiritual/ritual, podendo
estar em contexto étnico. OTT, 1996:19,104; WASSON, KRAMRISCH, OTT, RUCK, 1986.

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_salvia.pdf
http://xkapastora.org/quienes-somos/
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conaculta&table_id=52&estado_id=20
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conaculta&table_id=52&estado_id=20
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conaculta&table_id
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conacul
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conacu
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=258&estado_id=20
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=258&estado_id=20
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=258&estado_id
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=258&estado
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=258&estad
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glory,  etc.;  que em muitos casos são plantas, 'hongos'/fúngicos e/ou  enteógenos utilizados

pelo povo Mazateca – e, como um modo de viver e experienciar o mundo ao seu redor. Visão

semelhante a uma “busca de espiritualidade” em outros contextos, só que nesse são incluídos

a utilização também de enteógenos ou com 'plantas de poder'  (até porque alguns indivíduos

fazem utilização de conhecimentos de diversos outros contextos religiosos e/ou ritualísticos

para a utilização). E, adotando uma postura de, não mais os chamando de “alucinógenos ou

narcóticos”, mas sim como  enteógenos, ou seja, com isso muda-se não apenas uma forma

variante no falar, como também, no de olhar para o que sob esse “gênero” (alucinógenos, etc.)

eram correspondidas. O que se percebe também para apoiar os conhecimentos e informações

sobre os  enteógenos que esses indivíduos utilizam como, a  S. divinorum por exemplo, seria

que aliado ao que é dito no discuso de quem utiliza a S. divinorum a partir de uma busca em

consumi-la  como  enteógeno,  o  que  é  utilizado  como  base  de  suas  informações  sobre  o

enteógeno está na interação entre descobertas e conhecimentos na área científica combinadas

ao um saber tradicional nativo, inclusive também com um enfoque ritual religioso.11 

       Há também, um outro tipo de literatura, que são os feitos por pesquisadores da parte da

neuropsicofarmacologia,  etnofarmacologia e/ou  etnobotânica,  como também as  pesquisas

feitas por etnólogos ou por outras áreas acadêmicas; inclusive feitas com o próprio interesse

dos povos nativos (e por eles), com o intuito de, mesmo apontando quando necessário seus

princípios  e  os  resultados  descobertos  no  meio  acadêmico,  focam principalmente  na  sua

relação (da S. divinorum) como importância vital para a continuidade cosmológica e de uma

forma de  interagir  com o  meio  e  o  todo,  do  povo  Mazateca.  Colocando  também,  que  a

preservação da própria planta em si é importante, como pertencente a uma biodiversidade,

pertencente a um contexto de importância existencial cosmológica, ritualística e religiosa para

o povo que a utilizam tradicionalmente a gerações. Como também, visa impedir que ela seja

colocada ao lado, no meio social moderno, à de outras plantas (e suas substâncias) que são

vistas estigmatizadas como “drogas” e, principalmente com o que vem junto dessa analogia,

que  seria  o  implicativo  moral  para  com  quem  utiliza,  para  com  a  planta  em  si  e,

conseqüentemente para o povo de onde ela é tradicionalmente nativa.

11 Pensei  também em  contar,  com  pesquisas  feita  através  de  sites  que  continham  discussões  em  que  os
praticantes  e  usuários  desses  enteógenos  costumavam e costumam frequentar,  que veio parte  de  sites e
fóruns especializados (de acordo com adeptos) pela internet e, de fóruns produzidos em um antigo veículo
de diálogo, o Orkut (meio de comunicação na internet,  parecido com o Facebook que esteve ativo de janeiro
de 2004 a setembro de 2014, e que podem ser revisitadas através de um recurso disponível pelo Google em:
http://orkut.google.com/),  que  possuíam  comunidades (abertas  ou fechadas)  para  discussões  sobre  esses
“produtos”, que ia desde um discurso  sobre, de quem (e como) planta  vs quem compra, até mesmo com
implicativos morais e/ou legais e entre outros,  que tive a oportunidade de ler e frequentar antes de seu
encerramento.

http://orkut.google.com/
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      O importante, ou o ponto central que pretendo abordar e trazer para este texto, seria o

enfoque principal no  contexto étnico, pois é disto que vem todo o conhecimento sobre a  S.

divinorum tradicionalmente e para o mundo moderno, inclusive o de como utilizar, pois sem

esse contexto seria até mesmo inviável para alguém de hoje o conhecimento de sua existência

em si e a utilização da planta. Como foi citado em diversos artigos utilizados para compor este

texto, foi a partir do estudo e contato com o povo mazateca que foi possível a “descoberta”

para o nosso meio social (ocidental) da S. divinorum ou xka/ŝka pastora. Os primeiros focos

nos trabalhos de campo feitos na região de Oaxaca no México, ou seriam para relatar sobre o

povo nativo e/ou sobre práticas ou outros produtos de consumo ritual que esse povo utilizava

(os Mazatecas), ou seja, ou seria pelos cogumelos, ou pelo  ololiuhqui que é da espécie da

Morning glory, ou até mesmo, qualquer outro elemento do contexto religioso/ritual menos

pela S. divinorum inicialmente12; ou, pelo próprio estudo antropológico do povo, e este, que a

partir das discussões principalmente mais recentes ou, como também em alguns casos a partir

dos anos 60 (impulsionadas ainda mais pelo contexto da geração dos anos 60/70) que, a meu

ver, foi o que tiveram menos enfoque. Friso que, se não fosse pelo contexto étnico, a própria

forma de conhecer a planta que a nossa cultura obteve seria inviável visto que, como foi

apresentado no texto de Calado(2013:26) e Wasson(1964:78), essa planta seria 'cultigene', ou

seja, ela é cultivada porém a forma selvagem da planta não seria conhecida; pois quando os

primeiros povos tiveram contato com o povo mazateca, eles já haviam dominado a forma de

reproduzir a planta e suas plantações e, inclusive as encontradas em Sierra Mazateca seriam

provenientes dessa forma de cultivo, e que ninguém conhece fora desse cultivo, só existindo

em poucos jardins isolados na Sierra Mazateca. Calado(2013:26) ainda acrescenta que: 

É, em vários sentidos, considerada uma planta rara. Por um lado, cresce ao ar livre
numa  pequena  e  remota  zona  do  globo.  Por  outro  lado,  muito  dificilmente  se
reproduz por sementes (não só raramente dá sementes como, quando dá, estas não
são geralmente viáveis). É, portanto, cultivada a partir de cortes de um exemplar
adulto. Na serra mexicana, onde foi encontrada pela primeira vez, a planta propaga-
se  criando  raízes  quando  toca  na  terra  […].  Autores  há  que  defendem  que,
precisamente porque as sementes da planta são tão raras, a maioria dos exemplares
existentes em jardins botânicos e em circulação comercial hoje em dia pelo mundo
inteiro tem origem em apenas dois ou três clones colhidos no México na segunda
metade do século XX. [...]13

Portanto pretendo dar mais enfoque ao seu contexto de enteógeno ou de 'planta de poder' e,

por  esse  critério,  começarei  adotar  exclusivamente  um  de  seus  nomes  nativos  como  os

descritos no no início deste trabalho. 

12 VALDÉZ, DÍAZ, PAUL, 1983:287-288. CALADO, 2013:28; DÍAZ, 2013:46; DÍAZ, 2014:186; VALDÉS, 
2001:73.

13 Trecho do autor também citando respectivamente: SIEBERT, 1999; e, SIEBERT, 1999; EMCDDA, 2011. 
Ambos colocados também nas Referências bibliográficas.
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4 . Propriedades curativas

        A Ŝka Pastora tem relação com outras plantas curativas dentro da cultura. Dentre todos

os relatos e artigos que li sobre ela, sempre está presente uma forma de preparo do indivíduo

que irá utilizá-la, que vem associado de uma dieta rigorosa e conduta para se preparar para o

“encontro” ritual  com ela,  como por exemplo14,  deve-se evitar  comidas “quentes” (“hot”

foods)  tais  como: pimenta,  alho,  etc.;  deve-se abster  de álcool e relações  sexuais por um

extenso período (no tocante ao álcool, alguns xamãs Mazatecas encorporaram o uso do álcool

durante seu treinamento e bebendo durante as cerimônias rituais), há casos de que deve-se

fazer um jejum antes de utilizá-la. Como relatado nas fontes, se alguém quebrar essa dieta e

essa conduta pré-ritual, pode deixar o indivíduo louco. Na maneira tradicional da cerimônia,

ela deve acontecer em um local silencioso e escuro e, ela pode estar ou não associada durante

a  cerimônia  a  outros  enteógenos,  entretanto  deve  ser  questionado  se  o  indivíduo  que  irá

utilizar a planta está doente, pois neste caso, ela deve ser tomada pura. Ela serviria inclusive

para  curar  o  próprio  xamã.  A planta  também é  utilizada  como  uma  alternativa  em uma

cerimônia de cura originalmente com 'hongos', ou seja, se não tem 'hongo' o que se recorre

em auxilio nas práticas curativas e/ou espirituais é a Ŝka Pastora. 

      Os dois rituais e/ou cerimônias descrita à seguir, foram retiradas respectivamente de:

VALDÉZ, DÍAZ, PAUL(1983:295) e WASSON(1962:80); como exemplificações de usos da

planta em contexto nativo e, servem de uma maneira muito sucinta para ilustrar os “cuidados

e  procedimentos”  feitos  durante  dois  tipos  distintos  de  rituais,  com  finalidades  também

distintas, ou seja, seriam exemplos do lugar da planta no culto dentro de seu contexto ritual.

