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RESUMO 

 

 Esta dissertação apresenta uma etnografia do ritual de preparação da beberagem 

ayahuasca realizado pela Irmandade Beneficente Natureza Divina, grupo inserido no processo 

de transformações e reinvenções que vem ocorrendo no uso urbano dessa substância nas 

últimas décadas. Mobilizando um extenso conjunto de fotografias sobre o “feitio”, nome dado 

ao processo de preparo da decocção, abordo como as relações que os integrantes deste grupo 

estabelecem com estas imagens permitem circunscrever os sentidos atribuídos à experiência 

com a ayahuasca e delinear os principais elementos que compõem a sua cosmologia. Através 

de um percurso que problematiza o uso da imagem fotográfica na produção do conhecimento 

antropológico e o seu lugar na escrita etnográfica, discuto como a desconstrução de alguns 

paradigmas adotados pela disciplina, alicerçados principalmente na concepção da fotografia 

como um referente do “real”, permite adentrar os aspectos mais subjetivos de um ritual que 

engaja diferentes modos de percepção para transitar por realidades distintas e se comunicar 

com os seres que as habitam. As reflexões confluem para tomar a fotografia como um feixe de 

relações que reifica e revela o constante movimento de interpretações e ressignificações que 

caracterizam os modos de conhecimento operados pelo grupo no preparo da ayahuasca. 

 

Palavras-chave: ayahuasca; antropologia visual; fotografia; etnografia; religião.  
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ABSTRACT 
 

 This research is an ethnography of the brewing ritual of the beverage known as 

ayahuasca performed by a group called Irmandade Beneficente Natureza Divina, which is 

inserted in a wider process of transformations of the urban use of this substance in the last 

decades. Using an extended set of photographs taken in the feitio, the name given to the 

decoction making process, I discuss how the relation of the group members with these images 

circumscribes the main meanings related to ayahuasca experience and describes some 

elements of their cosmology. Thinking about how photography has been producing 

anthropological knowledge and its role in ethnographic writing, I discuss how the 

deconstruction of some paradigms adopted by the discipline, based mostly on the conception 

of the photography as a copy of “reality”, help to understand the most subjectives aspects of a 

ritual that engages different ways of perception to transit between distinct realities and to 

communicate with its spirits. The argument leads to assume photography as a web of relations 

that reifies and reveals the constant movement of interpretation and production of new 

meanings that characterizes the ways of knowledge used by this group while preparing 

ayahuasca.  

 

Keywords: ayahuasca; visual anthropology; photography; ethnography; religion. 
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INTRODUÇÃO 
 

A pessoa que bebe a ayahuasca e aprende com ela é como a aranha que tece sua teia. 

Cada ensinamento recebido é um fio tecido, que vai gradualmente se juntando a outros, 

formando uma trama de conhecimento que permite ao ayahuasqueiro transitar pelo mundo 

espiritual. Como cada pessoa tece e junta esses fios à sua própria maneira, são inúmeras as 

possibilidades de percorrer essa trama a partir dos ensinos que ela articula. “Caminhar na 

teia” é uma expressão utilizada no âmbito da Irmandade para ilustrar como aquele que bebe a 

ayahuasca orienta-se em meio à profusão de visões, sons, cores, espíritos, lugares, vozes e 

sensações que precisam ser ordenados para que tenham seus devidos significados.  

Essa comparação pode também servir como uma referência para a composição desta 

etnografia, cuja abordagem me faz transcrever, ordenar e teorizar interpretações, narrativas e 

discursos que provém de um amplo conjunto de imagens fotográficas contendo rostos, 

expressões, posturas, gestos, luzes, cores, sombras e movimentos. São práticas similares de 

tradução, a do ayahuasqueiro que utiliza essa “teia” de aprendizados para organizar e 

significar o conhecimento que adquire quando bebe a ayahuasca e a do antropólogo que 

utiliza tanto as informações obtidas em campo quanto o arcabouço teórico da disciplina para 

organizar e significar para seus leitores as informações fornecidas por seus interlocutores. 

Ambas as práticas constituem esforços para, a partir de repertórios adquiridos, dar sentido 

àquilo que precisa ser compreendido. Esta etnografia também é uma teia, embora tecida de 

modo substancialmente distinto da maneira feita pelos integrantes da Irmandade. Entre seus 

fios estão vozes, pontos de vista, narrativas, recordações, visões e imagens.  

Esta pesquisa aborda os sentidos do uso da ayahuasca1  para os integrantes da 

Irmandade Beneficente Natureza Divina – grupo surgido no início da década de 2000 e 

localizado em Mogi das Cruzes (SP) – a partir do ritual de preparação desta beberagem. 

Denominado “feitio”, trata-se de um conjunto complexo de procedimentos que visam 

transformar a decocção do cipó Banisteropsis caapi e das folhas do arbusto Psychotria viridis 

na beberagem consumida em seus rituais. De grande relevância para o grupo, a realização do 

feitio envolve modos específicos de ações, cujo propósito não se restringe ao manejo das 

                                                
1 “Ayahuasca”, como a beberagem preparada a partir do cipó Banisteropsis caapi e de outras plantas é 
conhecida, deriva das palavras quéchua aya, que significa “alma”, “espírito”, “pessoa morta” e waska, que 
significa “corda”, “liana” ou “cipó”. A bebida é também conhecida como yagé, natem, caapi, oni, nixi pae, 
daime, vegetal, hoasca, entre outros, dependendo do contexto étnico ou religioso em que ela é utilizada (Luna, 
1986, p. 171).  
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plantas e à produção da bebida, mas visa também estabelecer as relações entre humanos e 

não-humanos, necessárias para que a ayahuasca permita àquele que a ingere o acesso a outros 

planos no intuito de adquirir conhecimento.  

Este trabalho propõe analisar como os conhecimentos envolvidos no preparo desta 

substância estão inseridos em uma estrutura de significados que organiza não apenas os etapas 

e processos do feitio, mas toda a experiência do grupo com a beberagem. Para tanto, utilizo 

um extenso conjunto de imagens fotográficas captadas ao longo de diversos feitios para 

refletir sobre como a interpretação que os integrantes da Irmandade fazem dessas fotografias 

revela os diversos aspectos da cosmologia deste grupo que estão inseridos em cada etapa e 

processo que compõe este ritual.  

Como ficará evidente ao longo deste trabalho, esta etnografia é uma extensão e uma 

consequência do meu envolvimento pessoal com o grupo, com o feitio e com a própria 

ayahuasca, refletindo significativamente nos trajetos percorridos, nas escolhas que delimitam 

o escopo desta pesquisa e no uso da fotografia como principal forma de interlocução. Portanto 

torna-se necessária uma breve descrição dos caminhos que me conduziram a este tema. A 

adesão formalizada de muitos pesquisadores aos seus respectivos campos de pesquisa é um 

fato comum no campo ayahuasqueiro, tendo sido objeto de reflexão por diversos autores (vDe 

Rose, 2005; Labate, 2004; Mercante, 2012), porém, ao contrário da maioria, meu processo de 

iniciação ocorreu primeiro na ayahuasca e posteriormente na antropologia. 

Bebi a ayahuasca pela primeira vez na Irmandade em agosto de 2004 a convite de um 

amigo. Depois de diversas sessões com a beberagem, em janeiro de 2005 parti para Rondônia 

acompanhando alguns integrantes do grupo para participar do meu primeiro feitio, uma 

experiência que modificou profundamente minha relação com a ayahuasca. Na época eu ainda 

era um estudante de graduação em vias de me formar bacharel em fotografia e aproveitava a 

oportunidade de participar daquele ritual – ainda tão desconhecido e exótico aos meus olhos – 

para realizar uma documentação fotográfica para meu trabalho de conclusão de curso na 

graduação. Durante os dias que passei ajudando a preparar a beberagem, procurava apontar a 

objetiva da minha câmera para os gestos, posturas, expressões, objetos, cenas e tudo aquilo 

que chamasse minha atenção e que fizesse meu dedo apertar o botão disparador da máquina. 

Posteriormente, ao revelar os negativos das imagens captadas, ampliá-los em papel 

fotográfico e editar as fotografias para compor uma narrativa que descrevia esse ritual, 

percebi que detalhes que num primeiro momento passavam incólumes à minha atenção – 

como a maneira de se carregar o cipó por uma trilha na floresta, o cuidado com que se tocava 

uma folha antes de colhê-la ou a postura corporal adotada durante o cozimento destas plantas 
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– carregavam consigo um forte conteúdo simbólico, reificado através das fotografias. Essa 

sensação de que as imagens do feitio revelavam significados que eu não havia apreendido 

anteriormente foi intensificada quando compartilhei essas fotos com os membros da 

Irmandade. Ao perceber um grande interesse do grupo nas fotos apresentadas, que mesclava a 

importância que dão ao feitio com o fascínio de ver este ritual retratado em dezenas de 

fotografias, também pude notar quais imagens agradavam mais e quais – a despeito da 

estética ou linguagem empregada – simplesmente não suscitavam nenhum comentário, sendo 

praticamente ignoradas. Embora não pensasse muito no assunto naquela época, era possível 

apontar algumas aproximações e alguns afastamentos nos modos como a narrativa fotográfica 

expressava o que era aquele ritual para os seus participantes. 

Nos anos seguintes, meu envolvimento com a Irmandade aprofundou-se, assim como 

minha relação com o feitio e com as imagens produzidas sobre esse processo. Nas ocasiões 

em que a beberagem era preparada, seus dirigentes faziam questão que eu fotografasse cada 

uma das suas etapas e as pessoas nelas envolvidas. Consideravam essas imagens importantes 

para registrar a trajetória deste – na época – incipiente grupo ayahuasqueiro. Com o passar do 

tempo, fotografar este ritual tornou-se um projeto fotográfico de longa duração, que foi se 

aprimorando à medida que eu aprendia mais sobre o feitio e aperfeiçoava minha técnica como 

fotógrafo, a esta altura já atuando como fotojornalista profissional para diversos veículos de 

comunicação. 

Embora reconhecesse que possuía neste extenso conjunto de imagens um complexo 

mosaico repleto de significados, percebia que estes careciam de novos desdobramentos. 

Busquei inseri-lo em reflexões que pudessem agregar outras problematizações para as 

narrativas que aquelas fotografias enunciavam, o que me conduziu para um diálogo com a 

antropologia. Essa interlocução se deu em 2011, no âmbito das aulas da disciplina 

“Antropologia Visual: O uso da fotografia na antropologia”, ministrada pela Profa. Sylvia 

Caiuby Novaes para os alunos do PPGAS-USP. Após apresentar um ensaio fotográfico em 

formato de audiovisual, composto por cerca de trinta fotografias em preto-e-branco que 

procuravam descrever (talvez transmitir seja a palavra mais adequada) a experiência de um 

ritual de feitio da Irmandade Natureza Divina, surgiram alguns comentários feitos a partir da 

leitura daquelas imagens sobre a sua capacidade de agência (Gell, 1998) em pessoas que já 

beberam e naquelas que nunca experimentaram a ayahuasca.2 Algumas reflexões oriundas 

                                                
2 Agradeço a Alice Villela, que na época realizava seu doutorado, pela inspiração que tanto influenciou esta 
pesquisa, ao afirmar que “apesar de nunca ter bebido este chá, através de suas fotografias pude imaginar como 
deve ser a sensação de tomá-lo” (comunicação pessoal). 
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desta discussão me permitiram pensar, de maneira mais distanciada, sobre as possíveis 

relações entre a experiência com a beberagem e a fotografia (Hupsel, 2015)3, culminando na 

possibilidade de desenvolver uma pesquisa sobre o tema. 

Conforme me debruçava na literatura antropológica sobre o uso da ayahuasca, além de 

me surpreender como o aspecto visionário que permeia grande parte da bibliografia sobre o 

assunto, me dava conta de como as elaborações e simbolismos presentes nos mais diversos 

contextos culturais, a partir das visões suscitadas pelo uso desta substância, operam diversas 

comparações com formas expressivas e meios de comunicação relacionados à imagem. Na 

região do Baixo Urubamba, no leste do Peru, Peter Gow relata a analogia estabelecida entre o 

cinema e a ayahuasca, conhecida na região como “cinema da floresta”, dada a semelhança 

entre as experiências visuais proporcionadas por ambos. Como num filme, ela é sempre 

tomada no escuro, “e as complexas alucinações visuais são o aspecto mais importante da 

sensação de quem a ingere”. Assim como numa sessão de cinema, as imagens provocadas 

“não podem ser criadas espontaneamente nem desaparecem pela vontade do sujeito” (Gow, 

1995, p. 44-45). Philippe Descola fornece um exemplo semelhante, mencionando a 

comparação visual entre a imagem fílmica e as visões proporcionadas pelo natem entre os 

Achuar. Contrapondo “imagens de fora” e “imagens de dentro”, o autor relata que após uma 

exibição de filmes evangelizadores feitas por um missionário para toda a aldeia onde 

realizava sua pesquisa, um xamã achuar discretamente o convida para tomar o natem: 

“Amanhã, venha assistir o nosso cinema” (Descola, 2006, p. 239). Mauro Almeida também 

relata que nas “sessões de cipó” de que participou, os seringueiros do Alto Juruá viajavam de 

avião ou barco e consideravam que “o cipó era televisão de caboclo ou em nossos termos, um 

agente de viagens, ou ainda um travel channel, que podia transportá-los até São Paulo em 

minha companhia” (Almeida, 2009, p. 18). Nas sessões com yagé descritas por Michael 

Taussig no Alto Putumayo, onde xamãs indígenas tratavam camponeses acometidos pela 

doença, pela feitiçaria e pelos infortúnios da inveja, as visões suscitadas pela bebida são 

chamadas de la pinta, a pintura. “O yagé cria as visões (...) do que está certo e do que está 

errado. Ele dá a nós, índios, a pinta, que foi dada por Deus. É nosso estudo, es nuestro 

estudio” (Taussig, 1993, p. 378). 

                                                
3	Este artigo, escrito em 2011 e marcado por uma ingênua imaturidade sobre o uso da fotografia na antropologia 
e sobre o uso ritual da ayahuasca, foi publicado apenas em 2015. Essa pesquisa que desenvolvi no mestrado é 
um misto de crítica, revisão e aprofundamento de algumas ideias embrionárias nele presentes. Não cabe aqui 
enumerá-las, pois acredito que elas se manifestam ao longo de toda esta pesquisa, mas vale ressaltar a mais 
significativa delas, a desconstrução de uma separação durkheimiana entre “sagrado” e “profano” na experiência 
com a ayahuasca em que este artigo fundamenta seu argumento. 



 15 

Surpreende que comparações tão intrigantes para se pensar formas de visualidades tão 

díspares não inspirem as pesquisas que vem surgindo nos últimos anos sobre o tema a inserir 

discussões caras à antropologia visual em suas abordagens sobre as reinvenções e 

reconfigurações do que se convencionou chamar de campo ayahuasqueiro (Labate, 2004). 

Embora seja possível constatar a presença de imagens fotográficas em monografias e artigos 

que tratam do assunto, estas restringem-se a imagens de acervos históricos dos grupos 

pesquisados, ou fotografia produzidas por pesquisadores, cuja intenção baseia-se meramente 

no registro de rituais ou elementos simbólicos de forma esparsa e isolada, que acabam 

servindo apenas de ilustração e suporte ao texto escrito. Não se trata aqui de realizar uma 

crítica à qualidade destes trabalhos ou às abordagens realizadas, mas apenas refletir sobre os 

possíveis rendimentos e potencialidades do uso da imagem para uma antropologia com o 

visual sobre este tema. Este trabalho se propõe a preencher essa lacuna. Como espero tornar 

evidente, o uso da imagem fotográfica nesta etnografia revelou-se não apenas uma ferramenta 

metodológica perspicaz – fomentando reflexões, disparando narrativas e reificando discursos 

– mas também forneceu um referencial para a discussão teórica que permitiu aproximações e 

paralelos entre as imagens produzidas pela câmera fotográfica e aquelas oriundas de outras 

realidades, mostrando como suas notáveis distinções permitem definir suas principais 

características e seus respectivos modos de agência. 

 

Esta dissertação divide-se em dois volumes que apresentam formas de discurso 

distintas porém complementares. O primeiro volume, alicerçado predominantemente no texto 

escrito, divide-se em três capítulos. No primeiro, realizo um breve percurso que descreve e 

analisa os movimentos de expansão e apropriação do uso da ayahuasca entre diferentes 

contextos sociais, apresentando seus principais atores e as transformações mais significativas 

decorrentes disso. Essa análise pontual é necessária para situar como a Irmandade Beneficente 

Natureza Divina se insere nesse processo de reconfiguração que o uso da ayahuasca vem 

tendo nas últimas décadas. Apresento narrativas dos dirigentes deste grupo relatando o 

histórico do surgimento da Irmandade para, então, analisar as características que os 

aproximam e os afastam de outros grupos ayahuasqueiros. O segundo capítulo parte de uma 

reflexão sobre o hibridismo de olhares que esta etnografia assume perante o tema pesquisado, 

mesclando o ponto de vista “nativo”, fotográfico e antropológico, para delinear as estratégias 

discursivas para a escrita etnográfica e a narrativa fotográfica mobilizadas na composição 

desta dissertação. Analiso pontualmente como a antropologia apropriou-se do aparato 

fotográfico enquanto tecnologia de registro, discutindo como seu uso estabeleceu formas de 
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representação e diálogo com o Outro e o papel que a fotografia teve para sustentar a 

autoridade etnográfica do antropólogo em campo, corroborando o projeto científico almejado 

pela disciplina. A partir de algumas discussões pertinentes à antropologia visual, busco 

problematizar e desestabilizar alguns paradigmas da teoria da imagem fotográfica presentes 

até hoje no uso da fotografia pela disciplina, ajudando a definir e dar sentido ao lugar que ela 

ocupa nesta etnografia. O terceiro capítulo trata, finalmente, do feitio. Torna-se evidente, na 

maneira como abordo cada uma de suas etapas e procedimentos, o caminho heurístico que a 

imagem fotográfica fornece para encadear os modos de ação mobilizados nesse ritual e a 

complexa estrutura de significados neles envolvidos. Algumas estratégias discursivas 

adotadas ao longo de todo este capítulo, como a montagem de falas e narrativas, sobrepostas 

às interferências de recordações que vivi em minhas próprias experiências com a ayahuasca e 

com o feitio, dão a esta etnografia um caráter notadamente polifônico. Acredito que a maneira 

como essa característica se apresenta ao longo deste capítulo seja algo inevitável, dada a 

maneira como ela foi construída. Imagens, enquanto polissêmicas, são polifônicas, adensam 

as vozes de todos aqueles que as interpretam, tornando-os coautores do discurso imagético 

que ela fornece. Embora as discussões metodológicas estejam presentes de forma mais 

concentrada no início do capítulo, a sua retomada nas considerações finais deste trabalho 

justifica-se pelo modo como a abordagem ao aspecto visionário presente na experiência de 

alguns interlocutores inspiraram novas formas de fotografar o feitio, suscitando análises 

decisivas para as reflexões, à guisa de conclusão, que encerram momentaneamente esta 

pesquisa. 

O segundo volume apresenta um ensaio fotográfico com as imagens mobilizadas nesta 

etnografia, captadas durante feitios realizados pela Irmandade entre 2005 e 2017. Não se trata 

de um anexo fotográfico nem de uma ilustração para as reflexões aventadas ao longo de toda 

essa dissertação. Trata-se de parte do discurso e da arguição teórica que ela mobiliza. 

Concentrar todo o conteúdo fotográfico desta pesquisa num volume à parte sugere uma leitura 

que se movimenta entre o texto e as imagens de acordo com o interesse do leitor. À medida 

que seu olhar descortina o conteúdo de cada fotografia, propõe-se que ele encontre nela cada 

elemento, significado ou sensação descritos nas narrativas apresentadas ao longo de toda a 

etnografia. Acredito que a presença da fotografia entremeando o texto criaria uma tensão em 

que escrita e imagem escamoteariam um ao outro, indo contra as possibilidades de uso da 

fotografia na etnografia que esta pesquisa propõe explorar. Busca-se, ao contrário, que deste 

movimento simbiótico entre diferentes formas de discursos, texto e imagem possam expandir 

suas respectivas potencialidades narrativas. 
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A IRMANDADE 
 

 Em pé, todos aguardam o momento de beber a ayahuasca. Os que ainda não receberam 

seu copo caminham lentamente em direção à fila que conduz a uma mesa onde três pessoas 

permanecem em pé, uma ao lado da outra. A pessoa que está no centro, responsável pela 

distribuição do chá, entrega na mão de cada um que se aproxima dela o copo contendo uma 

quantidade da beberagem que varia de pessoa para pessoa. A maioria posiciona o recipiente 

que segura na mão próximo ao lado esquerdo do peito. Alguns observam sua aparência e o 

aproximam do nariz, para sentir o aroma característico da bebida. Outros permanecem de 

olhos fechados, transmitindo a sensação de estarem tão concentrados em algum pensamento 

interior que parecem estar alheios ao que acontece ao seu redor. O ruído característico da 

ayahuasca sendo derramada em cada copo pode ser ouvido a certa distância. Após cada 

presente receber sua respectiva dose, o silêncio predomina. A mesma pessoa que entregou a 

ayahuasca para todos subitamente rompe o silêncio com a frase “Meus irmãos, vamos beber 

todos juntos: Deus nos guie!”. E todos os presentes repetem em coro uníssono a frase “Deus 

nos guie!”, para em seguida sorver o líquido espesso e marrom, de gosto notadamente 

amargo, em poucos goles. 

  Esta cena marca o início das sessões em que se bebe a ayahuasca na Irmandade 

Beneficente Natureza Divina, um momento que pode ser entendido como a confluência de 

diversos caminhos. Após bebê-la, abre-se a possibilidade de caminhar por mundos distantes e 

comunicar-se com toda a sorte de seres, acessíveis apenas sob o efeito desta beberagem. 

Porém, antes de chegar o momento de ingeri-lo, aquele copo de ayahuasca percorreu alguns 

trajetos até chegar às mãos daquele que participa de uma sessão junto à Irmandade. Um deles 

envolve todo o complexo processo de produção desta beberagem, contemplando o manejo das 

plantas que a compõem e a construção de relações com os espíritos que nelas habita. Antes de 

entrarmos especificamente no feitio, tema deste trabalho, é necessário traçar um outro 

percurso, que delineia o deslocamento do uso desta bebida do âmbito dos grupos indígenas da 

floresta amazônica para as grandes cidades do Brasil e do mundo, para então situar como ela 

cruza a trajetória pessoal daqueles que vieram a fundar a Irmandade.  

 O intercâmbio do conhecimento do uso da ayahuasca por diferentes grupos sociais, a 

formação da Irmandade enquanto coletivo ayahuasqueiro, o ritual de produção desta bebida e 

as experiências de contato com o mundo espiritual através dela podem ser cada um deles 

pensados como linhas que se enleiam para compor uma ampla trama. Indissociáveis, esses 
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caminhos contribuem para uma abordagem que compreende a ayahuasca como um feixe que 

combina e articula relações históricas, sociais e ontológicas. Proponho, buscando refletir 

sobre essas relações, realizar um percurso analítico que retoma o movimento de transmissão e 

expansão dos conhecimentos relativos ao uso da ayahuasca. Frente à vasta literatura 

antropológica que abrange o consumo desta bebida em diversos contextos socioculturais, cabe 

frisar que este trajeto é composto por um recorte que limita-se a apresentar alguns elementos 

fundamentais para compreender a inserção da Irmandade em um panorama mais amplo do 

uso contemporâneo da ayahuasca, o que justifica uma ênfase maior sobre alguns aspectos que 

tocam diretamente o processo de formação deste grupo ayahuasqueiro, inevitavelmente 

deixando de discutir outros tópicos que, embora importantes, fogem aos objetivos deste 

capítulo.  

 

Movimentos, dinâmicas e transformações 
 

 O uso da ayahuasca entre os povos indígenas pertencentes a diversos grupos 

linguísticos (Aruák, Pano, Tukano, Maku, Jívaro, Quéchua, entre outros)1, encontra-se 

difundido por uma considerável parte da Amazônia, estendendo-se pelos territórios da 

Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Brasil. Nas etnografias que mencionam o uso desta 

beberagem entre diferentes etnias notam-se diversos denominadores comuns, tanto na forma 

como ela é utilizada quanto nos significados cosmológicos atribuídos ao seu uso.2 Desde o 

início da penetração europeia na floresta amazônica até a metade do século XIX, os únicos 

relatos ocasionais que fazem referência à beberagem remetem a viajantes, exploradores e 

missionários, através do contato que estabeleciam com grupos indígenas da região.3  

 A disseminação do uso da ayahuasca para além do contexto ameríndio ocorre 

principalmente como consequência do desenvolvimento da economia da extração do látex da 
                                                
1 Luís Eduardo Luna listou 72 etnias indígenas que utilizam a beberagem (1986, p. 167), porém, conforme 
ressalta, este número é apenas um indicativo. Podemos corroborar essa afirmação não apenas pela ausência de 
alguns grupos mas também porque a reinvenção ou apropriação do uso da ayahuasca por parte de algumas etnias 
é um fenômeno de afirmação cultural e política – muitas vezes vinculado a processos de etnogênese – que tem 
sido cada vez mais discutido pela antropologia, como veremos adiante. 
2 Para uma breve exposição comparativa de diversos dados etnográficos referentes ao uso ameríndio da 
ayahuasca e os sentidos atribuídos a ela, ver Leite da Luz (1996). Conforme ressalta Oscar Calávia Saez, embora 
haja diversos denominadores comuns, seus sentidos podem variar consideravelmente, mesmo entre povos 
vizinhos, como demonstra sua comparação dos mitos que narram surgimento da ayahuasca entre os Yaminahua e 
os Yawanahua (2016). 
3 A primeira referência escrita que menciona a ayahuasca é de autoria do padre espanhol José Chantre y Herrera, 
escrito aproximadamente em 1675. Embora nunca tenha pisado em solo americano, o jesuíta compôs seu relato a 
partir da leitura de diários de membros da Ordem Jesuíta e de entrevistas com missionários que haviam 
retornado da América. Nele, o padre menciona um ritual que utiliza uma “beberagem diabólica que eles chamam 
de ayaguasca” para fins divinatórios (Chantre y Herrera, 2016, p. 143).  
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borracha na segunda metade do século XIX. A partir da década de 1870, o aumento da 

demanda pela matéria-prima gumífera por conta de sua valorização no mercado estrangeiro 

modificou significativamente as relações interétnicas na região.4 

  
Nos confins da Amazônia, entre as planícies do Acre, do Ucayali ou do 

Putumayo e as abruptas vertentes andinas com sua vegetação tropical, nenhuma 

outra época havia produzido como o boom da borracha tal devastação dos lugares, 

dos povos e de sua cultura, tal transformação dos seres (Renard-Casevitz, 1992, p. 

197). 
 

Na Amazônia brasileira, a demanda crescente de matéria-prima para exportação gerou 

uma escassez de força de trabalho, solucionada pela incorporação da mão-de-obra de 

imigrantes nordestinos nos seringais, fazendo com que os grupos indígenas falantes da língua 

Pano que habitavam a região representassem mais um inconveniente do que uma força de 

trabalho a ser aproveitada.5 Esses grupos acabavam sendo exterminados ou afugentados por 

matadores em incursões armadas chamadas “correrias”. Durante esses ataques era comum a 

captura de mulheres e crianças indígenas, que eram dadas para os seringueiros como prêmio 

(Almeida, 1993, p. 11-13). Em 1912 a borracha fornecida pelas colônias europeias na Ásia, 

extraída das plantações de Hevea brasiliensis cultivadas a partir de sementes contrabandeadas 

da Amazônia, inundou o mercado internacional, fazendo com que a produção brasileira 

entrasse em crise. Os seringais, porém, continuaram existindo, em grande parte porque a 

produção da seringa tornou-se apenas uma parte da economia local, fazendo com que os 

seringueiros diversificassem suas atividades extrativistas e agrícolas (ibidem, p. 38-39). 

“Assim, as famílias cresciam, a agricultura florescia e os novos camponeses podiam ampliar 

                                                
4 É relevante analisarmos como a incidência de dois gêneros de espécies de árvores que fornecem a matéria-
prima para a fabricação da borracha – a Castilloa elástica, conhecida como caucho e encontrada com mais 
frequência nas selvas do Peru, e a Hevea brasiliensis, conhecida como seringa e mais comum na porção 
brasileira da Amazônia – determinaram não apenas as relações de trabalho a partir de diferentes formas de 
extrair a matéria-prima da borracha, mas também como elas afetaram os grupos indígenas que habitavam as 
regiões em que essas espécies eram abundantes. O método itinerante e predatório de exploração do caucho, que 
exigia que a árvore fosse derrubada para que se extraísse uma única vez a seiva utilizada para produzir uma 
borracha de qualidade inferior, fez com que os índios da região fossem brutalmente escravizados. Já a 
exploração da seringa, feita através de cortes transversais na casca da árvore, além de produzir seiva por tempo 
indeterminado, produzia borracha de qualidade superior e mais valorizada no mercado, fazendo com que os 
seringais fossem áreas de exploração permanentes que poderiam gerar muito mais lucro (Almeida, 2004, p. 36-
37).  
5 Em alguns casos, grupos indígenas como os Kaxinawá (Huni Kuin) do Rio Jordão foram absorvidos pelas 
companhias seringalistas; já os Ashaninka (Campa) instalados no Rio Amônia, no Acre, possivelmente se 
estabeleceram na região fugindo das investidas do caucheiros peruanos que queriam escravizá-los, sendo 
atraídos pelos seringalistas brasileiros para ajudar nas escaramuças contra grupos Pano, tidos tradicionalmente 
como seus inimigos (Mendes, 1991, p. 18). 
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seus conhecimentos práticos e místicos sobre a floresta, em alguns casos unindo-se a 

mulheres indígenas, dando início a verdadeiras dinastias de seringueiros caboclos (...)” 

(Almeida, 2004, p. 38). É possível considerar que o uso da ayahuasca entre os seringueiros do 

Acre tenha se desenvolvido nesse contexto de proximidade e contato com as populações 

indígenas. 

Segundo Luna, o curandeirismo encontrado atualmente em algumas cidades peruanas 

também teria suas origens na época da exploração da borracha, através do contato de 

seringueiros com populações indígenas e ribeirinhas já intensamente missionadas (2009, p. 

183). Neste contexto teriam sido adquiridos alguns dos conhecimentos empregados até hoje 

pelos curandeiros de bairros periféricos aos centros urbanos circunvizinhos à floresta 

amazônica peruana. Os vegetalistas são considerados especialistas que adquirem seu 

conhecimento diretamente das plantas, alguns deles utilizando a ayahuasca para diagnosticar e 

tratar as doenças dos seus pacientes, entrar em contato com os espíritos das plantas, dos 

animais ou de outros humanos vivos ou mortos, deslocar-se para lugares distantes e para fins 

divinatórios (Luna, 1986, p. 17). No xamanismo mestizo, afirma Luna, é possível constatar 

uma continuidade direta com o xamanismo de grupos indígenas, conservando deste contexto 

original diversos traços (ibidem, p. 31). 

Discordando de Luna, Gow (1994) pressupõe que o xamanismo com a ayahuasca do 

tipo praticado pelos vegetalistas nas cidades peruanas – vinculado a um propósito de cura – 

tem suas origens há mais de três séculos nas reduções que agregavam os índios em torno das 

missões católicas, como resposta às doenças trazidas pelo colonialismo. Junto com a 

economia da borracha, foi “exportado” para os povos indígenas mais distantes pelos mestizos6 

que trabalhavam como caucheiros. Suas suposições partem da tentativa de compreender as 

afirmações de seus interlocutores Piro e Campa de que o conhecimento do seu xamanismo, ao 

contrário do que se podia esperar, tem origem nas cidades rio abaixo e não em seus próprios 

ancestrais ou em povos mais isolados no interior da floresta. Já os xamãs da cidade afirmaram 

para Gow que seu conhecimento provém de viagens a grupos indígenas distantes da cidade, 

apresentando uma “inversão do gradiente do poder xamânico”, onde xamãs urbanos atribuem 

a autoridade do seu conhecimento aos xamãs da floresta e os indígenas que vivem em 

localidades mais remotas da floresta localizam esta autoridade nos xamãs das cidades (Gow, 

1994, p. 97). A análise do autor tem o mérito de mostrar como a leitura do xamanismo da 

                                                
6 Emprego o termo mestizo, a partir de Luna (1986) e Gow (1994), como uma categoria social e cultural inserida 
em um contexto de relações socioeconômicas definidas historicamente e não como categoria para definir 
processos de miscigenação racial. 
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ayahuasca vinculado essencialmente à cura e presente nas cidades e aldeias do Peru não pode 

ser separado de sua inserção em uma estrutura de relações sociais e econômicas mais ampla 

que inclui o contexto histórico das missões católicas e as epidemias que assolaram os índios 

que viviam nos seus arredores; a expansão da economia da borracha floresta adentro e os seus 

impactos nas populações autóctones; e o simbolismo das relações étnicas presentes nas 

figuras do branco, do índio e do mestizo. 

Divergindo de Gow quanto às origens do xamanismo com a ayahuasca do tipo 

praticado pelos vegetalistas, ao reafirmar a origem desta prática no contato de populações 

indígenas com seringueiros, Luna também sugere que os diferentes tipos de vegetalismo 

encontrados não apenas no Peru e no Equador, mas também no Brasil – na fronteira do Acre 

com o Peru e a Bolívia, e do estado de Rondônia com a Bolívia – tiveram um papel 

importante na configuração das organizações religiosas que fazem uso da ayahuasca surgidas 

a partir da década de 1930, como o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal (2009, p. 

183). Essas religiões reelaboram as antigas práticas vegetalistas, estabelecendo uma prática de 

uso religioso da ayahuasca por não-indígenas que se desenvolve apenas no Brasil. Sandra 

Lúcia Goulart (2004) insere essas três linhas7 dentro de uma mesma tradição religiosa que 

reelabora de formas distintas um mesmo conjunto de crenças, combinando elementos do 

xamanismo amazônico, da pajelança cabocla, do catolicismo popular, do espiritismo 

kardecista, de correntes esotéricas de origem europeia e de religiões afro-brasileiras, como a 

umbanda e o candomblé. Cada uma dessas três linhas, que a autora agrupa sob o nome de 

tradição religiosa ayahuasqueira, mobilizaria o conteúdo desse universo religioso à sua 

maneira, definindo assim suas fronteiras internas e externas. 