       No primeiro caso, os pesquisadores envolvidos em uma sessão divinatória estão relatando

como o xamã e/ou curandero Don Alejandro prepara e procede com a cerimônia. Como foi

apontado em outras fontes, acredito que o uso da palavra  curandero tanto como, a própria

denominação do povo local por  Mazateca e não por  Ha Shuta Enima, seria uma utilização

convencional por parte de quem faz os trabalhos e não primariamente por parte dos povos

locais,  logo  neste  texto,  a  utilização  dessas  nomenclaturas  e  inclusive  a  adotada

recorrentemente por mim, como a terminologia xamã ou curandeiro, está seguindo o mesmo

critério. No segundo caso, o autor descreve um ritual terapêutico de cura. Colocarei em corpo

de texto, e não em forma de citação, pois além de ser em “tradução livre”, foi feita resumida e

descaracterizada. 

14 VALDÉZ, DÍAZ, PAUL, 1983:293; WASSON, 1962:80; DÍAZ, 2013:47;   SCHULTES, HOFMANN, 
RÄLSH, 2000:165.
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1- “Os rituais com intenção divinatória, ou de visões, sendo ou não para atender um enfermo,

sempre são relatados a utilização de folhas em pares, a cima de 20; as cerimônias são descritas

essencialmente semelhantes, quando vem à noite, por volta dás 19:30h-20:00h, o curandeiro

começa a fazer a infusão com a Ŝka Pastora.  As folhas são inicialmente contadas em pares

aliadas a doses por pessoa, colocados ordenadamente em pilhas com seus pecíolos alinhados.

Então o xamã pega parte de uma pilha e esmaga com a mão em uma pequena bacia esmaltada

parcialmente cheio de água (a medida que mais folhagens eram espremidas e adicionadas, o

líquido se tornava mais verde escuro). Após a poção ser preparada, foi derramada através de

uma peneira  em um vidro que foi completado com água.  Durante os preparativos para o

segundo momento,  uma cabeça  de  espuma foi  formada nas  taças  e  o  curandeiro  riu,  ele

explicou através de seu filho que a espuma era uma indicação de força e la Maria seria muito

potente naquela noite. As taças foram cobertas com copos invertidos para “prevenir a fuga do

humor (que no salga el humor)”. Embora a folhagem da Ŝka Pastora possa ser mantida fresca

por uma semana ou mais, a infusão foi considerada estável por um dia. As folhas gastadas

foram retiradas para serem descartadas em um local fora do caminho onde elas não seriam

contaminadas por pessoas ou animais. No entanto, o xamã disse que elas ainda poderiam ser

usadas colocando-as na cabeça do sujeito para atualizá-lo após a seção. Depois, começa a

entoar orações (...)” [VALDÉZ, DÍAZ, PAUL, 1983:295]

2- “ Somente as folhas são usadas e colocadas na água. Primeiro as folhas são esfregadas nas

mãos, a água não é fervida, e elas são usadas para um propósito muito específico. Quando o

curandeiro vai a floresta na procura da planta, antes de cortar ela se ajoelha e ora para ela. As

folhas são cortadas apenas quando necessário depois de rezar. Se, por exemplo, alguém sofre

de uma doença,  e os curandeiros não sabem qual é a doença,  então com esta planta eles

adivinham (divine) a doença. O curandeiro que trás as folhas, questiona se o enfermo se vicia

tomando álcool, [pois nesse caso] quando um indivíduo não toma álcool 15 folhas deverão ser

prescritas, mas, quando ele toma, 100 folhas deverão ser prescritas. O enfermo bebe a água

em que as folhas foram esfregadas. À meia-noite, o curandeiro vai com ele e outra pessoa

para um lugar onde não há barulho, como, por exemplo, uma casa isolada, onde o paciente

toma a poção. Eles esperam 15 minutos para que a poção faça efeito e o próprio paciente

comece a indicar o tipo de doença de que sofre. (...) Ele sacode as roupas, como se com a

ajuda da planta ele se libertasse das pequenas bestas (causa presumida, na mente nativa, da

doença). Ao amanhecer, o curandeiro banha o paciente com a água do qual ele bebeu e logo o

paciente está curado. (...)” [WASSON, 1962:80]
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        Nos diversos relatos que li sobre as cerimônias de cura administradas com a Ŝka Pastora,

pude observar nesses relatos que o seu poder visionário e divinatório geralmente começaria

após 10-15 minutos da ingestão das poções em contextos rituais e, que o indivíduo deveria

ficar em um lugar escuro e isolado das demais pessoas pelo menos até que a poção comece a

fazer  o  seu  efeito,  e  em  alguns  casos,  pode  esse  isolamento  durar  a  seção  toda,  sendo

supervisionado de tempos em tempos pelo xamã; e que serve também para diversos tipos de

curas (físicas e espirituais), como também para curar um indivíduo que possui o vício em

álcool. Pois bem, a Ŝka Pastora contém diversas propriedades curativas, tanto físicas quanto

espirituais. As aplicações para  o corpo em geral, envolve o tratamento – dentro e fora do

contexto  das  cerimônias  –  para  a  artrite  e  a  inflamação,  dores  de  cabeça,  problemas

gastrointestinais, tratamento nas disfunções eliminatórias, depressão, insônia, ansiedade, dores

crônicas, transtornos psicológicos, anemia, reumatismo, tratamento de vícios, inclusive como

foi dito, pode ser utilizado em vício alcoólico, entre outros15.

      No caso, para cura  considerada de origem espiritual, em uma concepção corporal um

pouco distinta do contexto cultural ocidental, as ocorrências associadas a náusea ou “maero”,

como observados também em casos dos indígenas da América do Sul e/ou de origem Tupi-

guarani, o uso de plantas com propriedades eméticas são amplamente utilizada para limpeza

espiritual como também físicas, no intuito de, quando há a ocorrência do vômito, ele estaria

associado  a  expelição  de  “substâncias”  ou  outras  coisas  não  quistos  e/ou  nocivas  ao

organismo e ao próprio indivíduo e, ou para renovar, retirando algo anteriormente não mais

desejado. E também associado aos processos de fabricação de corpos dos povos indígenas.16

Há também, dentro da prática de ação do xamã, diversas referências aos “chupadores” (como

método de  sugar e/ou  chupar o elemento da enfermidade e/ou possessão) de enfermidades

com  intuito  de  cura,  tanto  física  quanto  espiritual,  que  também  seria  descrito  por

Clastres(1978:37),  Pierri(2013:14) e por  Quijada(1993:359/1996:53) quanto ao método de

cura empregado pelos curandeiros tanto dos povos tupi-guarani como dos mazatecas, e sendo

estes  métodos  extremamente  semelhantes,  inclusive  como  se  procede  contextualmente  as

ações desses xamãs e, como eles se colocam dentro do contexto religioso, cultural ou social.

15 VALDÉZ, DÍAZ, PAUL, 1983: 294; ADDY, MAQUEDA, 2015; SÁNCHEZ, 2015, HANES, 2003. Junto
com outras formas de potenciais aplicações se, utilizadas de maneira mais ampla, no sentido de interesse
e/ou  incentivos  de  aplicação  quando  direcionadas  para  “combater”  diversos  outros  males,  de  que  a
farmacologia, pela medicina ocidental atual, vem tentando desenvolver medicamentos.

16 VIVEIROS DE CASTRO, 1979:46;  SEEGER, DA MATTA, VIVEIROS DE CASTRO, 1979; BOEGE,
1992; BELMAN, 2000 ; INCHÁUSTEGUI, 2000; BOEGE, 2009.
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5 . O povo Ha Shuta Enima (Mazateca)

        Além do que foi descrito até agora neste texto sobre o povo mazateca, vale colocar que, o

povo se compreende distintamente do nome Mazateca e sim por Ha Shuta Enima (“Los que

trabajan  en  el  monte,  gente  humilde,  de  costumbre”)17;  o  trabalho é  o  mais  importante

indicador da identidade Mazateca, posto que a localização está no espaço rural, na serra e na

planície (sendo estes também, seus espaços possuidores de sacralidades). Trabalhar no monte

e  transformar  a  natureza  é  muito  importante  para  os  mazatecas;  compartilhar  os

conhecimentos  herdados  através  dos  diversos  ecossistemas  e,  o  manejo  desses  espaços

unificam  os  mazatecas  como,  também,  os  identificam  por  ser  habitantes  de  uma  região

determinada.  Fora  do  município,  a  identidade  também se  estabelece,  dentre  os  modos  e

costumes distintivos percebidos e compreendidos pelo o povo e no povo, seria também no

intercâmbio regional de produtos elaborados segundo a especialização comunitária; assim, as

comunidades determinam formas de interações que fortalecem a interdependência do grupo.