A linha do Santo Daime surgiu através de Raimundo Irineu Serra na década de 1930 

em Rio Branco, no Acre. 8 Nascido no Maranhão, Mestre Irineu, como ficou conhecido, 

chegou no Acre no início da década de 1910, integrando o fluxo migratório de mão-de-obra 

requisitada pelos patrões amazonenses para trabalhar na extração da seringa. Posteriormente 
                                                
7 Segundo Goulart, o termo linha é utilizado pelos integrantes da Barquinha, Santo Daime e União do Vegetal 
“(...) para se referirem, de uma forma genérica, à sua distinção mútua. Nesse sentido, Barquinha, Santo Daime e 
UDV são vistos, por seus próprios adeptos, como ‘cultos’ ou ‘religiões’ ou ‘doutrinas’ diferentes. Mas, 
simultaneamente, eles admitem que estão todos relacionados pelo uso da ayahuasca, entendendo-se, 
implicitamente, como ‘linhas’ distintas em torno do consumo desta bebida” (2004, p. 357). A autora utiliza esse 
termo como conceito analítico que destaca a unidade de cada uma destas religiões, enquanto a perspectiva êmica 
ressalta a fragmentação e as diferenças a partir de suas dissidências. Para a análise comparativa que faço destas 
três linhas ayahuasqueiras, faço uso do termo a partir deste mesmo conceito utilizado por Goulart. 
8 Tendo em vista que minha intenção não é analisar detalhadamente a trajetória dos fundadores destas três 
tradições religiosas e o início de suas respectivas linhas, apresento suas biografias de forma sucinta, procurando 
manter as informações mais relevantes para sua contextualização sócio-histórica, de acordo com os objetivos 
deste capítulo. Sobre a biografia de Raimundo Irineu Serra e a história do Santo Daime, ver McRae (1992) e 
Goulart (1996). 
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trabalhando como guarda territorial, conhece a ayahuasca na fronteira com a Bolívia através 

de um ayahuasqueiro peruano. Em suas primeiras experiências, recebe uma entidade que se 

apresenta como a Rainha da Floresta, ou a Virgem da Conceição, que lhe entrega seus ensinos 

e sua missão. A partir daí, Mestre Irineu passa a chamar a bebida de “daime”, do verbo dar e 

das invocações “dai-me força”, “dai-me luz” etc. No início da década de 1930, funda junto 

com os irmãos André Costa e Antônio Costa, com quem bebeu a ayahuasca pela primeira vez, 

o Centro de Regeneração e Fé. Em 1945, Mestre Irineu, já sem os irmãos Costa, funda o 

Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU), conhecido como Alto Santo. Mestre 

Irineu faleceu em 1971, e após algumas desavenças na sucessão do CICLU, Madrinha 

Peregrina (Peregrina Gomes da Serra) assume o comando do centro fundado por seu falecido 

marido, permanecendo nele até hoje. Em 1974, Sebastião Mota Melo, o Padrinho Sebastião – 

também um ex-seringueiro nascido na década de 1920 nas margens do Rio Juruá – ocupava 

uma posição importante no Alto Santo e, a partir de desentendimentos com o primeiro 

sucessor de Mestre Irineu, parte com um grupo de pessoas para o local onde vivia com sua 

família, a Colônia Cinco Mil, em Rio Branco, para fundar o Centro Eclético de Fluente Luz 

Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS).9  

 A linha da Barquinha surge a partir de Daniel Pereira de Mattos.10 Nascido no 

Maranhão, Daniel foi marinheiro durante alguns anos da sua vida, se estabelecendo no Acre 

em 1907. Vivendo nos bairros boêmios de Rio Branco, cai severamente enfermo, 

provavelmente por conta do alcoolismo, e inicia um tratamento com o daime através de 

Mestre Irineu. Em uma das ocasiões em que havia tomado a beberagem, Daniel vê a cena de 

dois anjos lhe entregando um livro azul, que ele compreende ser a entrega de toda a missão 

que ele deveria cumprir na Terra. Daniel comunica ao Mestre Irineu que recebeu a mensagem 

de que deveria iniciar uma nova linha de trabalho, e recebe deste a autorização para realiza-lo. 

Num bairro rural de Rio Branco, Daniel constrói uma casa rudimentar que recebeu o nome 

original do seu culto, a “Capelinha de São Francisco”. Inicialmente apenas rezando e orando, 

aos poucos Daniel foi introduzindo o daime no seu trabalho. Com ele, Daniel foi recebendo os 

hinos que compõem a base de sua doutrina. A designação de “A Barquinha” foi criada por 

Antônio Geraldo, sucessor de Mestre Daniel – como ele ficou conhecido – após a sua morte, 

em 1958. Como o nome atesta, uma das características mais marcantes dessa linha é a 

                                                
9 O termo “Santo Daime” é utilizado para identificar os dois grupos religiosos, o Alto Santo e o Centro Eclético 
da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS). Embora compartilhem basicamente a mesma 
doutrina e localizem sua origem na figura um mesmo fundador, Raimundo Irineu Serra, há algumas diferenças 
notórias entre ambos. 
10 Sobre a trajetória de Daniel Pereira de Mattos e da Barquinha, ver Sena Araújo (1999; 2009) e Goulart (2004). 
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incorporação, por influência do seu fundador, de elementos, metáforas e expressões 

relacionados ao mar e ao universo do marinheiro em seus hinos, rituais e no espaço simbólico 

do local onde realizam suas cerimônias. A Barquinha é concebida tanto como a missão 

deixada por Daniel como a própria igreja do grupo. 

 A União do Vegetal (UDV) foi criada por José Gabriel da Costa11 em Porto Velho, 

Rondônia. José Gabriel nasceu na Bahia em 1922 e em 1943 alista-se no “exército da 

borracha”12, indo para Porto Velho, no Território de Guaporé (atual estado de Rondônia) para 

trabalhar como seringueiro. Mudando constantemente com sua família entre os seringais e 

Porto Velho durante a década de 1950, Gabriel abre seu próprio terreiro, onde “recebe” o 

caboclo Sultão das Matas. Em 1959 José Gabriel bebe o vegetal – nome como os 

frequentadores da UDV chamam a ayahuasca – pelas mãos de um seringueiro chamado Chico 

Lourenço. Logo depois, viaja ao Acre para tratar do seu filho doente. Na volta, traz um balde 

com mariri e chacrona13 e diz para Pequenina, sua mulher: “Sou Mestre! Vou preparar o 

mariri”. Em 1961, Mestre Gabriel declara a “recriação” da União do Vegetal, pois segundo o 

mito fundante da UDV, ela já teria existido no passado. Em 1965 passa a viver novamente em 

Porto Velho, dando continuidade à UDV até seu falecimento, em 1971. 

 Apesar de ser a linha ayahuasqueira “tradicional” mais recente, a União do Vegetal foi 

a primeira delas a se expandir para o sudeste do país, inaugurando um núcleo14 em São Paulo 

em 1972. A partir de 1976, a Colônia Cinco Mil, abrigando mais de trezentas pessoas, entre 

agricultores e ex-seringueiros, passa a receber diversas pessoas em busca de cura, entre eles 

jovens mochileiros e estudiosos oriundos de diversos centros urbanos do Brasil. Este contexto 

favoreceu o surgimento, a partir do início da década de 1980, de centros do CEFLURIS no 

sudeste do país. Na mesma época, Padrinho Sebastião conduz seu grupo para um seringal no 

interior da floresta amazônica. Após dois anos, cedendo à pressão de interessados em explorar 

aquelas terras, o INCRA realoca a comunidade no igarapé Mapiá, um afluente do rio Juruá, 

no estado do Amazonas. O novo local fica conhecido como “Céu do Mapiá”, tornando-se a 

                                                
11 Sobre a biografia de José Gabriel da Costa e o contexto de surgimento da UDV, ver Brissac (1999). 
12 Na Segunda Guerra a invasão das plantações de seringa do sudeste asiático pelos japoneses interrompeu 
grande parte do fornecimento de borracha para a indústria bélica dos EUA e Europa, fazendo com que o governo 
americano realize um acordo com o Brasil para o fornecimento de borracha. O governo brasileiro cria em 1943 a 
Comissão para o Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia (CEMTA), transportando os chamados 
“soldados da borracha” do Nordeste para os centros urbanos amazônicos e de lá, para os seringais (Almeida, 
1993, p. 47-48).   
13 Nome dado pelo grupo ao cipó Banisteropsis caapi e ao arbusto Psychotria viridis, respectivamente. 
14 “Núcleo”, para a UDV, assim como “igreja” ou “centro” para o Santo Daime e Barquinha, designa as unidades 
em que se fracionam estas linhas, caracterizadas por um espaço físico que reúne seus integrantes sob o comando 
de um dirigente local, para utilizarem a ayahuasca de acordo com seus respectivos rituais. 
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atual sede do ICEFLU e do IDARIS15 e ponto de peregrinação para daimistas do Brasil e do 

mundo, fator que também influenciou a expansão do Santo Daime por todo o país. As igrejas 

do Alto Santo permaneceram praticamente restritas aos estados do Acre e Rondônia, sendo 

contra o expansionismo característico do CEFLURIS/ICEFLU. 

 Com o falecimento dos seus respectivos fundadores, as linhas do Santo Daime, da 

UDV e da Barquinha passaram por cisões que resultaram ao longo do tempo na existência de 

diferentes grupos locais. Por possuírem cada um deles suas diferenças internas, podemos nos 

referir, segundo Goulart, a diferentes “barquinhas”, diferentes núcleos da UDV e diferentes 

igrejas daimistas, mostrando que não há apenas rupturas e contrastes entre distintas linhas, 

mas também no interior delas (2005, p. 356). 

 A difusão destas religiões em grandes centros urbanos implicou significativas 

modificações nas suas configurações, começando pela mudança no perfil dos seus adeptos. O 

Santo Daime e a Barquinha inicialmente eram compostos pela população rural de origem 

principalmente nordestina, absorvida pela demanda de mão de obra dos seringais e depois 

expulsos de suas “colocações” na floresta pelas intensas mudanças socioeconômicas que 

afetaram a região ao longo do século XX, para compor as colônias agrícolas que se formaram 

ao redor de Rio Branco (MacRae, 1992, p. 37; Goulart, 1996, p. 119). Já a UDV, segundo 

Sergio Brissac, era composta pelos habitantes da periferia de Porto Velho, em sua maioria 

com baixo poder aquisitivo e pouca escolaridade (1999, p. 77). Nas cidades do Sudeste e Sul 

do país o uso ritual da ayahuasca agregou principalmente as camadas médias urbanas 

escolarizadas, tornando-se conhecida entre artistas e ganhando notoriedade controversa na 

imprensa (Labate, 2005, p. 437-438). Outra mudança expressiva na configuração dos grupos 

ayahuasqueiros que surgiram nesses contextos foi a inserção de elementos da cultura new age 

(Nova Era)16 e religiões orientais no uso ritual da ayahuasca. 

 Denominados por Beatriz Labate de neo-ayahuasqueiros (2004), esses grupos 

emergentes apresentam novas modalidades urbanas de consumo da beberagem que 

evidenciam uma relação ambígua com as linhas ayahuasqueiras dos quais derivam, 

                                                
15 Em 1998, o CEFLURIS passa por uma reorganização institucional, dividindo-se em Igreja do Culto Eclético 
de Fluente Luz Universal (ICEFLU), que trata dos aspectos propriamente religiosos e Instituto de 
Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu Serra (IDARIS), que lida com questões sociais e ambientais 
relacionadas à comunidade do Céu do Mapiá e da Floresta Nacional do Alto Purus. 
16 Segundo Magnani, o conceito de Nova Era (também chamado de “neo-esoterismo”) pode ser atribuído às 
formas de religiosidade não-institucionais surgidas com a contracultura norte-americana. Possui inspirações 
bastante díspares, tais como as obras de autores como Carl Jung, Mircea Eliade, Michael Harner e Carlos 
Castañeda, entre outros; além de tradições e cosmologias atribuídas a povos indígenas, a culturas pré-históricas e 
a formulações de determinadas ciências, como a física quântica. “Em todos os casos, parte-se sempre do 
pressuposto de que se trata da busca de ligação com tradições imemoriais e do resgate de uma sabedoria perdida 
ou restrita a pequenos grupos que ainda manteriam um modo de vida em contato com a natureza” (2005, p. 221). 
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estabelecendo afastamentos através de críticas e rejeições aos modelos tradicionais de uso da 

ayahuasca, ao mesmo tempo em que seletivamente mantém ou ressignificam outros aspectos 

destas mesmas matrizes. A autora identifica uma “rede urbana de consumo de ayahuasca”, 

onde a circulação constante de informações, conhecimentos, pessoas e substâncias (Labate, 

2004, p. 92) 17  a conduz a formular os conceitos de campo ayahuasqueiro e rede 

ayahuasqueira: o campo ayahuasqueiro brasileiro seria marcado por processos de fissões e 

fragmentações, mas ainda assim submetidos aos referenciais tradicionalmente hegemônicos 

das linhas do Santo Daime, UDV e Barquinha. Os “neo-ayahuasqueiros” seriam, nas palavras 

de Labate, “um desdobramento mais radical” (ibidem, p. 492) desse campo, constituindo uma 

rede. Enquanto, como ilustra a autora, o campo ayahuasqueiro remete à imagem de uma 

árvore, “fixando um ponto, uma ordem” do qual derivariam os seus segmentos, a rede 

ayahuasqueira remete a um rizoma, estabelecendo uma “comunicação transversal, baseada em 

múltiplas entradas” (ibidem, p. 307), promovendo criativamente a reinvenção contínua das 

formas de utilização da ayahuasca – associando seu uso às terapias holísticas, à psicoterapia, 

às práticas meditativas orientais, ao tratamento terapêutico de moradores de rua e às artes 

cênicas, entre outras – sem necessariamente submeter-se à preponderância doutrinária e 

ritualística dos modelos tidos como tradicionais.18 

  Atualmente, o surgimento e a diversificação dos grupos que utilizam a ayahuasca em 

seus rituais – dotados de uma crescente legitimidade – é acompanhado pelo processo de 

inserção de indígenas nos circuitos urbanos de consumo da beberagem. O caso dos dois 

jovens irmãos xamãs huni kuin (Kaxinawá) Leopardo e Fabiano, que a partir da década de 

2000 passaram a circular em encontros, workshops e eventos do circuito esotérico de terapias 

alternativas para a difusão dos seus conhecimentos tradicionais através dos “ritos do nixi 

                                                
17 Além da ayahuasca, nota-se um crescimento do uso de substâncias utilizadas originalmente no contexto 
indígena, como o tabaco consumido via nasal, conhecido como rapé, e a secreção da rã conhecida como kampo 
ou kampu (Phyllomedusa bicolor), utilizada por populações indígenas do alto e médio rio Juruá como 
estimulante e revigorante para combater a panema, que pode ser sumariamente definida como má sorte na caça. 
Seu uso recente nos grandes centros urbanos tem sido agregado a novas finalidades e significados. É notável 
que, assim como a ayahuasca, atribui-se a expansão urbana do kampo a um seringueiro que viveu entre os 
Katukina (Lima; Labate, 2008). 
18 Concomitantemente à sua expansão pelas cidades brasileiras ocorre o movimento de transnacionalização das 
religiões ayahuasqueiras brasileiras, tornando seu uso conhecido em dezenas de países, acarretando diversos 
conflitos legais, polêmicas envolvendo a mídia e discussões jurídicas sobre a legitimação do seu uso. À medida 
que membros de grupos ayahuasqueiros são detidos e tem a beberagem confiscada pelas autoridades, a 
ayahuasca passou a protagonizar debates na justiça sobre a liberação de substâncias proscritas pela lei para fins 
religiosos na Europa e nos Estados Unidos (Labate, 2005; Assis; Labate, 2014). O fenômeno de 
internacionalização da ayahuasca pode ser observado também no contexto do vegetalismo, abrangendo tanto 
estrangeiros que viajam para o Peru em busca de experiências com a beberagem quanto curandeiros peruanos 
que viajam para os EUA e a Europa oferecendo workshops (ver Labate, 2011).  
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pae”19, é emblemático de como a entrada dos índios no campo religioso ayahuasqueiro 

“embaralhou a economia simbólica anterior que dividia os grupos entre tradicionais e não 

tradicionais, e qualificava o Santo Daime e a UDV como autênticas tradições ayahuasqueiras” 

(Labate; Coutinho, 2014, p. 218). Nota-se um deslocamento do sentido de tradição e pureza 

que opunha as religiões originárias da Amazônia aos grupos ayahuasqueiros que reinventam 

seus rituais no âmbito das grandes cidades; quando estes últimos – inicialmente interpretados 

como “deturpadores” da tradição religiosa da ayahuasca (Labate, 2004) – passam a 

estabelecer alianças com índios xamãs, as ocasiões em que utilizam a beberagem passam a 

configurar-se, no discurso dos seus organizadores, como “ritos puros baseados em um 

conhecimento ancestral” (Coutinho, 2016, p. 171). 

 A partir da fala da esposa de Fabiano, uma psicóloga não-indígena e principal 

organizadora dos ritos do nixi pae, reproduzida por Tiago Coutinho em sua etnografia, 

percebemos como a mistura de diferentes componentes religiosos que caracteriza o Santo 

Daime, a UDV e a Barquinha neste contexto é vista como nociva, desestabilizando o conceito 

de “tradição” historicamente estabelecido no campo ayahuasqueiro: “Eu quero dizer a todos 

que o que aconteceu durante o rito anterior não pode acontecer de novo! Este é um ritual 

ancestral e é nosso dever modificá-lo o mínimo possível” (ibidem, p. 170). Segundo informa 

o autor, sua interlocutora referia-se ao episódio em que, durante o ritual com o nixi pae, uma 

das participantes incorporou uma entidade das religiões afro-brasileiras conhecida como 

“preto velho”. Enquanto essa prática é costumeira nos rituais da Barquinha e do Santo Daime, 

no contexto do rito do nixi pae ela caracterizava-se como algo exógeno, que poderia 

modificar o ritual proposto pelo xamã huni kuin. Percebe-se que, nesse caso, a incorporação 

da entidade ocupa o mesmo lugar de “distorção” de uma prática tradicional que os elementos 

new age ocuparam quando foram introduzidos nas reinvenções que os neoayahusqueiros 

realizaram nos rituais do Santo Daime e da União do Vegetal. Por não pertencer à cultura do 

nixi pae, no discurso da interlocutora de Coutinho a “possessão” torna-se uma elemento 

diacrítico que delimita as fronteiras específicas dessa prática (Goulart, 2004).  

 Anteriormente difusas ou apagadas no campo ayahuasqueiro, as imagens do indígena 

ressurgem como detentoras da “tradição” ou “ancestralidade” da ayahuasca.  Como destacam 

Labate e Coutinho, esse discurso que reivindica o pioneirismo no uso da beberagem é 

mediado pela presença hegemônica das religiões ayahuasqueiras, estas tornando-se centrais 

no diálogo com os não índios. Um exemplo que ilustra as categorias mobilizadas nessas 

                                                
19 Nixi pae é o nome dado à ayahuasca pelos Huni Kuin (Kaxinawá). 
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relações são as afirmações na mídia de Fabiano (Huni Kuin) e Benki Pyanko (Ashaninka) de 

que foram seus respectivos avôs que deram a ayahuasca para o Mestre Irineu pela primeira 

vez (Labate; Coutinho, 2014, p. 241). Levando em conta que ambos possuem uma grande 

interlocução fora das suas comunidades, podemos supor que esta afirmação parte do 

reconhecimento do que o Santo Daime representa enquanto religião ayahuasqueira – tanto a 

mais antiga quanto a mais difundida – e que postula uma anterioridade histórica vinculada à 

autoridade sobre o conhecimento do uso da ayahuasca.  

 É interessante notar que a reivindicação de uma tradição no uso da beberagem ocorre 

até mesmo em grupos indígenas localizados geograficamente distantes do norte do país e sem 

histórico de contato com o xamanismo amazônico, como é o caso dos Guarani. Ao traçar o 

histórico da apropriação da ayahuasca pelos moradores da aldeia Yynn Morothi Wherá 

(Mbiguaçu), em Santa Catarina, Isabel Santana de Rose relata que, segundo seus 

interlocutores, tanto a bebida quanto as plantas que a compõem já eram conhecidas pelos 

antigos guaranis. Embora a inserção da beberagem tenha ocorrido através de uma rede de 

relações autodenominada “aliança das medicinas” (2010, p. 15) – que envolveu membros do 

grupo neoxamânico Fogo Sagrado20, integrantes de uma comunidade local do Santo Daime e 

funcionários da área da saúde de órgãos federais – a análise da autora mostra como essa 

afirmação de um conhecimento antigo do uso da ayahuasca não pode ser tomada apenas como 

um discurso de legitimação desta prática. Para Rose, além do uso da beberagem na opy (casa 

de reza) ter sido responsável por uma retomada das práticas espirituais guarani, revitalizando 

o interesse da aldeia pela sua própria cultura e diminuindo consideravelmente os problemas 

ocasionados pelo consumo excessivo de bebidas alcóolicas, a apropriação da ayahuasca como 

parte da sua cultura e tradição remete à centralidade que a experiência da visão e do sonho 

possuem no xamanismo guarani. A guasca ou ayaguasca – como os Guarani de Mbiguaçu 

referem-se à beberagem – figura de forma recorrente na narrativa dos seus interlocutores 

como resgatada ou reencontrada porque o tipo de experiência que ela proporciona já era 

comum ao seu repertório (ibidem, p. 335). Dessa forma, a afirmação de que seu uso remonta 

ao “seus avós” e que foi posteriormente esquecida pode estar relacionada às visões e 

encontros com seus antepassados sob efeito da bebida (Rose, 2010, p. 287-288). 

                                                
20  Segundo Rose, o Fogo Sagrado, cujo nome oficial é Igreja Nativa Americana do Fogo Sagrado de 
Itzachilatlan, é uma organização internacional surgida no início da década de 1980 nos Estados Unidos que 
conta com ramificações em diversos países. No Brasil o grupo iniciou suas atividades no final da década de 
1990, dirigidas pelo médico Haroldo Evangelista Vargas, um dos principais articuladores da “aliança das 
medicinas” estudada pela autora. A cosmologia pan-indígena do Fogo Sagrado reúne elementos do xamanismo 
indígena norte-americano como o temazcal ou sweatlodge, a busca da visão e a dança do sol com profecias que 
fazem referência à deidades andinas como Pacha Mama (Rose, 2010, p. 146-153). 
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 É também nesse contexto de reencontro com a ancestralidade que o uso da ayahuasca 

adquire importância no processo de etnogênese vivido pelos Kuntanawa, grupo de língua 

Pano que foi dado como exterminado pelas “correrias” organizadas pelos patrões dos 

seringais no fim do século XIX. Os Kuntanawa atuais descendem de índios capturados na 

mata quando crianças no início do século XX que foram incorporados aos seringais do Rio 

Jordão (Acre) e posteriormente tiveram filhos com migrantes nordestinos. Descendentes 

destas uniões, a família de Seu Milton e Dona Mariana era conhecida como os Miltons e 

tiveram um papel político atuante na luta contra os patrões da borracha para a formação do 

Conselho Nacional dos Seringueiros e na constituição da Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

Conhecidos nos seringais como “os caboclos do Milton” ou apenas como “os caboclos” – 

categoria pejorativa que os opunha aos brancos de origem nordestina – no início da década de 

2000 a família agencia um processo de reafirmação étnica em que passa a identificar-se como 

índios (Pantoja, 2016, p. 23). Embora neste século de contato tenha-se “perdido” a linguagem, 

a mitologia, a estética corporal e a organização social, na vida cotidiana, 

 
(...) atravessando a sociedade de seringal e incorporados a ela, conservaram-se e 

recriaram-se conhecimentos sobre a floresta e suas entidades e processos, visíveis e 

invisíveis – animais e sua ciência, assombros e cabojos, ‘encantados’ e ‘caboclinhos 

do fundo’. Como uma via de acesso a esses mundos indígenas e caboclos, não só 

pagés indígenas respeitados regionalmente atuavam como guias, mas também 

“mestres de cipó” seringueiros (...) (Pantoja; Costa; Almeida, 2010, p. 129).  

  

 A trajetória do uso da ayahuasca entre os seringueiros da bacia do rio Tejo, segundo 

relatos colhidos por Mariana Pantoja, remonta a Crispim, renomado curador indígena do rio 

Envira que foi separado do seu povo ainda criança, raptado durante uma correria. Fazendo uso 

de uma infinidade de “remédios da mata”, recorria à ayahuasca quando necessário, 

comandando rituais com a bebida que ele mesmo preparava (Pantoja; Conceição, p. 207-208). 

Embora desde a década de 1960 o uso da beberagem seja conhecido pelos seringueiros do 

Tejo, foi apenas no fim da década de 1980 que os Milton tiveram contato com ayahuasca, 

participando de cerimônias com outros seringueiros, viajando à Terras Indígenas vizinhas e 

estabelecendo contato com pajés Ashaninka e Kaxinawá e com membros do Santo Daime. O 

ressurgimento dos Kuntanawa encontra na ayahuasca um componente fundamental para a 

reconstrução de sua identidade étnica, possuindo uma relevância que vai muito além de um 

mero elemento diacrítico. Conforme Pantoja, é sob “a experiência visceral” desta bebida 

sagrada que seu Milton e filhos afirmam estar acessando aspectos mais profundos da 
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indianidade kuntanawa. Tendo a ayahuasca como guia e professora, exploram dimensões 

insondáveis, trazendo de volta delas pinturas corporais, cânticos e conhecimentos mágicos e 

etnobotânicos para seu povo (Pantoja, 2008, p. 382). A bebida permite acesso a um 

repositório que não se constitui como uma volta ao passado, “mas o acesso ao presente 

verdadeiro, isto é, a uma realidade subjacente à aparência imediata e que fornece à ação uma 

orientação poderosa” (Pantoja; Costa; Almeida, 2010, p. 129), espécie de fundo cultural e 

espiritual que sempre esteve presente para fazer deles um povo indígena (Pantoja, 2016, p. 

29). No movimento de afirmação étnica empreendido pelos Kuntanawa, a reconstituição 

escrita de sua história oral (Pantoja, 2008) e os relatos e documentos históricos tem tanta 

importância quanto o acesso à sabedoria dos antepassados através da ayahuasca (Pantoja; 

Costa; Almeida, 2010, p. 130-131).  

 Nesses exemplos recentes de apropriação da ayahuasca por grupos indígenas é notável 

como os conceitos de “tradição”, “ancestralidade” ou “originalidade” são agenciados como 

capital simbólico simultaneamente em relações de alteridade e de identidade, enquanto 

categorias comuns para definir tanto o Outro como a si mesmo. Seja nas incursões entre 

círculos urbanos, nas relações estabelecidas com as matrizes religiosas ou em processos de 

fortalecimento cultural e afirmação étnica, a inserção do índio no imaginário e no cenário 

ayahuasqueiro vem operando, como consequência, transformações que abrangem desde 

realidades mais profundas do plano cosmológico destes grupos (sejam eles indígenas ou não) 

até reivindicações que englobam a inserção do índio como sujeito político no debate público 

sobre o consumo da ayahuasca, fato que não ocorreu ao longo de mais de duas décadas de 

discussões em torno de sua regulamentação no Brasil (Labate; Coutinho, 2014, p. 218). A 

beberagem apresenta-se como o ponto de convergência de um constante movimento de 

deslocamentos por entre contextos históricos e sociais que adquirem inúmeras nuances, 

tornando o estudo destes fenômenos e dos atores que os protagonizam uma tarefa complexa e 

por isso mesmo, desafiadora. 

 A ideia de circunscrever brevemente os movimentos que envolvem o uso 

contemporâneo da ayahuasca não pretende homogeneizar, reificar ou reduzir a multiplicidade 

e as especificidades de relações que se estabelecem na configuração deste panorama, mas 

tornar evidentes alguns dos principais elementos que operam as mudanças nas dinâmicas 

envolvendo o universo ayahuasqueiro. Isso permite problematizar como esta bebida ocupa um 

lugar central nas relações estabelecidas entre os diferentes atores sociais apresentados, ou 

seja, as religiões ditas “tradicionais”, os grupos formados posteriormente em contextos 

urbanos e as populações indígenas. A ayahuasca, podemos dizer, opera como um prisma por 
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onde cada um destes vetores projeta sua imagem sobre os demais, constituindo assim tanto a 

imagem pelo qual se reconhecem entre si quanto a que se fazem reconhecer. Apreender esses 

movimentos, com suas constantes transformações e variadas nuances, é apreender uma 

diversificação cada vez maior de grupos ayahuasqueiros, para lançar um olhar mais atento 

sobre alguns aspectos passíveis de reflexão que surgem nesse panorama, permitindo abordar o 

contexto do surgimento da Irmandade Beneficente Natureza Divina. Para tanto, apresento a 

história da formação deste grupo a partir de relatos fornecidos pelos seus fundadores e atuais 

dirigentes. 

   

Mestres 
 

 Rogério Rigoni de Oliveira Santos – Mestre Rogério – nasceu em 4 de outubro de 

1960 em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Seu pai foi um dos primeiros habitantes de uma 

cidade que, localizada em uma região cuja expansão cafeeira foi marcada por disputas de terra 

entre grileiros e proprietários, chegou a ser considerada na época a mais violenta do estado 

paranaense. Era comum os jovens andarem armados e resolverem suas desavenças no 

revólver, o que fez com que Rogério perdesse grande parte dos seus amigos da adolescência. 

Aos dezesseis anos, se desentendeu com sua família e fugiu de casa, vivendo por seis meses 

como morador de rua em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Após retornar à casa dos seus 

pais no Paraná, parte com dezoito anos para São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde 

trabalha como bancário. Com a partida da sua família de sua cidade natal, passa a viver em 

diversas cidades do interior paulista, onde tem seus dois primeiros filhos. No final da década 

de 80, muda-se para Mogi das Cruzes para ingressar na faculdade de medicina desta cidade. 

 Em 1994, conhece a União do Vegetal, onde bebe o chá pela primeira vez. Buscando 

melhores oportunidades profissionais, Rogério ouve a sugestão de um conhecido seu, também 

médico e integrante da UDV, e em 1999 parte para Rondônia. A mudança para o norte do país 

como alternativa para melhorar de vida fazia parte das suas recordações de infância, fazendo 

com que se lembrasse da “geada negra” que assolou a cafeicultura do oeste paranaense na 

década de 70 e obrigou muitos agricultores da sua cidade a migrarem para o então Território 

de Rondônia em busca das terras que estavam sendo oferecidas pelo INCRA21 como parte da 

política de colonização da região. Atuando em cidades como Ariquemes, Ministro Andreazza, 

Nova União, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura, muitas vezes em postos 

                                                
21 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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de saúde improvisados no meio da floresta, Rogério acabou travando um contato próximo 

com as histórias de vida de agricultores, indígenas, antigos colonos, ex-seringueiros, 

garimpeiros, pecuaristas, matadores de aluguel e toda a sorte de pessoas que compunham o 

mosaico social da região nas décadas anteriores. Depois de quatro meses, conseguiu assumir a 

direção dos hospitais públicos dos municípios de Ouro Preto do Oeste e Cacoal. Enquanto 

viveu na região, Rogério participou de trabalhos22 em núcleos da UDV em diversas cidades e, 

após seu desligamento do grupo, em diversas igrejas do Santo Daime e da Barquinha tanto em 

Rondônia quanto no Acre. Ainda em 1999, prestou atendimento para indígenas da etnia Suruí 

que viviam próximos à Cacoal, quando teve a oportunidade de beber a ayahuasca com alguns 

membros deste grupo. Após passar por uma experiência transformadora que o leva a fundar 

um novo grupo ayahuasqueiro, volta para Mogi das Cruzes, onde até hoje desenvolve seu 

trabalho junto à Irmandade.  

 Uma das impressões que marcam aqueles que conhecem Mestre Rogério23 pela 

primeira vez, além da forte e marcante personalidade que mescla um caráter rígido e ao 

mesmo tempo extremamente alegre, é sua capacidade de contar histórias. Tanto trechos da 

sua vida e dos personagens que em algum momento cruzaram a sua trajetória quanto as 

incursões por mundos distantes junto aos espíritos que os habitam são narrados com uma 

surpreendente riqueza de detalhes, prendendo a atenção dos seus ouvintes. Essa habilidade de 

um autêntico narrador24, de alguém que retira da própria experiência aquilo que conta 

(Benjamin, 1996) torna-se fundamental para entender o lugar que Rogério, enquanto Mestre, 

ocupa na Irmandade: 

 

Vou contar um pouco da minha história. Tenho que começar desde o início. Não se 

começa uma história pelo meio nem pelo fim, sempre pelo início. Eu venho de uma 

cidade chamada Cruzeiro do Oeste, que fica em uma região do interior do Paraná 

próxima da fronteira com o Paraguai. Um lugar que possui uma história de muito 

conflito agrário, muita luta por terra. Naquela época o governador do Estado 

                                                
22 A ocasião em que se bebe a ayahuasca é denominada “trabalho” ou “sessão” tanto na Irmandade quanto em 
outras linhas ayahuasqueiras. 
23 O uso alternado de “Rogério” e “Mestre Rogério” para nomear este interlocutor tem por finalidade situar 
cronologicamente o momento em que me refiro a ele em relação aos fatos narrados (antes ou depois do 
surgimento da Irmandade). Também procuro tornar evidente como a denominação de “Mestre” atribui à pessoa 
uma identidade social que se reflete nas relações estabelecidas tanto entre os integrantes do grupo quanto entre 
humanos e não-humanos nas experiências com a ayahuasca.   
24 “O senso prático é uma das características de muitos narradores. (...) Tudo isso esclarece a natureza da 
verdadeira narrativa. Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade 
pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de 
vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos” (Benjamin, 1996, p. 200). 
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determinou junto ao INCRA que cada colono receberia quarenta hectares de terra. O 

colono recebia seu lote, desmatava a floresta e plantava o café. Quando o cafezal estava 

formado, o grileiro chegava, matava a família inteira do colono e os enterrava no fundo 

da propriedade. Depois pegava o documento de posse com o INCRA e ficava com a terra. 

Morreu muita gente assim. Isso aconteceu entre a década de 1960 para 1970. Meu pai 

chegou em Cruzeiro do Oeste em 1954 e foi o primeiro farmacêutico da cidade, que 

naquela época não tinha médico nem hospital, somente a sua farmácia. Não tinha asfalto 

nem energia elétrica. Estávamos praticamente a cem quilômetros do Paraguai, então 

quando alguém cometia algum crime, fugia para o outro lado da fronteira e pronto, 

acabou. Uma terra sem lei, onde as coisas eram bem difíceis. A mata circundava a 

cidade, naquela época tinha onça na região. Vivi a minha infância em um lugar muito 

perigoso. A pessoa tinha que aprender a ser homem muito cedo, a infância tinha 

que passar rápido. Aprender a ser homem para poder enfrentar as dificuldades daquela 

região. Meu pai sempre procurou me mostrar este lado violento, seus perigos e que eu 

precisava crescer logo, não podia permanecer brincando por muito tempo na infância. 

Não, eu tinha que olhar para tudo aquilo com olhos de homem. Ele fazia aquilo para 

poder me defender, para me proteger dos perigos daquele lugar. E eu lhe agradeço, 

porque se não fosse por isso eu não teria conseguido enfrentar Rondônia que, já na idade 

adulta, foi um segundo Paraná. 