O povo ou, a identidade mazateca se estabelece também por possuir um idioma próprio, que é

um indicador de pertencimento cultural, pertencente ao grupo lingüístico Olmeca-otomangue,

de subgrupo Otomiano-mixteco e de família lingüítica Popoloca; esta língua, que por volta de

500 a.c., se separou do Chocho, do Ixcateco e do Popoloca; em 1000 a.c. foi que começou

sua diversificação interna. O idioma Mazateca é um idioma  oral18, que na atualidade conta

com dez dialetos variantes, que em algumas ocasiões coincidem com as divisões municipais,

em alguns casos se agrupam a vários municípios e, em outros, há em um só município mais de

uma variante. E estão divididos pelos seus dialetos variantes que são: a) Chilchotla, Tenango,

Huautla e Huautepec;  b) San Francisco Huehuetlán, San Jerónimo, San Mateo, San Lucas,

Santa Cruz Acatepec, San Pedro Ocopetatillo e Eloxochitlán;  c) San Lorenzo e Santa Ana

Ateixtlahuaca;  d) San Martín Toxpalan, Mazatlán, San Juan de los Cues e Tecomavaca;  e)

Santa  María  la  Asunción;  f) San  Pedro  Teutila,  San  Juan  Coatzospam,  San  Juan  Ojitlán

Chiquihuitlán;  g) San José Independencia;  h) San Pedro Ixcatlán;  i) Santa María Jacatepec,

Cosolapa, Nuevo Soyaltepec, Acatlán de Pérez Figueroa e Tuxtepec; j) Jalapa de Díaz e San

Bartolomé Ayautla. Os povos que se correspondem pela nominação Mazateca, são divididos

em  três  zonas  incluindo  as  divisões  ecológicas/climáticas,  que  são:  terra  quente,  terra

temperada e terra fria; e zona baixa, zona intermediária e zona alta, porém todas integradas

17 No início era referido para os povos que viviam na montanha, no entanto é empregado como termo genérico
para todos os mazatecas inclusive da parte baixa. (QUIJADA, 1996:10)

18 Inclusive é um dos motivos que em textos de objetivos Lingüísticos, dar-se ênfase de catalogar, descrever e
tornar preciso a entonação das palavras mais do que a forma de escrevê-las.



14

a chamada  Sierra Mazateca.19 A Sierra Madre Oriental, está localizada na zona alta (onde

surgiu os primeiros trabalhos que relataram a Ŝka Pastora). Esse mapeamento foi feito por um

critério sócio-lingüístico dado por etnógrafos e lingüistas para classificar a zona de ocupação,

apoiando  nesse  mapeamento  desde,  como  os  nativos  desenhavam  e  interpretavam  seu

território, até também, sendo observado o mito de origem que designa os nomes das distintas

colinas e correntes de água de implicações míticas, dentre outros fatores.20 

      Após serem expulsos de seu antigo território, por fatores políticos e de intervenção do

Estado como, por exemplo, pela construção de represas e usinas hidroelétricas (Cerro de Oro

ou Miguel Alemán) e, entre outros21. Os mazatecas realocados nas partes baixas de Veracruz e

Oaxaca acabaram falando as variantes dos dialetos dos municípios de  San Pedro Ixcatlán,

San José Independencia e  San Miguel Soyaltepec22.  A história da região mazateca (dividida

atualmente  por  sua  orografia  em alta  e  baixa  mazateca)  é  conhecida  desde  a  época  que

compreende  de  9500  ou  7000  a  1400  a.c.  e,  teve  diversas  movimentações  e  mudanças

populacionais e políticas; e que devido a fatores como o contato entre diversos povos ao longo

da história (além de outros fatores), desde essa época vem sofrendo diversas transformações,

sendo elas, antes e depois da conquista do povo em 1455 d.c. pelos astecas; tempos mais tarde

também veio a sofrer mudanças pelo contato com os espanhóis que alterou ainda mais sua

organização e estrutura política, econômica, religiosa, social, simbólica, etc., como também

vindo a ser introduzindo após isso o catolicismo/cristianismo nesta região. Posteriormente,

após  diversas  transformações,  movimentações  e  interferências  políticas  vindo  de  outras

formas  de  governo  incluindo  também  a  França,  ou  dos  movimentos  abolicionistas,  das

revoluções e disputas políticas, e assim por diante; houve uma luta por território entre os

próprios povos mazatecas, e tendo de novo sua forma de vida mudada, acentuadas segundo

alguns pesquisadores, após as construções das hidroelétricas por volta dos anos 50, alterando

mais uma vez sua zona de ocupação. 

     Como foi  colocado,  a  região  sofreu  uma violenta  transformação espacial  depois  da

hidroelétrica  (projeto  Papaloapan,  um programa de  desenvolvimento  regional),  inundando

mais de 51.000 hectare (ha) de terra fértil, sendo que só a  mazateca baixa perdeu mais de

500km de seu território. Aproximadamente 22.000 indígenas foram realocados de suas terras

mais  férteis,  em  cinco  zonas  que  ficam  entre  50  e  200km  de  seu  território  de  origem.

Alterando e contribuindo com essas inundações e realocações forçadas, formas de existências

19 RUIZ, 2007.
20 BOEGE, 2014.
21 Idem.
22 RUIZ, 2007.
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plurais, tanto culturais como étnicas, políticas e religiosas; e, alterando principalmente a sua

relação com seu território visto como sagrado e, suas concepções de sacralidades contidas na

natureza, além de sua relação com os seres míticos e, a relação destes com o espaço e a sua

terra, com a vegetação/ecossistema, com os animais e com o homem. 

         Impulsionado pelo projeto de desenvolvimento por parte da Comissão de Papaloapan no

qual os povos nativos daquelas regiões eram também objeto de política, eles sofreram outras

formas  de  ações  na  sociedade,  que  dentre  outros  fatores,  resultaram  no  rompimento  do

controle  do  monopólio  cacical,  que  teve  a  contribuição  parte  pelas  interferências  da

comercialização do café alterando também a forma econômica local já estabelecida, e parte

pela  ação  do  Instituto  Nacional  Indigenista;  vindo  a  ter  neste  processo  a  acusação  por

antropólogos mexicanos como Alicia Barabas,  Miguel A. Bartolomé ou Eckart  Boege,  de

“etnocídio”. Outras críticas foram levantadas por esses antropólogos de interferência culturais

nos povos mazatecas, junto com outras formas de interferências na cultura esta viria por parte

de órgãos religiosos com intuito de converter a população, que acreditam que “se houvesse

algum tipo de desculturação esta seria pela vontade de Deus não deles”23. Como colocado por

Eckart Boege, observando que:

Convivían con nuestros trabajos de campo otras etnografías “interesadas”. Una fue
de los misioneros católicos combonianos que justificaba la muerte cultural de los
indígenas. Estaba la presencia en zonas monolingües indígenas de los lingüistas del
Instituto Lingüístico de Verano, que estudiaba los idiomas indígenas para traducir la
Biblia  y  “neoevangelizarlos”.  Estos  autores  aportaron  materiales  etnográficos
valiosos a partir de la convivencia de larga duración en comunidades indígenas, pero
su verdadero sentido para hacer etnografía respondía a la metapregunta de qué hacer
para realizar mejor la actividad misionera. El creador del modelo lingüístico y de
investigación etnográfica etic-emic, el lingüista K. Pike, trabajó con su esposa en la
Mixteca  y  también  en  la  zona  mazateca,  aportando  materiales  etnográficos  y
lingüísticos  para  el  estudio  de  las  lenguas  tonales.  Baste  mencionar  el  carácter
neocolonial de la investigación etnográfica (incluyendo la lingüística) de E. Pike y F.
Cowan cuando acompañan a sus estudios lingüísticos sus reflexiones “Mushroom
Ritual  versus  Christianity”.  O  bien  obsérvese  la  expresión  de  un  directivo  del
Instituto  Lingüístico  de  Verano,  Forest  Zanders,  que  afirmaba:  “Nosotros  sólo
llevamos la palabra de Dios. Si hay un proceso de desculturización, es cosa de Dios.
Nosotros no transformamos a nadie, el único que tiene esa capacidad de cambiar los
humanos es Dios”. (BOEGE, 2014:120)

A religião católica predomina a região sincrética com diversas outras religiosidades locais;

convivendo também com outras religiões de origem cristã. Alguns camponeses realocados

buscam ainda vínculo com seu antigo território, mesmo após a inundação. No entanto, alguns

lugares  permanecem intactos,  como  o  Cerro  Rabón e  o  Cerro  Campana.  Por  conta  das

realocações, muitos desses povos convivem junto de vários outros povos de procedência das

23 RUIZ, 2007; BELMAN, 2000; BOEGE, ,2014.
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mais  diversas  e  das  mais  distintas  etnias  espalhadas  por  diversas  regiões  no território  do

México.

        A Ŝka Pastora ou Ska María Pastora, que segundo algumas fontes e, ou explicações dos

pesquisadores que durante a história vieram pesquisando a planta  em relação ao contexto

local,  foi  colocado que seu nome advém da Virgem Maria,  mãe de Jesus.  Que, devido a

ocasiões  históricas  colocadas  para  o  povo  mazateca,  houve  uma  espécie  de  concepção

sincrética e hibrida de crenças que foram incorporando e ressignificando sua forma de lidar

com sua visão cosmológica, passando assim a ser colocada como ela sendo a encarnação da

Virgem Maria e, que deve-se inclusive evitar pisotear ou danificar ao escolher as folhas que

serão  usadas  tanto  para  a  cura  quanto  para  a  divinação.  Que  também,  o  que  pode  ser

percebido é que durante o ritual com a planta,  são entoados cânticos com elementos que

evocam esse campo sincrético, que não só são advindos do catolicismo, como também, esses

elementos  evocados  seriam  provenientes  de  diversos  outros  contextos  religiosos  não-

católicos.24

 

24 VALDÉZ,  DÍAZ,  PAUL,  1983:289;  VALDÉZ,  2001:73;   ADDY,  MAQUEDA,  2015;  DÍAZ,  2013:46;
DÍAZ, 2014:184,190.
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6 . A idéia de pertencimento cosmológico dos povos mazatecas: Breve relato sobre suas
plantas mestras e suas sacralidades

      As fontes de pesquisas que relataram a  Ŝka Pastora pela primeira vez foram obtidas a

partir  de  seu  contexto  étnico,  portanto  sua  existência  e  seu  conhecimento  era  adquiro

inicialmente estando associado em um meio ritual, ou seja, foi através de uma interação ritual,

que o pesquisador ou etnólogo presenciando como os xamãs utilizavam suas plantas curativas

e divinatórias que se chegou ao conhecimento e uso dessas plantas que utilizavam e, como as

utilizavam  e  para  que  finalidade.  Portanto,  seria  a  partir  desse  contexto  que  o  uso  e  o

conhecimento da planta  estando na cultura e,  posteriormente também na natureza,  veio a

conhecimento para as demais populações, sendo a Ŝka Pastora como uma das plantas que se

utilizava nesses rituais de maior importância. Como já foi mencionado, a interação com a

planta durante um ritual pode fazer quem a toma (de maneira ritual) vir a se tornar um sinahé

para os mazatecas, adquirindo assim seu poder, seus dons e ensinamentos (do mesmo modo

que os hongos e outras plantas), e todos estes ensinados por ela durante o encontro ritual25. O

interesse em pesquisar e ter novas experiências com novas plantas psicoativas desses povos

foi o que levou, segundo Boege(2014), a um “peregrinação” (a partir dos anos 60) atrás de

novas experiências sensoriais, incluindo antropólogos ou micólogos, dentre outras pessoas;

que  queriam  experimentar  essas  experiências  psicodélicas  junto  aos  povos,  em  contexto

nativo.