Recebi dos meus pais o nome de Rogério. Meu pai era um homem muito austero e 

honesto. Eu nunca vi ele com um copo de bebida alcoólica na mão. Também nunca vi 

meu pai sem camisa.  O dia que eu o vi assim foi quando ele faleceu e eu tive que vesti-lo 

para poder enterrá-lo. Meu pai nunca deu mau exemplo para mim. Se eu caminhei por 

alguma escuridão, por algum desvio da vida, por alguma ilusão, foi coisa minha, não foi 

algo que meu pai me ensinou. Ele foi um grande mestre na minha vida. E eu peço a Deus 

para que se eu voltar para a Terra, em outra encarnação, que seja com o mesmo pai. Ele 

me colocou um sobrenome o qual passei muitos anos da minha vida questionando o 

motivo. Ficava pensando porque ele colocou um sobrenome italiano que não vem nem do 

lado paterno nem do lado materno da minha família. Um dia, com mais de trinta anos de 

idade, fui procurar o que significava essa palavra. Rigoni significa “linha reta”. Então 

comecei a entender o seu significado e o peso que ela tinha no meu nome. Uma linha 

reta. Apesar de ter entortado essa linha por diversas vezes, eu sempre procurei e venho 

procurando alinhá-la. Não consigo alinhar na totalidade porque estou 

encarnado, sofrendo influência das pessoas, das ilusões da Terra, da minha própria 

essência, da bagagem que estou trazendo de outras encarnações, do meu grau de 

consciência atual. Não consigo ser totalmente reto, mas procuro fazer o possível para 

tornar-me um ser humano melhor, um espírito melhor. Venho caminhando assim na vida. 
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Na década de 90 eu conheci o chá, exatamente no dia do meu aniversário. Uma 

pessoa me falou: “Vou te dar um presente”. E me levou para bebê-lo. Aquele dia foi um 

marco divisório, mudou a minha vida: eu pensava de uma maneira e comecei a pensar de 

outra, eu julgava de uma maneira e passei a tirar os julgamentos que eu tinha. Fui 

derrubando preconceitos, derrubando barreiras que eu nem imaginava que existiam na 

minha consciência. Bebi o chá pela primeira vez na União do Vegetal, uma instituição 

religiosa que existe aqui no Brasil. Permaneci lá por aproximadamente cinco anos. 

Então surgiu uma oportunidade para trabalhar em Rondônia, em uma cidade chamada 

Cacoal. Profissionalmente achei que seria melhor para mim, então deixei minhas coisas 

aqui e fui. Chegando lá, vi médicos que tinham fazendas e mergulhei na ilusão de ser 

proprietário de terras com muito gado. Era o sonho deles e eu mergulhei nessa ilusão, 

nessa escuridão, achando que tinha que ser um pecuarista. E estava trabalhando para 

isso. E quase que isso aconteceu. Quase. Foi um período bem delicado da minha vida, 

porque eu vivia nessa ilusão. 

Lá eu conheci o Daime. Na verdade, uma vertente do Daime chamada 

Barquinha25, em Ji-Paraná. Eu já estava descontente com a União do Vegetal, não 

concordava com a linha de pensamento deles, então eu parei de beber o chá na UDV e 

passei a beber o chá lá na Barquinha. Ia toda semana para lá. Eu não era discípulo, era 

uma pessoa que ia lá beber o chá. Era amigo do dirigente, tinha amigos lá dentro e as 

pessoas me recebiam bem. Também bebi o chá em outros lugares da região. Se tinha um 

sujeito que servia o chá não sei onde, eu ia lá beber o chá. A grande maioria tinha uma 

semelhança entre si, dentro da linha do Daime. Os hinos eram quase todos 

semelhantes. Às vezes bebia o chá na linha do Mestre Irineu, às vezes na linha do Mestre 

Daniel, não só na região de Rondônia, mas no Acre também. A grosso modo, todos eles 

são Daime. Aí fazia amizade, e continuava tocando a vida por ali, bebendo chá e me 

equilibrando do jeito que podia, assimilando o que eu podia, algumas coisas eu 

concordava, outras não, mas fui tocando ali por anos. 

Em Cacoal eu tive a oportunidade de conhecer um povo indígena chamado 

Suruí. Eles não formam uma comunidade única, são divididos em pequenos grupos, vinte 

aqui, trinta lá, cem ali. Não sei por que é assim, talvez os grupos menores não 

concordam com os grupos maiores e formem outros. 26  Eu conheci um desses grupos 

                                                
25 A caracterização desta linha como uma vertente do Santo Daime é comum entre os membros da Barquinha, 
principalmente entre os mais antigos, pertencentes às igrejas da região norte do país (Mercante, 2009, p. 129) 
26 Falantes de uma língua da família mondé, pertencente ao tronco tupi, e autodenominados Paiter – que 
significa “gente de verdade”, “nós mesmos” – os Suruí contam com uma população de aproximadamente 1.375 
pessoas vivendo em 25 aldeias que estão distribuídas pelos 248.147 hectares da Terra Indígena Sete de 
Setembro, localizada entre os estados de Rondônia e Mato Grosso (Associação Metareilá, 2016). Segundo Betty 
Mindlin (1985), o cultivo do café e a extração da borracha entre os Paiter a partir do final da década de 70 
intensificou o processo de cisão e formação de novas aldeias. 
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menores. Nessa época eu era diretor do hospital público do município de Cacoal. Nele os 

pacientes brancos não eram separados dos pacientes indígenas, ficavam todos na mesma 

enfermaria. “Como vai colocar o branco e o índio na mesma enfermaria?”. Não tinha 

condição. Comida, hábitos, culturas diferentes. E eu insistentemente falava isto para as 

pessoas: “Tem que mudar isso aqui! O índio não está adaptado a um lugar como este, 

com cama, injeção, sem nenhum outro indígena aqui, sem outra pessoa que fale seu 

idioma, que é totalmente diferente do nosso. Para tratá-los tem que ter uma pessoa para 

poder traduzir”. E foi com esta grande insistência que nós construímos um hospital em 

formato circular, coberto com palha, com redes dentro. Formamos auxiliares de 

enfermagem indígenas, eles aprendiam nosso idioma e nós ensinávamos as técnicas para 

eles. Podíamos tratar os índios junto com o seu próprio povo, permitindo que entrasse 

um xamã indígena e fizesse sua pajelança. Conseguimos muito mais resultados no 

tratamento destes doentes. Hoje este hospital está em escombros, não existe mais, não sei 

se por conta da política ou por conta de corrupção. Esse hospital existia em um lugar 

chamado Riozinho, na beira da rodovia BR-364, chegando em Cacoal, ao lado do posto 

da FUNAI.27 Eu não sei por que motivo chegou a este ponto, mas com certeza se o 

prefeito ou o governador ou sei lá quem continuasse este trabalho, ia ajudar muito as 

comunidades indígenas de lá. O tratamento era muito mais fácil, tinha muitos resultados 

positivos. Mas eu sei que eu fiz o que eu pude fazer enquanto estive lá. Contribuí para 

que este hospital permanecesse ali, atendendo a comunidade indígena, tanto dos Cinta 

Larga quanto dos Suruí. Em decorrência disso conheci diversos índios. Quando eles 

vinham doentes das suas comunidades, a FUNAI os trazia e os internava lá. Eu tinha 

dificuldade para conversar com eles porque o idioma era muito diferente, mas havia um 

intérprete indígena que traduzia o que a gente dizia para eles e o que eles diziam para a 

gente. Aprendi algumas palavras, sabia me comunicar precariamente, mas o intérprete 

sempre me auxiliava. O tempo foi passando e eu trabalhando com eles. 

Atendi a filha de um homem que não era pajé nem cacique, mas era uma pessoa 

mais velha, influente na aldeia, uma espécie de conselheiro. Sua filha estava muito 

doente, então eu a internei no hospital. Ela tinha uma pneumonia muito grave, passou 

dois meses internada e quase morreu, mas acabou se curando. Em gratidão a isto o pai 

dela me convidou para que eu fosse beber o chá. Bebi com eles várias vezes. Entre os 

Suruí não existe a prática do uso da ayahuasca, apenas entre este grupo que eu 

conheci. Não existia um ritual definido, ele surgia na hora, dependendo das pessoas que 

                                                
27  Riozinho é um distrito do município de Cacoal conhecido na região como “bairro indígena”, onde 
anteriormente estava localizada a sede do Parque Indígena do Aripuanã e atualmente a sede da Patjamaaj – 
Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga e a Casa de Apoio ao Índio (CASAI), vinculada 
ao Polo Base da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). A sede regional da FUNAI (Fundação Nacional 
do Índio) foi transferida para um local próximo ao centro de Cacoal (Marin, 2017, p. 25). 
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estavam ali e era todo voltado para a natureza.28 Os cânticos, as evocações, eram todas 

indígenas. Não tinha nenhum instrumento, apenas cânticos na língua deles, que eu não 

entendia. Mas a maior parte do tempo ficávamos em silêncio. Geralmente bebíamos o 

chá na beira de um rio, onde acendíamos uma fogueira, às vezes de noite, às vezes de 

dia. Gostava muito de beber a ayahuasca com eles. Quando me chamavam e eu tinha a 

oportunidade de ir, eu ia. 

Um dia eles me chamaram para beber o chá perto de uma comunidade deles, no 

Riozinho. Nesse dia eu tive um encontro. Deixei minha caminhonete na beira da rodovia 

e andei com eles a pé por uns quatro quilômetros por uma trilha na mata que dava em 

uma clareira. Era uma tarde de domingo, por volta de duas horas da tarde. Éramos um 

grupo de oito pessoas e ficamos sentados na beira de um pequeno igarapé que dá nome à 

região, sobre uma areia bem clarinha, à sombra de uma árvore. Bebemos o chá e 

ficamos em silêncio por uns vinte minutos. Eu estava sentado de frente para a entrada da 

trilha. A ayahuasca chegou forte, bem forte. A luz me cobriu e eu tive a impressão de 

ouvir um barulho. Abri os olhos e vi um índio vindo na trilha, andando bem 

devagarzinho. Ele veio se aproximando e para mim aquele homem era uma pessoa da 

tribo que havia sido convidada para beber o chá entre nós, porque não são todas as 

pessoas da tribo que o bebem. Vi este homem chegando, um senhor de idade, e não dei 

muita atenção para aquilo. Fechei meus olhos de novo e senti uma presença. Olhei e ele 

estava atrás de mim. Aquilo me incomodou, um homem em pé atrás de mim. Eu sentado 

no chão e um homem em pé atrás de mim. Eu olhava para os outros, me virava, olhava e 

ele em pé, sem falar nada. Ele ficou o tempo inteiro em pé. Aquilo me incomodou. Mas eu 

estava no meio dos índios, não podia falar nada nem reclamar, então era melhor ficar 

quieto. E o tempo todo aquele homem permaneceu atrás de mim. Chegou um momento 

que ele não estava mais ali. Também não o vi mais junto com o grupo. Na hora pensei 

“quando terminar o trabalho vou perguntar quem é esse homem”. Mas daí passou, 

esqueci daquilo.  

Quando era quase seis da tarde eu disse a todos que tinha que ir embora, pois 

tinha algumas coisas para fazer em casa e compromissos no dia seguinte pela manhã. 

Eles insistiram para que eu ficasse, mas eu disse que realmente precisava ir. Estava 

quase escurecendo, então pensei: “Se eu apressar o passo, atravesso essa mata em 

quarenta minutos”. Não foi o que aconteceu. No meio do caminho a força29 me cobriu de 

                                                
28 Essa afirmação pode ter origem no fato de que, segundo conta Mestre Rogério, nas ocasiões em que bebeu a 
ayahuasca com os Suruí, eles permaneciam de olhos abertos observando em silêncio a mata ao redor. 
29 O termo força significa o efeito proporcionado pela ingestão da ayahuasca. “Entrar na força” ou “estrar na 
força” são expressões que designam, respectivamente, o início do efeito da ayahuasca no corpo e no espírito e 
estar sob efeito da ayahuasca. Existe uma oposição simultânea à uma complementaridade entre os termos força e 
luz que será tratada mais adiante. 
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novo. Cobriu de um jeito que eu não conseguia nem ficar sentado. Me encostei em uma 

árvore e vomitei. E a força cobrindo cada vez mais, então eu tive que me deitar no chão. 

Quando eu abri os olhos novamente já era noite, uma escuridão dentro da floresta. Sem 

uma lanterna, eu não enxergava um palmo à minha frente, quem dirá a trilha. E a força, 

ao invés de serenar, ia cobrindo cada vez mais. Cada vez mais. Me encostei na raiz da 

árvore e sentei de novo, pois não conseguia mais ficar deitado. Não tinha forças para 

sair daquela posição, então fiquei ali. Daí foi serenando um pouco, e então eu vi uma luz 

vindo de longe. Era um foco de luz verde, do tamanho do farol de um carro. Mas não era 

uma luz que ofuscava a vista, que nem luz de carro, era uma luz que chamava o olho 

para o brilho dela. Quanto mais eu olhava para ela, mais ela chamava o olho. Era uma 

luz clara e intensa. Era tanta luz que eu enxergava os galhos e as formigas no chão. Eu 

fiquei olhando e falei: “São os índios, arrumaram uma lamparina ou uma lanterna, 

acharam que eu tinha me perdido e vieram me buscar”. E a luz foi chegando cada vez 

mais perto de mim, até uma distância de uns quinze metros, e parou. 

Ficou um tempo parada assim. Eu fechei meus olhos de novo e aquela escuridão 

da noite que havia na frente dos meus olhos sumiu. Tudo em minha volta era aquela luz e 

ela entrava em mim, mergulhava dentro de mim. Um verde bem clarinho. E foi 

serenando, serenando, então eu abri os olhos de novo. Havia um homem bem velho na 

minha frente. Fiquei olhando para ele e o reconheci. Pensei: “É aquele índio que estava 

conosco, que chegou lá depois”. Ficou parado na minha frente e falou uma frase: 

“Chegou o dia”. Chegou o claro do dia, para sair da escuridão. Chegou a luz. E me 

contou a História da Ayahuasca.30  Explicou e me perguntou se eu havia entendido. Eu 

respondi para ele que sim,  então ele falou: “Não basta você entender. Você tem que 

recordar”. E eu venho recordando, cada vez que eu conto ela. Daquele dia em diante, 

através do Mestre Yajé, a Doutrina vem chegando. E eu venho ensinando e orientando 

através dela. 

Comprei um sítio num munícipio chamado Nova União, numa região onde havia 

muito cipó e construí uma casa de feitio no meio da floresta, com a finalidade de abrir 

uma instituição religiosa que ensinasse a respeito da Doutrina da Ayahuasca, a doutrina 

do Mestre Yajé. Ali fundo o Centro Espírita Beneficente Natureza Divina.31 Durante dois 

                                                
30 A História da Ayahuasca é a narrativa que conta a origem desta bebida e explica o contexto em que Mestre 
Yajé, xamã primordial da cosmologia da Doutrina, entrega aos humanos o conhecimento do uso desta 
beberagem em um passado imemorial. Abordarei esta narrativa com mais detalhes posteriormente. 
31 Anos mais tarde, Mestre Rogério mudou o nome da instituição para Irmandade Beneficente Natureza Divina. 
“Dentro de um julgamento pessoal, vi que o nome ‘Centro Espírita’ está vinculado ao espiritismo e nós não 
temos nada a ver nem com o espiritismo nem com o kardecismo, não temos nada a ver com essa linha. Apesar de 
sermos espiritualistas, ser espírita e espiritualista são coisas completamente diferentes. Então resolvi tirar esse 
nome para não dar uma conotação kardecista ou cristã”. Mesmo com a mudança de nome, Mestre Rogério e 
alguns integrantes ainda se referem ao grupo como “centro”. A palavra passa a ser ressignifcada pela Irmandade, 
conotando um lugar que aglutina pessoas, que as concentra e as orienta para encontrarem o seu próprio centro. 
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anos, todos os finais de semana eu entrava na floresta junto com um mateiro para tirar 

mudas de cipó e rainha e plantava em uma clareira aberta por mim, onde havia mais sol 

para que as plantas crescessem mais rápido e com mais vigor. Por um tempo eu 

continuei lá plantando as mudas. Foram aproximadamente mil pés de rainha e duzentos 

de cipó.  

Até o dia em que o Mestre me disse: “Volte para o lugar de onde você veio”. Eu 

havia saído de Mogi das Cruzes para ir para Rondônia, então o Mestre pediu que eu 

retornasse. Fiquei relutante por um tempo, porque era diretor de dois hospitais 

públicos, tinha um consultório na cidade, a minha vida estava pautada naquele lugar. 

Tinha um bom salário, estava profissionalmente em uma situação bem cômoda. Relutei 

muito para sair de lá e voltar para São Paulo. Até que o Mestre me mostrou os motivos, 

para que eu compreendesse a necessidade de voltar. Naquele momento era preciso trazer 

o Centro para cá, havia pessoas aqui precisando de mim, precisando da ayahuasca. 

Antes de partir para Rondônia eu havia deixado uma propriedade rural de um 

alqueire aqui em Mogi, na Serra do Mar. Então eu trouxe o Centro para cá. Chegando 

aqui, descarregamos as mudas da caminhonete e eu disse para Ana: “Tem é trabalho 

nesse lugar! Não tem nada aqui!”. Então começamos a plantar cipó e rainha. Aí 

começou o Centro. Na primeira sessão éramos seis pessoas: eu, Ana, minha mãe e mais 

três amigos. Bebíamos o chá a céu aberto. Mas como essa região é muito fria, tem muita 

neblina e chove muito, eu fiz uma cabana de lona preta, então começamos a beber o chá 

debaixo dela. E foi assim por um longo tempo. Naquela época aqui era muito difícil, por 

causa do clima, mas mesmo assim nunca deixamos de atender as pessoas. E estou todos 

esses anos fazendo isto. Continuo plantando cipó, continuo abrindo ou reformando 

templos e todas as minhas propriedades pessoais eu cedi para que a Irmandade pudesse 

plantar cipó e rainha. Todo sábado eu estou aqui.32 Durante todos esses anos, os sábados 

que eu não estava aqui, neste lugar, sentado em uma cadeira dirigindo o trabalho, eu 

estava em Rondônia preparando a ayahuasca ou estava deitado em uma cama de 

hospital. 

Nestes anos recebemos milhares de pessoas aqui. Não tenho nem noção de 

quantas se livraram do alcoolismo, das drogas e de outras situações conflitivas na 

vida. Se reconciliaram com pai e mãe, com filho e filha, deixaram as ilusões da vida, as 

estradas tortuosas e os caminhos de espinhos com a ayahuasca que beberam. 

Evidentemente nem todos estão mais aqui conosco. Cada um acertou a sua situação, 

dentro do seu grau de consciência, permaneceu um período e seguiu seu caminho. Aqui 

não é um lugar para ficar juntando gente, é um lugar para as pessoas se curarem e 

                                                
32 As “sessões”, cerimônias em que se bebe a ayahuasca na Irmandade, ocorrem todos os sábados. 
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tocarem a vida. Nem espero isso. Aqui não é uma igreja evangélica ou uma igreja 

católica, que tem a finalidade de crescer e crescer. Não, aqui é um lugar de cura, 

deixando que a pessoa desenvolva sua própria cura, para que ela possa iluminar o 

caminho de outras pessoas, ajudando-as. Este é o intuito dessa casa. 

Ao longo desses anos foi gente chegando e indo embora, algo rotineiro 

aqui. Algumas aceitam a Doutrina, outras não. Alguns sentem-se confortáveis e 

continuam conosco, enquanto a Doutrina atende sua expectativa espiritual. Alguns por 

meses, alguns por anos, outros por décadas, e assim vai. É como uma estação de trem, 

gente chegando e gente saindo. Eu continuo aqui, sempre atendendo as pessoas. Faço 

parte desta estação. Sou um dos pilares dela, não posso sair daqui. Tive diversas 

propostas profissionais como médico, para trabalhar em diversos lugares, para ganhar 

muito mais do que eu ganho atualmente. Mas a medicina é só uma profissão para ganhar 

dinheiro e poder sustentar minha família, poder me alimentar. É uma profissão. Aqui é 

uma outra história, é uma história espiritual, de entrega, uma história de vida. Então eu 

permaneci aqui neste lugar. Podem me oferecer cem vezes o que eu normalmente 

ganho, eu não saio daqui. Não posso sair. Não posso e não devo. Vou continuar aqui até 

terminar os meus dias encarnado na Terra. Espero continuar desencarnado 

aqui, auxiliando a Irmandade. Se o Mestre permitir, se for da sua vontade, também vou 

continuar atendendo aqui, desencarnado. 

 

Esta narrativa relata a trajetória de um homem que parte do sudeste em direção ao 

norte dos país, buscando dinheiro e retornando com algo inesperado em suas mãos. Rogério 

acompanha o fluxo de pessoas que – desde o fim do século XIX, com o ciclo da borracha, 

passando pela busca por minério na década de 1960 e pela colonização do INCRA na década 

de 1970, até o Programa POLONOROESTE33 na década de 1980 – enxergaram Rondônia 

como uma terra de oportunidades. Na década de 90, a região representava para um médico 

melhores salários do que os disponíveis em São Paulo, em virtude da falta de profissionais na 

área de saúde, o que contrastava com o vertiginoso aumento populacional no estado de 

Rondônia. Neste contexto, Rogério passa a atender os Suruí, cuja situação acumulava os 

problemas decorrentes das epidemias que assolaram parte de sua população após o contato, 

anos de abandono da FUNAI em relação à assistência médica e os novos problemas de saúde 

                                                
33 O Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE) foi criado pelo 
governo federal em 1981. De acordo com o decreto que o criou, seus objetivos seriam “concorrer para a maior 
integração nacional” e “promover a adequada ocupação demográfica da região-programa, absorvendo 
populações economicamente marginalizadas de outras regiões e proporcionando emprego” (Brasil, 1981). 
 
 



 

	

39 

relacionados aos impactos que as modificações nos seus hábitos alimentares suscitaram 

(Mindlin, 1991; Coimbra Jr.; Santos; Escobar, 2000). Enquanto parte da sociedade envolvente 

e agente de saúde do Estado, Rogério identifica uma inabilidade da medicina praticada por ele 

até então no tratamento aos pacientes suruí e cinta larga que eram atendidos pelo serviço 

público de Cacoal e propõe a criação de uma ala indígena do hospital. Cabe refletir se as 

observações que o conduziram a essa iniciativa não se aproximam dos questionamentos de 

Mindlin sobre o tratamento médico dado aos Suruí na década de 1980: 
 

Poderíamos pensar ainda na diferença entre essa medicina curativa, de 

qualidade e empenho duvidosos, tão baseado na indústria química, e a medicina 

tribal. As doenças de antigamente, mandadas pelos espíritos, exorcizadas pelos 

cantos religiosos e amenizadas por ervas, com a sabedoria do pajé e certo 

conhecimento mesmo por parte leigos; e as de hoje, vindas não se sabe de onde, o 

mundo novo e assustador de médicos e hospitais, para o qual não há cura (1985, p. 

109). 
 

O atendimento médico dado aos Suruí possibilitou a Rogério estabelecer certa 

proximidade com alguns membros dessa etnia, sendo convidado a beber a ayahuasca junto 

com eles. Os Suruí não possuem tradição histórica no uso desta beberagem, sendo ausente 

qualquer menção a esta substância na literatura sobre esta etnia. Segundo o relato, apenas um 

grupo de oito pessoas, pertencentes a uma aldeia próxima ao Riozinho, bebiam a ayahuasca 

juntos. O fato de não haver nenhum ritual pré-concebido, apenas os cantos34 cuja beleza 

Rogério admirava mas não entendia o significado e momentos de silêncio olhando para a 

mata ao redor leva a supor que a apropriação do uso desta bebida por aquelas pessoas fosse 

algo recente. Acredito que o contato com a ayahuasca tenha ocorrido por conta de fatores 

como a intensa circulação ou residência dos Suruí nas cidades próximas ao seu território e a 

presença de núcleos da UDV e igrejas da Barquinha e do Santo Daime na região. 

A história de Zeca Suruí de certa forma ilustra essa hipótese. Rogério o conheceu 

quando foi diretor de um hospital em Ouro Preto do Oeste, município localizado a 160 

quilômetros de Cacoal. Zeca foi um Suruí que saiu de sua aldeia ainda jovem e vivia com sua 

mulher e filhos em um pequeno sítio. Com a morte de sua companheira, passou a criar os 

cinco filhos sozinho. Toda manhã levava as crianças para a roça, onde estendia um lençol à 
                                                
34 Os cantos suruí paiter são utilizados na transmissão de narrativas míticas, atividades cotidianas como a pesca 
ou a construção de casas, festas, cerimônias de trocas e rituais conduzidos pelo xamã para cura de doentes e 
afastamento de espíritos indesejados. Após o contato oficial com a FUNAI no fim da década de 1960, novos 
gêneros de cantos surgiram, tematizando os conflitos e as mudanças que a fricção interétnica causou neste grupo 
(Pucci, 2011). Para um estudo mais aprofundado sobre os cantos suruí paiter, ver Yvinec (2011).  
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sombra de um pé de café e deixava-os brincando enquanto cuidava do seu cafezal. Zeca bebia 

o chá tanto em religiões ayahuasqueiras como a UDV, o Santo Daime e a Barquinha, quanto 

em sua própria casa. Por diversas vezes ele e Rogério prepararam a ayahuasca juntos, com 

cipó e folhas que Zeca tinha plantado em sua pequena propriedade: “Ele era uma pessoa 

muito boa, um grande amigo, um ser humano fantástico que me ensinou muita coisa. Às vezes 

eu ficava horas sentado na varanda da sua casa de madeira, escutando-o falar. Aprendi muita 

coisa com ele”. 

Cheguei a cogitar que o incipiente uso da ayahuasca entre os Suruí no fim da década 

de 1990 pudesse posteriormente ter-se consolidado como um fenômeno de revitalização do 

seu xamanismo, como ocorreu nos casos dos Guarani e dos Kuntanawa, citados 

anteriormente. Porém não encontrei nenhuma menção na recente literatura antropológica que 

comprovasse minha suposição. Pelo contrário, me deparei com dados que apontam para um 

declínio das práticas xamânicas por conta da crescente evangelização dos Suruí. 35  O 

antropólogo Nicodème de Renesse (comunicação pessoal) também me relatou desconhecer 

qualquer informação sobre o uso da ayahuasca entre os Suruí durante seu recente trabalho de 

campo, ou mesmo de qualquer indicativo de uma revitalização do xamanismo entre os 

Paiter.36 As igrejas, cada vez mais presentes e atuantes, condenam e proíbem essa prática, o 

que leva a crer que o uso desta beberagem ocorreu de forma momentânea e restrita a apenas 

algumas pessoas.  

A ausência de qualquer ritual e o fato de não entender os cantos entoados durante as 

ocasiões em que bebiam a ayahuasca juntos impediu que Mestre Rogério interpretasse 

qualquer aspecto cosmológico que os Suruí pudessem atribuir a sua experiência com esta 

bebida. Essas são descritas por ele basicamente como práticas meditativas, em que todos os 

presentes permaneciam grande parte do tempo em silêncio. Os significados que o uso desta 

beberagem podem ter adquirido dentro do xamanismo paiter não foram transmitidos ao 

médico yara,37 o que impede realizarmos uma análise mais detida sobre esta questão. Cabe 

então nos debruçarmos sobre como a experiência daquela noite modifica toda a relação que 

Mestre Rogério possuía até aquele momento com a ayahuasca, procurando extrair dela alguns 

fatores que determinam também os significados que os membros da Irmandade atribuem à sua 

experiência com esta bebida. 
                                                
35 Para um breve histórico da catequização e evangelização dos povos do corredor tupi-mondé (Suruí Paiter, 
Gavião, Zoró e Cinta Larga) ver Brunelli (1996). Para reflexões dos próprios Paiter sobre os impactos da 
evangelização sobre sua cultura, ver Ğaami et al. (2016).  
36 Nadja Marin (comunicação pessoal), que há pouco tempo realizou sua pesquisa de doutorado entre os Cinta 
Larga, também desconhece qualquer indício do uso da ayahuasca entre este povo. 
37 Yara é como os Paiter chamam os brancos. 
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Aquela foi a noite em que eu recebi o primeiro ensinamento do Mestre.  Foi a 

noite em que eu vi o Mestre. Vi e ouvi perfeitamente, como se houvesse uma pessoa 

encarnada junto comigo. E dessa noite em diante eu passo a viver sob a luz do 

xamanismo, sob a doutrina xamânica do Mestre. Foi um outro marco divisório, 

modificou toda a minha vida. Então tudo o que eu conhecia a respeito do chá, da União 

do Vegetal, do Santo Daime, é como se fosse um outro livro. Não estou dizendo que eles 

estão errados. Discordo de algumas coisas, mas eu discordar não quer dizer que eles 

estão errados não. No entendimento deles, eles estão certos, no meu entendimento não 

atende a minha expectativa espiritual, portanto é como se eu tivesse fechado o livro38 da 

União do Vegetal e do Santo Daime. Porque eu tive contato com o xamanismo, com uma 

doutrina xamânica totalmente indígena. Nas outras vertentes, tanto do Daime quanto do 

Vegetal, a doutrina era cristã ou judaico-cristã. Totalmente diferentes. Eu comparo essa 

diferença como sal e açúcar. Não significa que o açúcar ou que o sal são ruins. São 

diferentes. Atende a compreensão cristã, serve para eles. Eu já não era cristão há muito 

tempo. O xamanismo atendeu na totalidade a minha compreensão, o meu grau de 

entendimento. 

 

Para Mestre Rogério, a aparição de Yajé enquanto ele e outros Suruí estavam sob 

efeito da ayahuasca e, posteriormente, na trilha no meio da floresta onde ele pernoitou, só foi 

possível pois ele não estava em um ritual eminentemente cristão. O cristianismo, dessa forma, 

torna-se uma espécie de invólucro que impede a manifestação deste espírito, detentor de todo 

o conhecimento que a ayahuasca pode proporcionar àquele que a ingere. Uma forma de ruído 

que impede a comunicação com esse ser e o acesso à ancestralidade que remonta à sua 

origem, o que explica porque aqueles que bebem o daime ou o vegetal não tem acesso a ele. 

Podemos aqui delimitar como o conceito de xamanismo é utilizado, enquanto categoria 

nativa, para opor a Doutrina ao cristianismo, sendo importante destacar, contudo, que ela não 

se restringe a esta definição, adquirindo outros significados e sentidos que serão discutidos 

adiante. Todavia, quando mobilizada em oposição à presença de elementos cristãos em outra 

linhas ayahuasqueiras, a concepção de xamanismo pode ser caracterizada como uma categoria 

dialógica (Langdon, 2012) que emerge de processos comunicativos envolvendo atores e 

eventos específicos. O surgimento da Irmandade integra elementos situados no campo 

fenomenológico da própria experiência de Mestre Rogério: o encontro com um espírito que se 

                                                
38 A palavra “livro” é utilizada metaforicamente no sentido de pensar cada uma destas religiões ayahuasqueiras 
como fontes distintas de conhecimento. 
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manifestou sob a aparência de um ancião indígena, dentro da floresta, portando uma luz que 

iluminou tudo ao seu redor; para apresentar quem ele era, a origem da ayahuasca em tempos 

imemoriais e qual o propósito da existência desta bebida.  

Essa reformulação do eixo cosmológico relacionado ao uso da beberagem, suscitado 

pelo evento do encontro entre o humano e o não-humano, também agencia um afastamento 

das demais linhas religiosas ayahuasqueiras. Assim, inverte-se a noção de tradição no tocante 

ao uso ritual da beberagem: o componente cristão, presente no Santo Daime, na Barquinha e 

na União do Vegetal, passa a ser visto como um elemento adicionado posteriormente ao uso 

ancestral desta bebida, modificando sua essência. Nota-se que, ao mesmo tempo em que 

define a ontologia dos espíritos que agem através dela, este encontro inesperado entre Rogério 

e Yajé, mediado pelo encontro dos Suruí Paiter com a ayahuasca, também situa as fronteiras 

que delimitam e caracterizam as práticas deste grupo.39 O sentido dado ao surgimento de 

Mestre Yajé naquela noite, um indígena que remete à origem da ayahuasca, não deve ser 

interpretado exclusivamente como uma forma de reivindicar a autoridade de uma tradição, 

marcada tanto pela anterioridade histórica quanto por uma alteridade que reforça a inversão 

do gradiente do poder xamânico (Gow, 1994) – opondo o branco ao índio ou a cidade à 

floresta – e legitimando uma prática de uso da ayahuasca desvinculada das linhas religiosas 

anteriormente estabelecidas. Embora não descarte essa hipótese, acredito que ela não está 

dissociada dos significados atribuídos por Mestre Rogério a sua própria experiência de 

encontro com o Outro, com a alteridade representada ao mesmo tempo por um índio e um 

não-humano, implicando profundas modificações na relação que este havia estabelecido até 

então com outras religiões ayahuasqueiras. Se em sua trajetória pessoal dentro desse campo 

religioso Mestre Rogério já se encontrava afastado da linha da UDV por uma série de 

questionamentos, entre eles a origem atribuída à beberagem, tampouco as linhas do Santo 

Daime e da Barquinha apraziam a sua sensação de que “haveria algo além”. É necessário, 

dentro dos processos comunicativos que envolvem o xamanismo enquanto categoria 

dialógica, levar em conta também aqueles atores que se manifestam através da experiência 

sensorial suscitada pela ayahuasca, considerando que eles também são agentes produtores de 

relações sociais. 

                                                
39 Como apontam Labate e Coutinho, a entrada de indígenas no campo religioso ayahuasqueiro não deixa de 
representar uma “ironia histórica” (2014, p. 242), onde as narrativas que relatam a origem do Santo Daime e da 
UDV ressaltam as virtudes da cristianização do uso da ayahuasca pelos seus fundadores. As tradições anteriores 
ao advento destas linhas religiosas são muitas vezes interpretadas como usos “primitivos” e “demoníacos” da 
beberagem, implicados na ideia de um conhecimento “falso” e “ilusório”, voltados para a “magia negra” e para a 
“curiosidade” (Goulart, 2004, p. 35 e 199; Brissac, 1999, p. 68; MacRae, 1992). 
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A partir daquele dia, segundo narra Mestre Rogério, “a Doutrina vem chegando”. Ele 

passa a receber de Mestre Yajé os ensinamentos que regem os trabalhos da Irmandade com a 

ayahuasca. A palavra “receber” conota uma comunicação entre o ser incorporado à 

beberagem e o humano que interage com ela e passa a transmitir seus ensinamentos a outras 

pessoas. Podemos afirmar que, sendo a Doutrina algo “recebido” de um espírito pertencente a 

outro plano, ela seria algo dado pelo ser divino e não construído pelo ser humano? Nem um 

nem outro: “receber” a Doutrina constitui um ato de tradução. O conceito ajuda a definir e 

explicar a função de mestre que Rogério exerce junto à Irmandade. A ayahuasca permite 

àquele que a ingeriu entrar em contato com o mundo espiritual e com uma miríade de visões, 

sons, sensações, e estímulos que ganham sentido a partir dos ensinamentos e orientações 

transmitidos pelo Mestre Rogério durante os trabalhos com a bebida. As informações 

transmitidas por ele nas ocasiões em que se bebe a ayahuasca ajudam a significar essa 

experiência e a guiar as incursões pelas dimensões interiores e exteriores do nosso espírito. 