        Outras plantas tradicionais também são utilizadas nas práticas curativas e divinatórias em

contexto  ritual  pelos  mazatecas,  entre  elas  estão  os  hongos,  a  semente  de  la  Virgen

(ololiuhqui,  sementes  de  muita  importância  também  para  os  astecas,  utilizado  pelos

mazatecas),  tabaco  selvagem ou  piciete (nicotiana  rústica),  além da  Ŝka Pastora (Salvia

divinorum)  que fazem parte importante com a interação com o plano divino,  assim como

outras plantas. Alguns destes rituais com plantas com propriedades psicoativas também são

feitas em “Las veladas” (termo empregado normalmente para reuniões noturnas, no entanto

também  um  termo  local  para  nomear  as  cerimônias  com  cogumelos  e  outras  plantas

psicoativas)26.

        Plantas mestras e seu uso na formação do conhecimento do xamã. O povo mazateca e

sua relação ritual, sagrada, espiritual e de origem mítica com seu ecossistema e suas formas e

forças ancestrais, torna o uso de suas plantas e seu alimento, como tudo que é produzindo na

25 INCHÁUSTEGUI, 2000;  BOEGE, 1992 (como ska Santa María), WASSON, 1962.
26 BOEGE, 2014:120; DÍAS, 2014; SCHULTES, 1976; WASSON, 1963; HOFMANN, 1963; VALDÉZ, 

DÍAZ, PAUL, 1983.
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terra/solo, assim como a importância de suas águas, uma relação com o sagrado. E é nessa

forma de olhar e  interagir com o seu meio o que torna e deixa mais evidente a sua relação

com suas  plantas  mestras  ainda  mais  sagradas.  Colocando  assim,  um aspecto  divino,  no

momento  (divinatório  e  visionário)  da  interação  entre  esses  dois  seres  do  meio

biodiversificado,  a  planta e  o  homem,  sendo  ela o  elemento  mais  importante  dessa

comunicação com o sagrado e de educação, ou ensinamento que ela da ao xamã. Inserindo-a

em uma nova forma de relação recíproca com essa interação, dando por exemplo, um outro

olhar na  forma  de  encarar  a  experiência  com  ela,  e  ainda  como  uma  das  plantas

indispensáveis usadas na forma de se tornar um xamã naquela comunidade; fazendo parte de

uma  interação  até  mesmo  cosmológica.  Tendo  uma  relação  de  significados  dentro  da

cosmovisão mazateca,  sendo inclusive  através  dessa interação,  que pode ser  acessado até

mesmo a visão do seu tempo de origem mítica. Colocando a relação com a Ŝka Pastora e com

outras  plantas  de  poder,  dentro  de  um  universo  de  interações  mais  cosmológicas  e  de

construção de identidade também étnica mais aparentes, do que a maneira como ela tem sido

abordada e foi tomando evidência na contemporaneidade.

        Segundo o antropólogo Carlos Incháustegui, que tem pesquisado a cosmologia dos povos

nativos no México como os mazatecas, além de outros; a cosmovisão dos povos mazatecas é

bem fértil, possuindo uma extensa literatura oral e, que dentro dos relatos desses mitos apesar

de conterem um ensinamento mítico e  religioso,  também contém um código moral,  além

também de uma visão do universo particular da cultura e de sua cosmologia. Outra coisa que

pode ser notado contido nos mitos, é o notável valor e a valentia com que o mazateca enfrenta

por bastante tempo uma manifestação adversa real ou suposta do ambiente. A criação literária

se concentra tanto no relato simples como no cântico ritual, sempre cheio de poesia e onde

também  há  uma  dança  ritual  que  se  realiza  nas  grandes  cerimônias  de  caráter  mágico

religioso, e que segundo o autor, está em processo de desaparecimento. Em sua descrição, nas

atitudes diárias de comunicação há certas coisas características que são muito visíveis, como

por  exemplo,  usar  um  som  misterioso  e  em  voz  baixa  quando  se  comunicam  questões

consideradas de importância e,  se possível,  ir  para lugares mais ou menos escuros para a

conversa; e que muitas das vezes o que é comunicado não corresponde com o contexto da

mensagem, mas predomina em atitude; coincidindo com a crença de que “los contrários”, “os

inimigos” estão sempre espiando com má-fé e observando sempre emboscados.27

       A organização da sociedade é patrilocal e, se define e perpetua através dos ritos de

passagem, das reciprocidades durante as alianças; sendo esta uma questão muito importante

27 INCHÁUSTEGUI, 2000:131.
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para  a  identidade  mazateca.  Essa  identidade  se  dá,  ou  por  nascimento,  ou  por  trocas

recíprocas, como por exemplo a “cerrada de palabra”, que também seria uma cerimônia ou

um sistema ritual para estabelecer alianças e casamentos para o povo mazateca28. Dentro da

sociedade  possui  organizações  de  participação  religiosa  e  social  como  a  organização  do

curanderismo e rezadeiros; e o poder dos anciões, que também é um fator muito importante

para manutenção da cultura, onde é representado a unidade social, política e simbólica do

grupo. Segundo Boege, a estrutura social se fundamenta no parentesco (tanto consangüíneo

ou ritual) e no compadrio (relação entre compadres)29. O Xabasen ou tequio seria a forma de

trabalho solidário, dentro de um sistema de intercâmbios de trocas recíprocas, e que coloca o

indivíduo  como parte  integrante  da  coletividade.  Outra  forma de  se  auto-designar  é  com

etnônimos, usando o nome da comunidade de origem. Alguns municípios têm uma referência

que também identifica o seu nome, que pode ser de  origem mítica,  histórica, ou de  bens

indicando a atividade econômica principal dos habitantes. O traje mazateca, particularmente o

feminino, também expressa o pertencimento de uma região determinada.30

        Outo fator para formação da identidade é a cultura do maiz (milho). E, falando um pouco

sobre a fabricação de corpos dos mazateca com o milho; o que tem que tem em mente, sendo

não exclusivamente para os mazatecas, é que tudo que se consome faz parte do corpo, da

fabricação de corpos, assim como o milho, sendo este como uma parcela importantíssima em

sua cosmovisão, e de construção do indivíduo.

   De  acordo  com  Belman,  na  concepção  mazateca  uma  pessoa  é  constituível

fundamentalmente por um corpo que contém ossos, carne, sangue, coração e acima de tudo

um número significativo de espíritos. Cada ser humano se compõe de corpo e desses espíritos

plurais,  que  no  caso  seria  sete para  o  feminino e  seis para  o  masculino;  no  entanto  um

indivíduo pode possuir mais que esses, porém a integridade anímica pode ficar conformada

por quatro espíritos. Estas entidades espirituais, chamadas de  ase niti (imagens de dia), se

acomodam  privilegiadamente  no  coração.  Para  o  mazateca  todo  ser  vivente  possui  um

coração, e no primeiro momento ele (o indivíduo) tem a respiração e sua força vital para

garantir sua sobrevivência. Os antigos mexicanos acreditavam que dentro do ventre materno

junto com o feto estava a dualidade omeyocan31. Essa questão da dualidade intrauterina é um

pouco semelhante também no caso dos povos piro que teriam a placenta como uma dualidade

28 BOEGE, 2014.
29 Idem.
30 RUIZ, 2007.
31 BELMAN, 2000:3-4.
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dentro da barriga da mãe para o feto e, que o mesmo seria separado de sua dualidade pelo

cordão umbilical, que os ligam até o nascimento32. 

      Ainda em  Belman(2000:3), vemos que em outros povos do México conhecido como

nahuas do século XVI também se faz presente uma substância, conhecida como o tonalli, e

como a yolo e a ecahuil nos nahuas mas contemporâneos; porém esta essência vital, que entre

os antigos povos do México que é estimulado no ventre materno, é insuficiente para garantir a

vitalidade de um individuo. Para os mazatecas o desenvolvimento humano não envolve a

formação de sua entidade espiritual; segundo suas crenças, os filhos antes de saírem do ventre

de suas mães carecem dessa entidade anímica. Eles possuem, é claro, um coração, a sede onde

vai ficar o fôlego vital, mas como o embrião não deixou o campo uterino ainda permanecerá

então desprovido de força espiritual; o feto é animado pelo  espírito, este “entra nele assim

que nasce, quando ele já está no chão, quando ele cai. Ele entra pela cabeça ou pelo peito”.