Por dominar e ensinar os códigos necessários para transpor a linguagem dos espíritos que 

ensinam através da ayahuasca para a linguagem humana, Rogério ocupa na hierarquia da 

Irmandade o lugar de “Mestre Guardião”. É ele quem guarda a Doutrina, os ensinamentos que 

o Mestre Yajé lhe transmite sob efeito desta beberagem, repassando-os gradualmente aos 

demais. Além dele, somente outra pessoa ocupa atualmente na Irmandade o lugar de mestre. 

 

Terceira filha de uma família com oito irmãos, Ana Cláudia do Carmo – Mestra Ana – 

nasceu em 7 de agosto de 1967 em Mogi das Cruzes, São Paulo. Seu pai foi metalúrgico 

durante toda a vida e sua mãe, além de dona de casa, também trabalhava como diarista. 

Depois de uma infância marcada pela pobreza – “de chegar a passar fome, minha mãe 

trabalhava de dia para a gente comer à noite” – fazer faculdade foi uma opção de mobilidade 

social. Em janeiro de 1994, durante uma breve internação em um hospital de Salesópolis, a 

estudante de psicologia Ana conhece Rogério, na época um médico recém-formado. Já 

casados, conhecem a União do Vegetal juntos. 

 

Em outubro de 1994 o Rogério foi convidado para beber o Vegetal e me disse 

“hoje vamos num sítio beber um chá”. Eu achei que beberíamos um chá comum, na casa 

de alguém. Na estrada, a caminho, uma pessoa que nos acompanhava me falou: “Ah, 



 

	

44 

você não sabe, Ana? É o chá do Santo Daime!”.40 Naquela hora fiquei assustada, mas 

pensei: “Já estou aqui, não posso voltar atrás”. Chegando lá, descobri que era um lugar 

que servia um “vegetal”. Neste dia o Rogério fez um trabalho bem forte, mas eu bebi o 

chá e não senti absolutamente nada. Fiquei serena, não entendi muito. O Rogério falou 

que nunca mais voltaria a bebê-lo, mas na semana seguinte quis ir novamente e eu o 

acompanhei. Nossa trajetória com o chá começou nesse período. Passados alguns meses, 

o Rogério começou a fazer algumas viagens para o norte. Em 1999 ele resolveu ir 

trabalhar em Rondônia e eu fiquei em Mogi das Cruzes, trabalhando. Lá ele participou 

de alguns trabalhos na União do Vegetal e depois conheceu a Barquinha e o Santo 

Daime. Em outubro de 1999, depois que ele bebeu a ayahuasca com os índios e recebeu 

a Doutrina do Mestre Yajé, eu saí do meu emprego em São Paulo e fui para Rondônia. 

Preparamos, só eu e ele, 236 litros de ayahuasca. Montamos toda a estrutura 

burocrática41 do centro e voltamos para Mogi das Cruzes. Em 2000 começamos a plantar 

as mudas que trouxemos de Rondônia no sítio que nós já possuíamos, onde atualmente é 

a sede da Irmandade. 

A primeira vez que eu bebi a ayahuasca foi lá no sítio de Rondônia. Lembro que 

havia alguns conhecidos conosco que me falavam: “Tira isso da cabeça do Rogério, isso 

não vai dar certo. Tira isso da cabeça dele, continuem bebendo o chá aqui e pronto!”. E 

eu disse: “Não, vamos seguir com isso. O Rogério quer e vamos seguir em frente”. Para 

mim era tudo muito novo, porque antes eu estava participando de uma egrégora42 e de 

repente eu estava dentro de uma outra. Então, começou todo esse meu encontro com o 

Mestre Yajé e eu comecei a entender e a sentir quem é ele para mim, Ana. Como ele 

falava comigo, me mostrava as coisas. Eu nunca havia sentido isso nos outros lugares 

que eu participei, sabe? Quando eu fui para Rondônia e comecei todo esse trabalho com 

o Rogério, houve um encantamento. Eu pensei: “Este é o momento de poder fazer o que 

                                                
40 No Brasil, é comum as pessoas se referirem à ayahuasca, independente da vertente religiosa que a utiliza, 
como “o chá do Santo Daime”, em parte por conta desta linha ser a mais popularmente conhecida e difundida na 
mídia. 
41 Por “estrutura burocrática” Mestra Ana refere-se à regulamentação formal do grupo enquanto instituição 
religiosa ayahuasqueira, o que envolve toda a documentação legal necessária para plantio e transporte das 
espécies utilizadas no preparo da ayahuasca. 
42 Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2017), a palavra “egrégora” significa “entidade 
formada pelas energias dos elementos de uma assembleia”. Na Irmandade, o termo define o “campo energético” 
formado a partir de espíritos encarnados e desencarnados que se unem sob um mesmo propósito. Santo Daime, 
Barquinha, UDV e Irmandade Natureza Divina constituem, cada um, egrégoras próprias. Enquanto o termo 
“linha” é utilizado para distinguir as diferenças ritualísticas e cosmológicas entre estes diferentes grupos, 
“egrégora” poderia ser definido como a “energia” – enquanto substância imaterial – resultante de suas 
respectivas práticas no uso da ayahuasca. A palavra também é utilizada para referir-se a outras religiões que não 
fazem uso da beberagem, havendo as “egrégoras” do catolicismo, do islamismo, do budismo etc. No contexto de 
enunciação de Mestra Ana, o termo também remete a um sentido de espacialidade: estar inserido em uma 
egrégora é estar envolto por esse “campo energético”. 
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aprendi nesses anos em que eu bebo o chá, para ajudar muitas pessoas”. Neste primeiro 

momento foi isso, me uni com o Rogério e trouxemos para São Paulo essa doutrina.  

No dia 5 de Março de 2001 nós realizamos a primeira sessão em Mogi. Estavam 

presentes eu, o Rogério, Dona Laura – a mãe do Rogério – e mais dois amigos 

nossos.  Começamos esse trabalho recebendo toda semana uma pessoa nova, depois 

duas... Quando iniciamos este trabalho em Mogi, tínhamos em mente ajudar dependentes 

químicos. Depois fomos abrindo para outras pessoas. Muitos que chegaram nessas 

condições se recuperaram e ainda hoje esse é um dos nossos trabalhos. Nele procuro 

tratar as pessoas respeitando a individualidade e o grau espiritual de cada um. Procuro 

ter dentro de mim paciência para entender o momento de cada pessoa ali dentro. 

Participei de trabalhos na União do Vegetal, no Daime e na Barquinha e aprendi 

muito nesses lugares. Vi coisas muito boas e vi coisas que – não que fossem ruins – mas 

para mim não se encaixavam, eu não gostava. Então, ao abrir esse espaço, eu sempre 

procurei ter o cuidado para que as pessoas não sintam aquilo o que eu sentia nos lugares 

por onde passei. Tenho gratidão por eles, mas sempre quis que aqueles que chegam na 

Irmandade tenham uma outra sensação, não tenham o sentimento que eu tive por esses 

lugares onde eu passei. Eu sempre falei para o Rogério que queria realizar um trabalho 

que tivesse começo, meio e fim e que, após o seu término, eu pudesse orientar as 

pessoas. Sem sair da Doutrina, darmos assistência para quem chega, com alimentação e 

um lugar para repousar. Começamos nosso trabalho dessa forma e procuramos fazer 

isso até hoje. Procuro conhecer todas as pessoas da Irmandade Natureza Divina, me 

preocupo com que cada uma delas esteja bem desde o momento que chega até o momento 

de retornar para a sua casa, e também durante o restante da semana. Esta atenção, esta 

assistência, são coisas que não abro mão em relação às pessoas que vem conhecer a 

Irmandade. O meu objetivo sempre foi a qualidade, não quero um centro inchado, quero 

qualidade ali dentro, quero que as pessoas tornem-se agentes multiplicadores, que 

aprendam a Doutrina do Mestre Yajé e a levem para fora, multipliquem-na, falem desses 

ensinos com outras pessoas, sem necessariamente citar o Centro. Se ela achar que deve, 

convidar, trazer para conhecer a Irmandade mas, se achar que não, levar consigo o que 

ela aprende, multiplicar aí fora. Isso é algo que está sempre presente comigo, é algo 

primordial no nosso trabalho. 

Eu tenho zelo por essa doutrina. Tenho zelo por essa bebida. Às vezes as pessoas 

pedem: “Você pode me ensinar como que faz, como é isso?”. Eu não tenho uma receita, 

é a entrega.43 Eu quis me entregar para essa Doutrina, ninguém me forçou. Eu quis me 

                                                
43 O termo “entrega”, muito utilizado pelos integrantes da Irmandade, deriva do verbo “entregar-se” e tem vários 
sentidos. Pode significar o ato de “entregar-se para a energia da ayahuasca”, ou seja, deixar que os efeitos da 
beberagem e os espíritos que habitam ela tomem conta daquele que a ingeriu. Também caracteriza a capacidade 
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entregar, quis vivenciar isso. Eu quis ser ela. Quis pegar e levantar essa bandeira da 

ayahuasca, quis sentir o que é a energia do Mestre Yajé e do Rei Huascar.44 Eu quis e 

dentro disso procuro vivenciar esse lugar de mestra em que estou. Apesar de não gostar 

muito das pessoas me chamarem de “mestra”, eu procuro praticar esse lugar em que 

estou o tempo todo. E como é essa prática? É toda esta decisão de vida que eu tomei, 

poder orientar um irmão, uma irmã, tirar da escuridão, trazer para um caminho de luz 

divina. Estar no lugar de mestre é isso, é tomar essa decisão todos os dias da sua vida, 

praticar estes ensinos, lembrar-se sempre que não tem horário, não tem frio, não tem 

chuva, não tem sol. A forma de simplificar o que é o lugar de mestre é isso, é ter essa 

entrega pela Doutrina, para ajudar as pessoas e ser grata por tudo o que acontece na 

minha vida, pelas situações que enfrentamos no dia-a-dia.  Só eu sei como me fortaleci 

bebendo a ayahuasca, me entregando para esta egrégora. Eu procuro a cada dia zelar 

por esse lugar onde eu estou, zelar por toda essa Irmandade que eu sei que tem amor, 

respeito e cuidado comigo. A forma de eu retribuir isso para a Irmandade e para os 

Mestres é procurar tornar-me um ser humano melhor para poder auxiliar as pessoas. 

Entregar um copo de ayahuasca para uma pessoa é algo muito sério. Quando eu 

digo isso é pelo efeito que ela terá no universo do espírito de cada um que está 

recebendo-a. O que vai se abrir, o que ela vai conhecer, descobrir e se recordar. É muito 

sério. Claro que dentro dessa seriedade há todo o cuidado com as reações físicas, mas 

vai além disso. É como a pessoa irá se abrir para essa fusão entre o seu espírito e a 

egrégora do Mestre. 

 

Mestra Ana é uma pessoa cuja fala e gestos são carregados de uma profunda 

serenidade. As poucas palavras com que costuma se expressar são carregadas de uma 

sabedoria e afetividade que tornam-se especialmente significativas para aqueles que a 

procuram após as sessões com a ayahuasca em busca de orientação e auxílio. Madrugada 

adentro, conversa com quem recorre às suas orientações para entender melhor o que viu e 

sentiu sob o efeito da beberagem. Visões, sons, palavras, recordações, conflitos pessoais, 

traumas, espíritos, seres de outras realidades e tudo mais o que pode aflorar à consciência 

através da ayahuasca costuma ser relatado à Mestra Ana em busca de esclarecimentos que 

possam significar essa experiência, dando-lhe sentido dentro da Doutrina. 

 

                                                                                                                                                   
que cada pessoa tem de assimilar os ensinamentos da Doutrina e praticá-los no seu cotidiano. A 
complementaridade de cada um desses significados e a capacidade do membro da Irmandade em praticá-los 
integralmente definem a sua “entrega”. 
44 Rei Huascar é um herói mítico também mencionado na História da Ayahuasca. Trataremos dele com mais 
profundidade no terceiroo capítulo. 
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O Mestre Guardião uma vez me disse assim: “Ana, se eu tiver que trazer essa 

doutrina para um milhão de pessoas ou dez milhões de pessoas, eu trago”. Ele tem esse 

dom de falar para as pessoas. Eu sou uma pessoa de bastidores, faço esse trabalho com a 

Irmandade orientando após a sessão. E vejo que um completa o outro. Ele traz a 

Doutrina para as pessoas, ele a propaga e eu entro com a parte de orientação. Ele sabe a 

parte que ele tem que fazer e eu sei a minha, então temos esse equilíbrio. Não tem uma 

disputa entre Mestre Rogério e Mestra Ana, tem o entendimento de que eu sou uma 

pessoa tímida, não gosto de falar para um monte de pessoas, já para ele isso é 

tranquilo. A única coisa que eu vejo que difere entre nós dois nessa guarnição da 

Doutrina é isso, ele é uma pessoa que tem uma boa retórica, se ele tiver que falar para 

uma multidão, ele fala tranquilamente, eu já não tenho isso comigo. Ele tem essa forma 

de trazer a Doutrina e eu tenho este meu jeito, mas temos este respeito, este entendimento 

de que o que o Mestre Yajé traz para mim, trouxe para ele também. Não é nem que 

difere, se complementam e se equilibram. O Mestre Rogério às vezes é duro, ele fala 

algumas coisas, daí eu vou e faço um pouco o papel de mãe e tento apaziguar. Isso não é 

uma disputa, é um equilíbrio. Eu vejo que a Irmandade precisa desse direcionamento. 

Mas é apenas a forma de propagar o ensino que é diferente. Eu trago a doutrina do 

Mestre Yajé dentro do meu jeito de ser, com a minha personalidade, a minha forma de 

falar, mas não saio dos ensinos, não saio da Doutrina. O Mestre Rogério tem esse jeito 

expansivo de falar, de propagar a egrégora do Mestre Yajé, mas ele também não sai 

dela. A única coisa que muda, que difere um pouco entre nós dois, é esta forma de 

atuação minha e dele dentro da ayahuasca. 

 

Tendo ao lado de Mestre Rogério um papel fundamental no surgimento e estruturação 

da Irmandade, Mestra Ana possui uma atuação complementar a dele no ensino da Doutrina. 

Podemos situar as diferentes formas de ambos atuarem junto ao grupo notadamente no seu 

aspecto performativo. Enquanto Mestre Rogério fornece os códigos necessários para tradução 

da experiência com a ayahuasca através da Doutrina dentro de um sentido geral, nas ocasiões 

em que se ingere a beberagem coletivamente, Mestra Ana realiza esta mesma função num 

sentido voltado ao particular, dentro das interpretações individuais que cada frequentador da 

Irmandade tem da sua própria experiência, sempre utilizando os ensinamentos transmitidos 

pelo Mestre Guardião. 
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A Doutrina 
 

A hierarquia da Irmandade se divide entre “mestres”, “discípulos” e “visitantes”. Os 

primeiros, conforme já apresentado, são atualmente os fundadores e dirigentes do grupo. 

Somente mestres podem servir a ayahuasca para os demais integrantes da Irmandade e 

conduzir os rituais com a beberagem. Também cabe a eles definir as diretrizes do grupo em 

relação às mais variadas atividades, como o cultivo das plantas utilizadas para se preparar o 

chá, a época em que ocorrerá o feitio e as ocasiões em que a ayahuasca será consumida pelo 

grupo. “Discípulos” são as pessoas que frequentam a casa há um certo tempo e tem uma 

adesão formal ao grupo, que se reflete no envolvimento com a Irmandade. Consideram a si 

mesmos como “parte da casa” e tem os ensinamentos da Doutrina como os preceitos que 

guiam sua relação com a ayahuasca. Costumam ajudar na organização das cerimônias com a 

bebida e na manutenção das dependências do sítio que abriga a sede da Irmandade, dando o 

sentido de comunidade que permeia o local. “Visitantes” são aqueles que beberam o chá na 

Irmandade poucas vezes – “que estão chegando”, como costuma-se dizer – ou que, mesmo 

frequentando o lugar há um certo tempo, decidiram por não se filiar à instituição, seja por 

também beberem a decocção em outras linhas ayahuasqueiras, por ainda não se sentirem no 

momento de fazê-lo ou simplesmente porque não tem interesse em se envolver mais 

estreitamente com o grupo. Atualmente o número de discípulos que frequenta a Irmandade 

gira em torno de 250 pessoas e o de visitantes em torno de cinquenta. A imprecisão destes 

dados justifica-se pelo fato de que existe uma população flutuante na Irmandade, tanto entre 

discípulos quanto visitantes, cuja presença nos rituais com a ayahuasca tem um caráter 

inconstante. Alguns frequentam o grupo durante um período como discípulos e depois se 

afastam, retornando apenas esporadicamente. Outros, como visitantes, tem uma frequência 

nos rituais constante, o que demonstra que essa classificação possui limites muito tênues, 

sendo determinada muito mais pela relação da pessoa com o grupo e com a Doutrina do que 

como ela está formalmente definida. 

O perfil socioeconômico da Irmandade é bastante heterogêneo45 e grande parte dos 

discípulos teve uma formação religiosa anterior pautada no catolicismo, no espiritismo 

                                                
45 Pode-se dizer que na Irmandade tem um pouco de tudo: bancários, médicos, psicólogos, advogados, 
tatuadores, corretores imobiliários, camelôs, policiais, desempregados, fotógrafos, aposentados, cabelereiros, 
designers, arquitetos, dentistas, empresários, terapeutas, enfermeiros, estudantes, mecânicos automotivos, 
vendedores, músicos, atendentes de telemarketing, biólogos, jornalistas, professores, artistas plásticos, 
metalúrgicos, lojistas, entre diversos outros. Menos da metade dos frequentadores tem formação superior e o 
poder aquisitivo varia consideravelmente. A maioria vive em cidades da região do Alto Tietê (Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos), ou então na capital paulistana. Outra parte vem da 
região de Osasco e Barueri ou de municípios do Grande ABC paulista. A direção da Irmandade solicita uma 
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kardecista e nas religiões afro-brasileiras, enquanto uma pequena parcela frequentou religiões 

pentecostais. Há também aqueles que, não se enquadrando em nenhuma religião, 

consideravam-se apenas em busca de um caminho espiritual antes de chegar no grupo. Muitos 

tiveram experiências anteriores com a ayahuasca, tanto no Santo Daime quanto na UDV. 