Esta pluralidade onde reside a força anímica,  condiz com uma espécie de reserva vital;  a

morte não é entendida com um evento súbito, e sim, como a perca gradativa dessas entidades

vitais. Segundo o testemunho dado por uma mulher ao autor, “quando um indivíduo já está

para morrer é porque os seis espíritos o deixaram, porém o principal está ali, até que não se

morram todos para ela ser considerada morta de vez”. O corpo humano aloja  um espírito

principal e seis (no caso se for mulher) réplicas, e cada uma delas concede força e vitalidade

há um indivíduo. E a criança não é considerada formada se morrer antes de consumir o milho,

pois  ele  constitui  uma  parte  decisiva  de  sua  formação.  Acredita-se  que  o  indivíduo  não

alcança sua plenitude quando não chega a possuir e consumir o milho, que é uma espécie de

proteção simbólica, fazendo um vínculo entre a corporeidade do indivíduo e aquilo que deve

sua existência.33

        Em Boege(2014) vemos que o tempo mazateca é dividido por um ciclo climático anual

de 18 meses de 20 dias cada; e, também do tempo mítico, de fundação dos mitos de origem,

colocando  o  homem  e  a  natureza  como  agência  própria,  construindo  uma  unidade

contraditória  na  qual  homens  e  mulheres  de  conhecimento  (Tchinea,  Teej ou  Taa)  são

intermediários dessa relação. Tendo uma relação da natureza como sagrado, e uma relação de

reciprocidade com ela, em que “é dando que se recebe”. O autor também coloca que, esses

homens e mulheres do conhecimento, cada um tem sua forma de atuação no estilo de curar,

uns com hongos, outros com a Ska Maria ou, com a semente/semilla virgen (ololiuhqui para

os náhuatl; que é uma espécia de morning glory). Dentro dessa relação da natureza sagrada

32 GOW, 1997.
33 BELMAN, 2000:3-5.
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com o homem, se faz presente também por suas relações recíprocas de “dar para receber”.

Seria também a “viagem/viaje” uma forma de representação muito importante entre o xamã e

o seu paciente, onde o que causou sua enfermidade seria revelado nela; sedo esta “viagem”

através de suas plantas mestras como, os  hongos ou com a  Ska Maria, que estão ligadas

também ao eterno. Nesta “viagem” com o uso dessas planta mestras lhe permitiriam, além de

outras coisas, recordar a viagem mítica dos heróis fundadores; observar a origem, o tempo e o

universo,  lhe permitindo ir  ao passado, ao momento de origem, representando assim uma

“negociação com o eterno”. O tempo e o espaço são dimensões básicas na conformação da

concepção  do  mundo,  aonde  os  poderes  de  origem  são  formadoras  e  devoradoras  da

identidade.34

         O pesquisador Ruiz(2007) coloca que a relação ancestral e cosmológica que mantinha

com o seu território se transformou. Devido aos fatores políticos da região a sua relação com a

terra se transformou, sendo isto causado pela realocação de seu antigo território; e, por conta

do território, a prática ritual ficou distante dos “donos da terra” (seres que protegem e zelam

pela terra).  Após essa mudança,  tentaram recriar  o espaço surgindo  os  chikonindú nessa

região. Os chiconindú são os “donos dos lugares”, que cuidam e mantêm vivo cada espaço,

cada pedra, cada planta, cada canto do caminho é composto de vida e se expressa de forma

consciente, como sente e atua.35 Os shinaés/xamãs retomaram as suas práticas curativas por

meio  dos  hongos sagrados (situ)  e,  combinadas  com diversas  outras  plantas,  como  Ŝka

Pastora.

   De  acordo  com  Ruiz(2007:9),  a  cosmologia  mazateca  também  está  expressada

profundamente nos rituais de cura que ainda são praticadas tanto  na serra como  na parte

baixa. Os mazatecas compartilham um “universo simbólico” cheio de vida e que fortalece sua

própria identidade coletiva. Existindo, de acordo com povo mazateca, um mundo sobrenatural

para além do geográfico, como colocado em seu texto: 

[…] “en el centro está nuestro mundo, cuyos “dueños” son los chikones o güeros, el
“dueño, patrón, rey o juez del cerro”, como suele traducirse, y los dueños de los
cerros, los ríos, las cuevas, quienes se vinculan con la tierra y sus recursos y viven
en una  dimensión  sobrenatural  paralela”.  Ellos  y nosotros  hemos establecido un
convenio de mutuo respeto por los espacios.[…]36

Os seres que controlam o ambiente (entorno) ou o que há ao redor; por vezes são chamados

de los chikones ou chaneques37, além de outras formas. Os sinahé ocupam um papel decisivo

34 BOEGE, 2014; RUIZ, 2007:12-13.
35 RUIZ, 2007:9-13; QUIJADA,1986:50
36 RUIZ: 2007:9. Citando também, INCHÁUSTEGUI, 1994.
37 PÉRES, 2013:37; BARABAS, 2008:124; RUIZ: 2007; QUIJADA, 1986; INCHÁUSTEGUI, 1994; BOEGE,

2014.
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nessa  comunicação  com  os  chikones,  que  podem  aparecer  de  diversas  formas  para  se

comunicarem com os sinahé ou confrontá-los, sendo também amigos ou aliados.

        O território mazateca está delimitado por árvores sacralizadas. Na parte acima do Cerro

da adoración fica a árvore sagrada chamada pelos mazatecas como “el ombligo del mundo”

(o umbigo do mundo), e na parte baixa a  pochota sagrada, porta de entrada na Mazateca

baixa. Estas árvores sagradas são de grande importância para a cosmologia mazateca. Uma

parte essencial de sua cosmologia são os mitos, chamados de “cuentos” por eles.38 Quando um

homem do conhecimento realiza um ritual, há um reencontro com os mitos na “viagem” com

as plantas de poder. Ele realiza sua primeira viagem iniciática para receber os seus poderes e

conhecimento em forma desses “cuentos”. Dentro dessas narrações, essa oralidade é aonde o

xamã se conecta com o seu sagrado.

        A atividade agrária também é uma atividade religiosa, possuindo festivais de celebrações

em momentos específicos do ciclo agrário, além de outras festividades, como a dos dias dos

mortos. Nestes espaços que ficam suas sacralidades, eles e os alimentos que são produzidos

neles também são considerados sagrados, tendo que pedir permissão aos “donos da terra”

para entrar no território.

      Segundo Alicia Barabas(2008), cada lugar pertence a uma entidade anímica territorial

poderosa, na qual as pessoas devem realizar rituais, oferendas e sacrifícios para aplacar os

estados desses  seres  de nojo e  descontentamento causado pela  interferência  e  intervenção

desrespeitosa  dos  humanos  em seus  lugares,  e  proporcionar  sua  permissão  e  ajuda,  que

resultaria  em  abundância  e  saúde.  Quando  não  são  atendidos,  podem  provocar  desde

enfermidades a calamidades,  como a privação do benefício da água ou das colheitas. Por

conta disso o destino dessa relação está ligada na forma como o povo habita, cuida e fala com

a natureza39

38 RUIZ, 2007.
39 BARABAS, 2008:123.
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7 . Propósitos e interesses compartilhados para a proteção

       No México, há uma organização sem fins lucrativos chamada de  Xka Pastora – que,

como foi mencionado e visto dentro das literaturas lidas e adotadas para compor este trabalho,

foi  uma das  primeiras  formas  de  anotação  para  a  sonoridade  da  palavra  Ŝka/Xka (folha)

Pastora evocada  pelos  povos  locais,  para  se  referir  à  posteriormente  chamada  no  meio

científico  de,  Salvia  divinorum.  Formada  por  acadêmicos  e  com  parcerias  de  diversas

instituições  acadêmicas  e  outras  não acadêmicas,  que visa  (segundo seus  fundadores)  em

propagar, informar, proteger e educar sobre a  Ŝka Pastora, como uma planta que tem fins

terapêuticos, medicinais e/ou divinatórios,  com informações e estudos, feitos e divulgados

inclusive com a ajuda dos povos locais onde a Ŝka Pastora é endêmica.

      Todas as divulgações consultadas para compor o parecer sobre a  Ŝka Pastora no meio

moderno e com ênfase em discutir as proibições e restrições impostas por governos atuais,

que  não  só  são  proveniente  de  pesquisadores  do  campo  botânico,  neurocientífico,

antropológico,  jurídicos,  etc.;  como também os  que  utilizam de  forma sacramental,  tanto

nativos  e  de  outros  contextos  sociais.  São  quase  unanime  que  deve  sim,  haver  uma

conscientização e educação por parte de quem vai utilizar,  para que a planta não perca o

espaço medicinal, enteogênico, botânico, ritualístico, religioso, étnico, etc.; que ela ocupa na

interação sociocultural e/ou da biodiversidade. E se for desejado algum tipo de controle por

parte de “órgãos” ou agências político-administrativas, que entendem ela como “um produto

que possui uma capacidade particular  de, e  na interação humana” ou, como “algo que tem

uma substância x”, como é por exemplo, no caso do álcool, tabaco, canábis, etc. Que podem

vir com um discurso por parte desses órgãos, de que precisaria haver algum tipo de proibição

e/ou controle do consumo ou, de algum consumo abusivo, para não se ter malezas associadas

ao indivíduo; o que se deveria haver (se fosse o caso), seria uma forma de regulamentação e

não sua proibição. 

        Essas proibições podem estar direcionadas,  pelo menos a nível de discurso, a um

combate “ao abuso” de um produto que acabaria prejudicando as pessoas que os utilizam, no

entanto  por  conseqüência,  essas  proibições  prejudicam quem também a  utiliza  de  forma

apropriada, e não apenas as consideradas abusivas. Pois, enquanto proibição, como é o caso

de que vem sendo feito,  ela é associada inclusive  para e, ou  com implicativos morais a de

outras substâncias químicas, farmacológicas, narcóticas e/ou “drogas”.  E observar também

que,  plantas que possuem propriedades especiais ou, as características que são comumente
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associadas  no  conhecimento  público para  com o  ópio,  canábis,  salvia  divinorum e  entre

outros;  não são somente “produtos que contém uma substância”,  e sim, uma  planta(s) ou

espécie do meio natural (da natureza ou biodiversidade), que foi no convívio social humano e

na relação humana (com ela mesma (a planta) e com o todo ao seu redor, como a interação

com o ecossistema),  que  foram descobertas  suas  propriedades  de interação com o corpo

humano  (mesmo  que  tais  descobertas,  dessas  propriedades  de  ações  e  reações  para  o

indivíduo, possam vir a ser qualificadas como “bem” ou “mal sucedidas”).

         Como é um dos objetivos deste trabalho e, acreditando que possam ser bons pontos para

se pensar um caminho de proteger e descriminalizar o uso, o cultivo e o lugar dessas plantas,

gostaria de colocar pontos e conseqüências em discutir sobre a Ŝka Pastora, e de propósito

semelhante  também  ao  do  Centro  Internacional  para  la  Investigacón  y  Conservación

Etnobotánica de la Salvia Divinorun40,  colocado em um artigo que emitia  razões,  de um

parecer científico e, com proposta de proteger a planta Ŝka Pastora colocando que, “as razões

para ilegalizar a Salvia Divinorum no México, não possui razões de embasamento científico”

e de “apelo” social – visto que esta era ou  ainda é uma das discussões correntes na “terra

natal” do povo Mazateca41 – que seria:  a) o intuito de promover ou proporcionar, que possa

vir  ser passível  a investigação científica e religiosa da  Ŝka Pastora,  integrando seus usos

terapêuticos tradicionais com um possível diálogo com a prática medica científica;  b) o de

promover e concretizar uma possibilidade de investigações etnobotânicas com a tentativa de

reproduzir e, com a finalidade de preservar o conhecimento nativo Mazateca para uso não só

para este contexto local  mas,  para a nível  de contexto global,  por exemplo;  c) garantir  a

conservação da Ŝka Pastora como espécie botânica; d) possibilitar o estudo individual e/ou

coletivo de indivíduos capazes  de administrar  e  utilizar  a  planta  de maneira  consciente  e

respeitosa à seus contextos e, de maneira consciente dos seus limites (indivíduo vs planta).

     Conseqüentemente, com a finalidade também de tentar prevenir os supostos e possíveis

abusos, que  foi e/ou  possam vir a ser causados por má informação e, ou má utilização da

planta/substância, que é como acabou ocupando o “espaço” e o “lugar” nos discursos atuais –

40 ONG Xka Pastora, fundada por Ana Elda Maqueda Sánchez (escritora, psicóloga clínica, neurocientista, e
candidata ao  PhD em farmacologia,  que investiga a  neuro-psicofarmacologia  da  Salvia divinorum e  da
Ayahuasca em humanos na  Universidade Autónoma de Barcelona), e tem como co-fundador o PhD Peter
H.  Addy (investigador  científico  associado  na  Universidade  de  Medicina  de  Yale,  é  especializado  em
informática médica e investigação psicofarmacológica), e  conta com a assessoria o Dr. Rafael Guimarães
dos Santos (atualmente trabalha como investigador no pós-doutorado do Departamento de Neurociência e
Comportamento  da Faculdade de Medicina da  USP),  e  da  Dra. Bia Labate (formada em  Antropologia
Social pela  UNICAMP,  professora  visitante  no  Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  en
Antropologia  Social em  Guadalajara no  México (CIESAS)  co-fundadora  do  Núcleo  de  Estudos
Interdisciplinar sobre Psicoativos (NEIP)). A ONG também conta com importantes colaboradores, ver as
instituições em: http://xkapastora.org/quienes-somos/ 

41 SÁNCHEZ, 2015. 

http://xkapastora.org/quienes-somos/
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o que tem levado quem utiliza a  Ŝka Pastora para finalidades sendo no campo religioso,

científico,  ou  até  mesmo de  investigação  de  desenvolvimento  espiritual  autônomo,  a  um

“estigma social”, que  tem  sido  associado  a  discursos  que  estão  atrelados  a  um  cunho

moralista, que na maior parte das vezes são de bases negativas  semelhantes a de, “usuários de

substâncias ilícitas” e, ou “usuários de substâncias que alterariam a consciência de maneira

equivocada ou ruim e  que acabariam tendo por  muitas  vezes  fins  não quistos”  e,  ou até

mesmo à “drogados”.  Como também, uma forma de impedir a ilegalização ou, retirar do

meio já ilegal. 

         Pois,  quando colocadas  no 'status' de produto ilegal,  para prevenir  ou proibir  a

utilização,  que tem como uma das  conseqüências  desta  ação é  (ou seria,  pelo  menos em

expectativas por parte de quem faz e concorda com essas proibições) a de sua própria retirada

de circulação do meio social. Como parte dessa ação no entanto, acaba sendo como uma das

[ou dessas] conseqüências é a da retirada também de uma planta (se for o caso) de contexto

religioso e, do acesso de quem a utiliza para esse fim. O que poderia ser extraído ou colocado

também, seria o de quem irá utilizar ou que já vinha utilizando dentro do contexto ritual e/ou

religioso,  ficariam  a  mercê  dessa  proibição  pois,  com  o  ato  de  proibir  e  ser  proibido

socialmente, acabam jogando os usuários e praticantes que buscam uma interação respeitando

o seu contexto ou, de uma forma que poderia ser considerado criteriosa em relação à “limites

vs interação”, ou outra “não danosa” por exemplo, como no caso dos adeptos da enteogenia

ou outro, à margem também dessa “ilegalidade”, tornando eles de “adeptos” à ela (planta)

para  “drogados”  e,  tendo  junto  disso  toda  a  “carga”  ou  “stigma”,  que  acaba  sendo

socialmente atribuída à esses praticantes, do implicativo moral ou de contraventor. Ou seja,

dando a Ŝka Pastora, ou a qualquer outra planta com capacidades de interações semelhantes

no ser humano (e/ou a  enteógenos), sujeitas à essa proibição, o tratamento de um “produto

para e de fins apenas a mercê das condições e interesses posta para servir (“ou se adequar”)

ao indivíduo”, ou como um “psicodélico recreacional natural”,  ou de  “droga”,  ou outro;

culminando assim, na sua retirada também da possibilidade de relação e interações futuras e

atuais do indivíduo com esses enteógenos, ou do direito religioso. Inclusive, tratamentos com

base em implicativos morais dentro das relações sociais, semelhantes aos do mesmo modo

que acontece entre quem utiliza algum produto ilícito e, a relação que a sociedade tem com

esses tais indivíduos, que acabam generalizando um aspecto particular da vida do indivíduo e

o choque de suas práticas com os dogmas e preceitos morais da sociedade de “associação

estereotipada”, que é dada aos usuários desses enteógenos com taxativos morais a de usuários

de “drogas”, à todos os que venham a utilizar e/ou os que podem utilizar o produto.
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        No Brasil a  Ŝka Pastora/Salvia divinorum foi proibida por um Projeto de Lei (PL

891/2011)42 que tramitou até 2015, e saindo na lista de substâncias proibidas e colocada sob

“controle  especial”  junto  com  outras  substâncias  pela  ANVISA43 em  2012;  e  vem  sendo

proibida em outros países desde 2002 como  Austrália, Dinamarca (2003), Bélgica (2004),

Itália (2004),  Coréia do Sul (2005),  Suécia (2006),  Lituânia (2008),  Japão (2008),  Rússia

(2009) e  Portugal  (2013);  já  a  Croácia,  Alemanha,  Polônia  e  Espanha proíbem o tráfico,

comercialização ou a importação, mas não o consumo; e sendo restrita em várias partes dos

Estados Unidos44. Houve um um abaixo-assinado a partir de incentivos de um site na internet

(já encerrado) tentando reverter o quadro de uma Ŝka Pastora, disponibilizando inclusive um

lugar para coletar depoimentos de pessoas que faziam uso da planta e suas experiências, como

também explicando sua origem de importância étnica e espiritual. No entanto,  em 2013 e

mesmo tendo passado um ano após a proibição da  Ŝka Pastora, apesar de ter um número

significativo na época de assinaturas, não tiveram muito retorno em seus investimentos no

tocante a sua retirada da lista de substâncias ilegais, restando apenas devido a proibição oficial

em 2012, um informativo que recomendaria a ação de regulamentação e não a criminalização

(de incentivo semelhante não só, por exemplo, como o da ONG Xka pastora com iniciativas

voltadas para proteção ou, visando impedir ou retirar de um meio já ilegal, como também, o

de outras iniciativas voltadas para fins semelhantes). Sobre os motivos para criminalizarem a

Ŝka Pastora e  principalmente  por  serem  feitos  baseados  no  relatório  de  interações  mal

sucedidas por mau uso da planta (apoiado em informes de proteção, de relato e história de

interações  com  a  planta),  me  parecia  que,  a  pesar  do  órgão  governamental  apresentar

argumentos que seus motivos haveriam consistência para a proibição, na época (e atualmente)

não me pareciam muito consistente. 

42 Informação retirada de: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=497065
43 Informação  retirada  de:  http://www.anvisa.gov.br/sngpc/Documentos2012/Resolu%C3%A7%C3%A3o

%20RDC%20n%C2%BA%2037%20%202012.pdf.  Criada  pela  Lei  nº  9.782,  de  26  de  janeiro  1999,  a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem como área
de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que
possam afetar a saúde da população brasileira.

44 CALADO, 2013:33-35.

http://www.anvisa.gov.br/sngpc/Documentos2012/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20RDC%20n%C2%BA%2037%20%202012.pdf
http://www.anvisa.gov.br/sngpc/Documentos2012/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20RDC%20n%C2%BA%2037%20%202012.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=497065
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8 . Considerações finais: Conservação da natureza e/ou biodiversidade vs restrição social

        Uma das críticas que poderiam ser levantadas aqui, seria com a preservação dos recursos

naturais,  incluindo,  as  espécies correspondentes  ao  gênero  das  diversidades  de  plantas,  e

inclusive, as plantas que hoje estão correndo o risco de extinção por causa do uso humano

“indevido” dessas mesmas plantas;  como sendo encaradas somente ou,  apenas como “um

conjunto de substâncias”. As questões aqui são que: aliado ao uso indevido dessas substâncias

e, experiências negativas que os humanos tiveram com ela, pode colocá-las, realmente, em um

lugar  que  elas  devam ser  exterminadas?  Ou,  seria  apenas  o  comportamento  humano que

deveria ser educado para interagir de maneira segura com elas? Em um mesmo “patamar de

segurança”,  poderia  ser  colocado a experiência,  por  exemplo,  da  mandioca brava,  ou  do

baiacu e, o seu consumo indevido condicionando o indivíduo que consome a morte, com o

aprender  na utilização dessa e/ou nessa relação (“humano/produto”) para ela ser benéfica.

Portanto ou, além do mais, precisaria mesmo que algum recurso natural venha servir apenas

como existência para atender as satisfações humanas? E, sua vida ou extinção, ser associada

apenas por esse critério?

      Penso que, o que falta (ou faltaria) na sociedade é, o  “aprender à utilizar”; ou seja, como

utilizar da melhor maneira para que não lhe cause algum malefício, se houver interesse para

tal; e, para isso é necessário tempo, e mais precisamente tempo com ela (planta/ecossistema

vs  indivíduo),  para o  conviver,  naturalizar,  ou  o  “lidar” propriamente  dito,  manusear  e

interagir com a planta, dentro e fora também, dos lugares do povo nativo. E este (o tempo)

pelas proibições é o que esta sendo tirado das pessoas. Da mesma maneira que as populações

nativas desses “produtos” e, a nossa própria população, teve que aprender com o tempo a lidar

com produtos como por exemplo, o  café, a  mandioca brava, o  baiacu, o  guaraná, e outros

elementos do meio natural sem que lhes cause danos, e que muitos dos citados e outros não

citados podem fazer com que o humano inclusive chegue ao óbito quando mal administrados,

manipulados  e/ou  com dosagens  elevadas  (ou  não  compatíveis  com o  indivíduo  que  irá

utilizar)  de,  por  exemplo,  dos  estimulantes  naturais  e  os  problemas  que  podem  estar

associados ao infarto; da mesma maneira que é preciso e precisaria ser, por exemplo, a Ŝka

Pastora fora do contexto onde ela é nativa. E, em relação ao fato do potencial risco de coisas

quando mal utilizadas ou, utilizadas fora dos motivos pelos quais elas foram originalmente ou

primariamente  colocadas  em uso  da  sociedade,  está  para  o  carro  ou,  para  uma  faca,  ou

qualquer outro item que quando utilizados de maneira não informada, não bem orientada ou
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intencionada, ou qualquer outra forma contrária ao uso  para e  de consequência à tirar um

proveito “positivo”;  mesmo assim,  quando é percebido que foi  feito  um mal usos desses

“recursos sociais”, eles em si não são represados, o que é posto em questionamento, seria

quem utiliza e o porquê dele ter utilizado, e se houver algum tipo de sanção ou punição, é para

o indivíduo (singular) que, utilizou e utiliza de maneira equivocada esses “recursos” e, não

para o item em si ou, para os demais indivíduos.

     Voltando ao caso da  Ŝka Pastora,  a  melhor  maneira  de impedir  uma utilização mal

sucedida, que independente do que busca o indivíduo que vai utilizar e, como ele irá utilizar,

possa trazer algum malefício de fato para todos os envolvidos no processo, seria necessário

educar,  informar e  poder interagir melhor com esta planta sem que o indivíduo se coloque

em uma posição desprestigiada por alguma parcela, social  e/ou política. Que ele possa se

sentir  de  fato  como  deveria,  de  estar  participando  de  algo  que  possui  um contexto  não

criminoso e, sim, étnico. Como é o esperado dentro dessa interação por quem está orientado

no sentido do 'valor' de está utilizando, ou melhor, no sentido do 'valor' por detrás do ato de

utilizar – e, é o que se esperaria quando tomados por essa categoria ou característica, de está

diante  de  um  enteógeno e,  não  mais  de  um  item com  uma  potencial  substância  e/ou

capacidade  alucinógena –   quando se  entra  em contato  com algum  enteógeno. É  preciso

educar principalmente o olhar, colocando em outras perspectivas o olhar para este recurso da

biodiversidade, de uma nova maneira que permitiria também captar as nuances e importâncias

como  um  recurso  do  ecossistema  que  teria  suas  propriedades  especiais  e  de  suas

características para o meio nativo, observando de que maneira e para que objetivo ela pode ser

usada ou que já vem sendo usada (dentro e fora do contexto nativo), como as finalidades tanto

físicas  quanto  espirituais  em que ela  é  inserida  em seu  contexto  de  origem.  Observando

também,  quais  os  possíveis  efeitos  relatados  no  momento  de  sua  ação  ou  de  um  transe

espiritual por exemplo, e que tais efeitos tidos nessas interações como, a ação do  vômito,

podem ser associados como limpeza e, podendo ser encarado não como mazela ou malefícios

da interação e, sim, como algum tipo de benefício. Tendo em mente que não apenas neste

contexto  que  a  Ŝka  Pastora  é  utilizada  como  em  outros  contextos  nativos  (distintos  do

ocidental  contemporâneo),  efeitos como  vômitos ou  alterações na percepção do indivíduo

(para si ou que ele tem do seu redor), seriam até desejáveis dentro de um certo contexto, como

a de um ritual com finalidade de cura de alguma natureza ou de comunicação com o divino,

resultando nessas manifestações o indício da cura, ou de limpeza do indivíduo, ou até mesmo

do estabelecimento de alguma conexão com outras fomas de aprendizagens e saberes, como

também a  conexão  com o  sagrado  de  alguma espécie;  sendo  isto  algo  fundamental,  por



29

exemplo, que se poderia ter em mente na hora da interação. Ou talvez, em uma nova postura

ou  mudança  também  no  olhar para  que,  o  que  está  sendo  colocado  em  perspectiva  e

parâmetro quando se entra em contato com algum enteógeno (não somente este aqui tratado

no texto mas para qualquer outro),  seria uma interação com uma planta com capacidades

especiais e que a mesma pode ter sido utilizada por alguma outra cultura de uma maneira não

nociva para o indivíduo ou usadas apenas em circunstâncias e motivos especiais, podendo ter

algum  resultado  durante  a  interação  que  mesmo  sendo  atribuída  como  “danosa”  ou

“distúrbio” para algum indivíduo, estas manifestações podem ser formas de representatividade

para alguma forma cultural, ou de importância de vocação religiosa, não só no meio nativo

mas, como se é percebido também no mundo contemporâneo, como o surgimento de vertentes

religiosas que fazem uso dessas plantas com substâncias de capacidades especiais para se

comunicar com o divino. 

        Implicações de cunho legal e até por vezes moralistas que sofrem ou, podem sofrer um

determinado “produto” quando este entra para a lista dos proibidos ou “não quistos”, por uma

sociedade ou a nível  global, é que tais implicações também podem passar por um contexto

que é de importância para a etnicidade de um povo (como por exemplo, o pode ser observado

para a idéia de pertencimento cosmológico mazateca e suas interações com ‘plantas de poder’

e a comunicação com o divino) ou, para um povo que também vive em meio a esta sociedade

que proibiu tais coisas, e  é para ela (a cultura) e suas práticas que podem ser associado ou

recorrido alguma associação pré-concebida ou talvez danosa para sua imagem e seu “lugar”

(lugar de fala,  lugar no mundo, etc),  no contexto social  que provém as tais  implicações.

Quando  por  vezes  a  própria  cultura  e/ou  suas  práticas  são  colocadas  dentro  desses  de

discursos reducionistas ou, no sentido pejorativo que possam vir a ser referido dentro de um

discurso, inclusive, de contexto no âmbito 'político'/legal e/ou social, com associações dentro

de esteriótipos referidos para a cultura e seu uso de plantas com propriedades especiais, como

pode ser  para  as  plantas  mestras  dos  mazatecas ou,  para  outras  (plantas/substâncias)  de

outras culturas, como, a  Ayahuasca  e os diversos povos antigos e contemporâneos que as

utilizam; tais como, por exemplo, “drogas ou substâncias alucinógenas nativas que o povo x

utiliza” ou, “drogas alucinógenas legais e/ou  naturais encontradas em  lugares x e usadas

pelos povos y”; e dentre outras dessa natureza.

       Um outro ponto também, seria que, o mundo que convive bem com as substâncias que

“alteram” a mente e/ou o comportamento, ainda não existe em “grande escalas” – pensando

em,  “lugar(es)”, que  permitem o  uso  de  substâncias;  os que  entendem a  interação  entre

pessoas, espaços culturais e/ou sociais, como também, o uso por quem pratica algum tipo de
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“interação”  espiritual  com  eles;  os que,  mesmo  em  sociedades  com  discursos  do  tipo,

redutivos  ou  reducionistas  construídos  ou  fundamentados  em  algo  que  serviriam  para

identificar  certos  tipos  de  comportamentos  que  escapariam seu  padrão  normativo,  presos

também  a  idéias  semelhantes  à  de  esteriótipos,  ou  de  “discursos  generalizantes

nomenclatórios”, pré-concebidos para e por diversos indivíduos e, ou de viés moralista sobre

o uso de substâncias que alteram de algum modo o indivíduo intrínseca e/ou extrinsecamente,

e mesmo assim, ainda conviveriam e “entenderiam” a decisão pessoal de cada indivíduo sobre

sua própria vida. E pensando também, nos indivíduos que as utilizam ou que possam vir a

utilizar esses enteógenos (ou outra substância que afetaria mente/corpo), e que ainda podem

vir a sofrer associações sociais de implicação (talvez) ainda de “marginalização”, por parte

daqueles que associam uma interação e/ou relação “indivíduo vs enteógeno” apenas em como

que  as  substâncias  desses  “produtos”/enteógenos,  por  exemplo,  afetam  e  afetariam  um

indivíduo; tendo em vista, por exemplo, à possíveis efeitos que esses produtos teriam sobre o

indivíduo  e  a  implicação  do  possível  intuito  das  pessoas  buscarem esses  produtos  como

supostos “substitutos legais para seus vícios”, e assim por diante. E ignorando assim, com

esse  olhar pré-concebido  e  de  maneira  “negativa”  e/ou  “estereotipado”,  quase  que

completamente  os  que  buscam  não  só  os  efeitos,  mas  a  própria  interação  entre  esses

“produtos”/enteógenos e o  indivíduo, como no caso dos adeptos a uma “enteogenia” ou de

adeptos de uma busca por  enteógenos como composições  de suas  vidas,  práticas,  hábitos,

“ciclo de suas existências”,  etc. Podendo está inserida ou não essa escolha, em um ideal de

eco espiritualidade,  ou com um cunho espiritual  voltado a  interação  indivíduo,  natureza,

espiritualidade,  xamanismo, entre  outras;  e  estando  ou  não,  inseridas  em  práticas  e/ou

motivos dos indivíduos que às utilizam na forma de um “culto” à  estes enteógenos e,  ou

paralelo à justificativas inseridas em outros contextos rituais; além de outros motivos.

      Questões  como a idéia  de  lugar social,  ruptura legal,  o que  devo ou deveria  ser

socialmente e a não adequação, legalidade, lei, o religioso, entre outros; estão sempre sendo

confrontadas e embutidas ao  indivíduo e, em sua  ação e no seu  ser social, e estando todas

imbricadas no momento de uma ação; ação esta que possa ir de encontro com a vontade do

sujeito para com o seu próprio corpo e a busca por suas diversas formas de interações com a

natureza, junto com uma proibição legal e seu peso moral embutidos nessas interações (tendo

em  mente  que  legalidade  e  moralidade  não  são  necessariamente  sinônimas,  como  é

normalmente  implicado).  Observando  também  os  possíveis  embricamentos  da  Salvia

divinorum/Ŝka Pastora que podem se tornar como foi com o do Ópio (assim como para outras

plantas  com  substâncias  psicoativas)  deixando  de  ser  o  [um]  “problema  x”  e virando  o
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“problema da droga”. Nesses casos vemos um empasse entre, de um lado a liberdade pessoal

e de outro a suposta “responsabilidade” social dada a cada indivíduo e as “necessidade de

controle” e de controlar das “autoridades legais”. E como a “sociedade moral”45 lidaria com

isso, se é que é o caso (ou, em ter ou não escolha nas suas ações, sendo elas importantes e

constituintes  (vitais)  para  esses  indivíduos  ou  não).  Se  pensarmos  que  os  discursos  dos

indivíduos para o uso de alguns tipos  específicos de substâncias,  sobre os  efeitos  que se

encontra  quando  se  busca  uma  substância  para  liberar  certos  estímulos  (alteração

corporal/consciência), como no caso por exemplo, do  enteógeno ou algum outro encontro

entre  substâncias  (individual/produto)  para  gerar  uma  ação  de  interação  para  o  agir  ou

despertar, seja em um meio religioso ou não, como  Peyote,  Cannabis, Ayahuasca/Daime46,

etc.;  podem  representar  para  quem  as  utilizam,  algo  que  lhes  acrescentariam  como  um

indivíduo.

       Há algumas teorias colocadas ao longo do tempo que acreditam que cada sociedade não

seria a mesma sem suas “substâncias”, observando em cada sociedade desde tempos antigos e

suas “substâncias alteradoras” como, as que se embebedavam com álcool47, ou as que faziam

ingestão de cogumelos no início na vida humana, ou as tribos e seus rituais e cultos com ervas

e infusões, ou até nos tempos modernos com seus psicoativos, fármacos, etc. Sendo alteradas

em nomenclaturas e/ou produtos e contextos, para as mesmas interações entre corpos que

alteram o indivíduo de alguma forma desde os primórdios. No entanto, hoje acrecidas de seus

reguladores legais e reguladores de juízos morais, tornando essas interações compartilhadas e

passíveis de suas implicações normativas para os “de fora” e os “de dentro” dessa interação, e

seus intermediários (se intendermos intermediários como quem intermedeia a substância até

você) que seriam desde fornecedores ilegais à legais, como na formas dos agentes de saúde e

seus usos de psicotrópicos em seus paciente para conter algum tipo de “distúrbio” ou alguma

tipo ação não desejada em uma sociedade. Ao invés de ser a natureza que intermediaria esta

relação com o  indivíduo  (intrinsecamente  ou  extrínseca),  ela é  e  pode  ser  filtrada,  pré-

combinada ou colocada já em juízos sociais intermediários (que são na maioria das vezes

45 Que envolvem questões de relações entre: atores sociais; personas; quem eu sou, o que eu sou e para quem;
as diversidades culturais da pessoas que compõem essa sociedade (que seria composta, dentre outros fatores,
por ações ou por pessoas que podem estar em meios sociais distintos ou, vindas de lugares diferentes de seu
nascimento ou de suas vivências nativas convivendo entre si, além de outros); ou entre a própria sociedade
como um ente que pré-determina aos indivíduos seus possíveis atos no mundo, ou suas possibilidades de
ação, ou até a casos que poderíamos observar da “sociedade” determinar o pensamento que esse indivíduo
terá ou poderá ter no mundo, entre outros fatores.

46 Uso da Ayahuasca ficou bem popular no tocante a interação substância/religião, sendo associada não como
droga/religiosidade, mas normalmente vista sendo colocada como substância psicoativa/religiosidade pela
mídia (que seria vista como reprodutora dos discursos de massa e por vezes produtora e promovedora).

47 Apontados na história desde o início de de sociedades, como por exemplo os egípcios, gregos, romanos, etc.
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negativos)  na  interação;  e  o  indivíduo  precedido  de  seus  valores  como  o  de

“indivíduo/sociedade”, a experiência que ele terá pode ser ou não mediada por isso. Porém, há

aqueles que afirmam que essas tais substâncias tirariam do indivíduo tudo o que ele teria que

o ligaria a um pressuposto social pré-definido como, “normal” ou “natural”; e, a experiência

realmente sentida pelo individuo na hora de sua interação com essas substâncias sejam elas

“legais”  ou  “ilegais”,  e  como  ele  gerencia  isso,  pode  ser  mediado  por  esses  fatores

(dependendo é claro de cada indivíduo e, podendo ser agenciada de maneira intrínseca ou

extrinsecamente ao sujeito).  E, para que o caso da Salvia divinorum/Ŝka Pastora não se torne

“o  problema  da  droga”  assim  como  foi  com  o  Ópio,  Canábis ou  outros; que,  foram

criminalizados do meio natural e retirados de seu lugar de participante da biodiversidade de

nosso ecossistema e, indo de encontro ao lugar de implicativos morais e de juízos dos mais

diversos e, ocorrendo por vezes de serem de juízos de valores preconceituosos. Tendo em

mente que, assim como o Ópio, sendo este ainda usado para benefício das pessoas, como é

largamente explorado pelas industrias farmacêuticas para a extração de anestésicos como a

morfina, ou outros; ou semelhante a  Canábis que, além de ser usado para fins medicinais

modernos, também seria de utilidades terapêuticas e anestésicas usadas em algumas culturas

indígenas; a Ŝka Pastora, além de ser usada em contextos nativos para diversos tratamentos

físicos e não-físicos, tem despertado o interesse também de pesquisadores na criação de novos

fármacos para o tratamento de diversos transtornos.  Logo acredito que seu valor, como um

recurso do meio natural e, para a construção de uma identidade e lugar na sociedade, como

também,  o  seu  poder  curativo  e  de  mediação  com o divino  e  sagrado  –  que  perpassam

questões como, a responsabilidade individual da utilização (dentro e fora do contexto nativo),

do consumo intencional para fins divinatórios e/ou curativos para o povo (ou fora dele), ou de

uma relação com o meio natural e cultural de importância para a memória e, história social e

cultural;  entre  outras  questões  –  ultrapassam  ou,  estão  para  além  de  seus  aspectos

(principalmente com os associados atualmente) como “uma substância” ou “um produto” de

interações e usos psicoativos, psicotrópicos, alucinógenos; ou de seus taxativos bioquímicos,

psico-químicos, jurídicos, legais, dentre outros.
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