Entre os visitantes que bebem o chá esporadicamente, há aqueles que se consideram católicos 

(ou cristãos), umbandistas e daimistas. Como destacou o próprio Mestre Rogério em seu 

relato, o fluxo de pessoas pela Irmandade Natureza Divina é intenso. Em média vinte pessoas 

bebem a ayahuasca pela primeira vez junto ao grupo a cada mês, quando são abertas 

oportunidades para aqueles que querem conhecer os rituais da Irmandade. Destas, um número 

bem menor permanece frequentando o grupo por um período maior de tempo, geralmente 

aquelas que se identificam mais com o conteúdo dos ensinamentos ali compartilhados. O que 

determina, em grande parte, se a pessoa que bebeu a ayahuasca na Irmandade pela primeira 

vez permanecerá frequentando o grupo é a maneira como ela relaciona a experiência de 

alteração de consciência proporcionada pela beberagem com o conteúdo das informações 

transmitidas durante o ritual. 

A Doutrina da Ayahuasca pode ser sumariamente definida pela forma como todas as 

informações transmitidas verbalmente pelo Mestre Guardião – ou, sob efeito da beberagem, 

diretamente pelo Mestre Yajé – se organizam em um sistema próprio de percepção e 

organização de conhecimento. O termo caracterizaria a cosmologia do grupo. Como Mestre 

Rogério ensina, a Doutrina é importante para que o discípulo não fique vagando sem direção 

no mundo espiritual quando está com a consciência expandida pela ayahuasca. Ela é, em suas 

palavras, como uma roupagem que faz com que, após ingerir a beberagem e adentrar a 

dimensão espiritual, o discípulo identifique e seja identificado pelos espíritos que compõem a 

egrégora da ayahuasca, podendo assim aprender com eles. Funciona, dessa forma, como um 

código que provém e ordena os significados daquilo que é experienciado sob efeito da 

substância, permitindo que se estabeleça uma comunicação com o mundo espiritual. Através 

dela a pessoa consegue dotar de sentido todas as visões, sons, vozes, cores, aromas e demais 

sensações sinestésicas que perpassam seu fluxo de pensamentos e sua consciência enquanto se 

encontra sob seu efeito.  

O ensino da Doutrina é baseado primordialmente no conhecimento transmitido pelas 

palavras do Mestre Guardião através de narrativas míticas, cânticos e ensinamentos. Porém 

                                                                                                                                                   
contribuição aos discípulos, visitantes e novatos a cada sessão realizada, para ajudar nos custos relativos à 
manutenção da infraestrutura do grupo. Pessoas passando por algum tipo de dificuldade financeira são 
dispensadas deste pagamento. 
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estes podem ser interpretados de acordo com o grau de consciência de cada discípulo, ou seja, 

a compreensão deste ensino resulta da maneira como a informação que foi transmitida passa 

por uma série de “filtros”, que podem modificar significativamente o que foi originalmente 

compartilhado. Grau de consciência é um conceito êmico importante para se pensar a relação 

do discípulo com a Doutrina da Ayahuasca, e pode ser traduzido como um ponto de vista ou 

um determinado regime de percepção que abrange simultaneamente uma dimensão coletiva e 

contingente. Basicamente, refere-se às idiossincrasias de cada espírito em relação aos 

diferentes fenômenos com que ele interage, sejam eles físicos ou espirituais. Todo espírito – 

encarnado ou desencarnado – possui um grau de consciência diferente. Este não é dado, mas 

construído; também não é estático, mas modifica-se constantemente. O grau de consciência, 

apesar da palavra “grau” sugerir uma gradação, não é uma categoria utilizada para 

hierarquizar as pessoas, pois ele relativiza-se de acordo com a contingência do fenômeno que 

o espírito lida no momento. Sob circunstâncias distintas ele pode manifestar um diferente grau 

de consciência: mais “elevado” (ou “expandido”), ou “rebaixado” (“retraído”), de acordo com 

a especificidade de cada situação vivida pela pessoa. O conceito também é crucial para 

entender a noção de pessoa tal como ela é percebida pelos discípulos da Irmandade, na 

medida em que grande parte da percepção que o discípulo tem de si e da realidade que o 

cerca, enquanto ser senciente, deriva da modificação do seu grau de consciência. As 

oposições entre expandido/elevado e retraído/rebaixado também tem relação com as 

diferentes classificações em que a Doutrina ordena o cosmo. A finalidade de se beber a 

ayahuasca é que ela expanda a consciência momentaneamente para que possamos “ver” sob 

outros pontos de vista, que podem ser tanto extracorpóreos quanto fora deste planeta, em 

outros corpos celestes. Assim, grau de consciência adquire o sentido de “parte” ou 

“fragmento” de um “todo” – a consciência ou o próprio plano divino. Desenvolveremos estes 

conceitos com mais profundidade posteriormente.  

A agência e a comunicação entre os espíritos incorporados às plantas que compõem a 

beberagem e os seres humanos são centrais na cosmologia da Doutrina. A principal maneira 

de interagir com estes espíritos, que conduzem aqueles que adentram seus domínios, é 

bebendo a ayahuasca. As ocasiões em que isso ocorre são chamadas de trabalho, no sentido 

de que representam a oportunidade de se realizar um “trabalho espiritual”, ou ainda 

“trabalhar” junto com a ayahuasca. Esses trabalhos espirituais podem ter os mais diversos 

objetivos para aqueles que o realizam, variando muito de pessoa para pessoa: a resolução de 

conflitos ou crises pessoais, a busca por uma comunicação com a espiritualidade para adquirir 

conhecimento, conhecer lugares distantes no mundo espiritual, a busca por cura física ou 
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espiritual, escutar os ensinamentos transmitidos pelo Mestre durante o trabalho, entre outros 

“que muitas vezes a própria pessoa desconhece”, como costuma-se dizer entre a Irmandade. É 

comum as pessoas perguntarem umas às outras, após sua conclusão: “Você fez um bom 

trabalho?”, ou fazerem comentários como “meu trabalho foi muito forte”, “hoje vi muitas 

coisas no meu trabalho”. Os tipos de trabalho realizados pelos integrantes da Irmandade 

variam consideravelmente tanto no seu formato ritualístico quanto na finalidade a qual se 

destinam. Diferentes tipos de trabalho visam diferentes objetivos e, dependendo de sua 

característica, possuem restrições sobre quais integrantes da Irmandade estão aptos a 

participar e quais ainda não estão. Cada tipo de trabalho envolve diferentes formatos, 

dinâmicas e espacialidades, revelando uma abordagem específica e interação do discípulo 

com os ensinamentos da Doutrina. Todos eles são conduzidos por algum dos mestres, que 

transmitem os conhecimentos inerentes àquele formato de ritual.46 

A Doutrina apresenta-se como um arcabouço conceitual que fornece os códigos 

necessários ao discípulo para dar sentido à sua experiência com a ayahuasca. Parece ser um 

senso comum entre discípulos e visitantes da Irmandade que a Doutrina se constitui como o 

principal componente diacrítico que delimita suas fronteiras em relação a outros grupos 

ayahuasqueiros. A ausência de uma identificação com as linhas do Santo Daime, da UDV ou 

da Barquinha, com exceção do fato de todas elas beberem a ayahuasca em seus rituais, tanto 

para mim quanto para outros discípulos da Irmandade, sempre foi algo tomado de uma 

obviedade tão evidente que dispensava maiores explicações ou reflexões. Essa visão era 

reforçada pela experiência de visitantes de outras linhas, que também apontavam um 

afastamento deste grupo em relação à outras vertentes do chá. À medida que passei a analisar 

a Irmandade e a Doutrina sob uma perspectiva antropológica, estas questões tornaram-se mais 

problemáticas, quando não conflitivas. 

Como pensar na Doutrina do Mestre Yajé como algo distinto ou à parte de outras 

religiões, sejam elas ayahuasqueiras ou não, quando percebe-se que nas práticas rituais da 

Irmandade são mobilizados referenciais oriundos das mais diversas doutrinas religiosas? É 

possível notar, na dinâmica dos trabalhos do grupo com a ayahuasca, o uso de termos e 

palavras que revelam a trajetória religiosa dos fundadores da Irmandade. Em distintos 

                                                
46 Os rituais com a ayahuasca compartilhados até hoje pelo Mestre Guardião de que tenho conhecimento e 
participei são: “sessão”, “Tenda de Pedra”, “Casa D’água”, “trabalho de cura”, “Casa do Silêncio”, “trabalho de 
concentração” e “feitio”. A descrição detalhada de cada um desses trabalhos, incluindo suas respectivas 
dinâmicas e finalidades, ampliaria muito o escopo desta pesquisa, o que justifica minha opção por apenas 
mencioná-los brevemente. Estes rituais envolvem diferentes formas de transmissão da Doutrina, abrangendo o 
trânsito e a comunicação por outras realidades e processos de transubstanciação entre humanos, plantas e 
minerais que permitem o acesso às narrativas cosmogônicas e escatológicas presentes na cosmologia do grupo.  
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momentos de suas vidas ambos tiveram passagens por religiões como o catolicismo, o 

kardecismo e a umbanda, além da UDV, o Santo Daime e a Barquinha, percurso que reflete 

também a trajetória de grande parte dos discípulos e visitantes da Irmandade. O uso de termos 

e expressões como “Deus”, “espírito”, “reencarnação”, “força”, “luz”, “doutrina”, “trabalho”, 

“sessão”, “feitio”, “mestre”, “discípulo”, entre tantos outros, são apropriados de outras 

religiões ou linhas ayahuasqueiras e utilizados na transmissão da Doutrina para a Irmandade. 

Mesmo os nomes “jagube” e “rainha”, que respectivamente designam o cipó Banisteropsis 

caapi e o arbusto Psychotria viridis, são assumidamente apropriados da nomenclatura que o 

Santo Daime e a Barquinha dão a essas plantas. No que se baseia essa noção nativa de 

distanciamento dessas outras religiões ayahuasqueiras? Trata-se de um mecanismo, também 

presente em outros grupos que fazem uso dessa beberagem, procurando “afirmar diferenças 

para garantir legitimidades”, como afirma Goulart (2004, p. 292)? Não descarto essa 

possibilidade, mas acredito que existam outros fatores na forma de se pensar a Doutrina que 

possam ser mais influentes do que este. 

Ao transmitir a Doutrina para os discípulos, Mestre Rogério mobiliza um campo 

semântico comum a outros grupos ayahuasqueiros, estes por sua vez provenientes de matrizes 

religiosas e culturais mais amplas. Porém os significados pertencentes a esse campo não se 

definem a partir do contexto do qual originalmente derivam: os mesmos termos, ao se 

agruparem sob um novo arranjo, fazem com que novas relações sejam estabelecidas. A 

definição e a caracterização da Doutrina em relação a outras linhas é determinada, portanto, 

pela dinâmica de uma relação sistêmica, reconhecida em certa medida pelos discípulos da 

Irmandade. A lógica desta dinâmica opera transformações nas relações entre estes termos, 

fazendo com que, quando inseridos neste novo contexto, o mesmo significante possa adquirir 

um significado distinto.47  
Essa lógica trabalha um pouco à maneira do caleidoscópio, instrumento que 

também contém sobras e pedaços por meio dos quais se realizam arranjos 

estruturais. Os fragmentos são obtidos num processo de quebra e destruição, em si 

mesmo contingente, mas sob a condição de que seus produtos ofereçam entre si 

certas homologias: de tamanho, de vivacidade, de cor, de transparência. Eles não 

tem mais um ser próprio em relação aos objetos manufaturados que falavam uma 

“linguagem” da qual se tornaram os restos indefiníveis; mas, sob um outro aspecto, 

devem tê-lo suficientemente para participar de maneira útil da formação de um ser 

de um tipo novo (...) (Lévi-Strauss, 2011, p. 52). 

 

                                                
47 A relação, portanto, precede os termos. 
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Percebemos como o evento do encontro com Mestre Yajé apresenta-se como um 

elemento heteróclito que, quando inserido nos sistemas pré-existentes nos quais Mestre 

Rogério anteriormente significava sua experiência com a ayahuasca – UDV, Santo Daime e 

Barquinha – reconfiguraram totalmente o arranjo destes, fornecendo a estrutura de 

significantes e significados que definem a cosmologia da Irmandade. É importante ressaltar 

que abordar a Doutrina como um sistema de signos é parte de uma construção analítica que 

não se encontra dada no discurso dos meus interlocutores, mas resulta de um esforço para 

entender quais elementos são mobilizados na experiência com a ayahuasca e quais ficam de 

fora, ou seja, para determinar o que é “estar dentro” ou “sair” da Doutrina, como pudemos 

perceber na fala de Mestra Ana. Conforme mencionei anteriormente, Mestre Rogério, 

enquanto Guardião da Doutrina, é quem fornece tanto os signos quanto suas relações, que são 

mobilizados para significar a experiência com a ayahuasca. Ao prover as “sobras e pedaços” 

por meio dos quais se realizam arranjos estruturais, conforme o exemplo fornecido por Lévi-

Strauss, cabe perguntar como eles se arranjam no “caleidoscópio” da Doutrina. Se a noção de 

sistema pode parecer distanciada da experiência com a ayahuasca no âmbito da Irmandade, 

cabe relatar uma cena que pode fornecer um exemplo de como estes arranjos se organizam. 

Certa vez André Freire, amigo ayahuasqueiro de longa data e precioso interlocutor 

deste trabalho, me perguntou o que significava o desenho de uma tatuagem que ele havia visto 

em meu corpo. Respondi que passei muitos anos sem saber, mas que recentemente havia visto 

em um programa de televisão o que ele representava. A figura, segundo informava o 

apresentador, retratava o rosto de um “homem-folha” (Green Man), entidade da mitologia 

celta que estava ligada à floresta. O programa contava ainda que a Igreja Católica, ao se 

estabelecer na Irlanda no século XVI, passou a colocar esculturas do rosto de Green Man 

dentro das igrejas recém-construídas, para atrair os pagãos para o cristianismo. Ao ouvir isso, 

André prontamente comentou: “Interessante! É o contrário que o Mestre [Rogério] faz no 

templo”. Sem dizer mais nada, fiquei pensando porque que ele proferiu aquele comentário e 

quando o entendi, percebi como ele ajuda a entender o processo de arranjo dos signos que a 

Doutrina opera. 

A pessoa que entra no templo onde são realizadas as sessões com a ayahuasca na 

Irmandade Natureza Divina aos sábados percebe que o amplo espaço possui um pé direito 

alto, com três colunas de cada lado e cor ambiente predominantemente azul clara. Na parede 

oposta à porta de entrada, uma abertura em formato triangular possui na sua base de 

aproximadamente três metros de largura uma mesa onde se sentam o mestre que vai dirigir o 

trabalho e mais dois discípulos com ele. Acima, a pintura de um céu estrelado projeta-se 
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como um facho na parede. Em cada lateral desta pintura, uma coluna anexa. No topo de cada 

uma delas há a estátua de um anjo, com cabelos cacheados e grandes asas em repouso. Ao dar 

alguns passos adiante e voltar-se para trás, observa-se que acima da porta de entrada há ainda 

uma terceira estátua, igual às outras. O ambiente, de certa forma, pode sugerir uma 

contradição para um grupo que se afirma praticando uma doutrina xamânica não cristianizada. 

Alguns anos atrás, ao terminar a reforma que ampliava o templo para acompanhar o 

crescimento da Irmandade, Mestre Rogério comentou que ele deveria necessariamente ter um 

aspecto de igreja, para que a pessoa que está começando a beber a ayahuasca, ao adentrar o 

recinto, tenha essa referência de templo religioso, sentindo-se mais segura e confortável. Por 

diversas vezes já o ouvi explicar que vivemos em um país onde o cristianismo exerce uma 

influência muito forte sobre as pessoas, embutindo nelas um medo inconsciente da ayahuasca. 

A presença das imagens angelicais também segue essa mesma lógica. Embora a Doutrina faça 

referência a seres que denominamos como “anjos”, eles possuem uma característica bem 

diversa daquela representada pelo catolicismo, sendo um ser de luz que pode assumir as mais 

variadas formas, desde um animal, uma planta, um objeto ou uma pessoa aparentemente 

comum. Mas, conforme explica Mestre Rogério, “a pessoa que ainda tem essa referência vai 

olhar e dizer: ‘Ah, tem anjos aqui!’. E vai se sentir mais tranquila, porque vai reconhecer o 

divino aqui também. Para o povo que já é da ayahuasca, não precisa de nada disso. Isso é para 

quem está chegando. Lá na frente ele vai ver que nada disso importa”. 

Torna-se claro porque André comentou que Mestre Rogério fazia “o contrário” do que 

os católicos irlandeses. Ao incorporar a estética de uma outra religião no espaço ritual da 

Irmandade, mesmo se tratando de elementos reconhecidamente exógenos e, sob a perspectiva 

do discípulo, temporários, Mestre Rogério fornece componentes que ajudam aqueles que tem 

suas primeiras experiências com a ayahuasca a entender os seus significados. O movimento 

do “caleidoscópio” que arranja esses elementos é um movimento de tradução, dispondo os 

significados recebidos do mundo espiritual – por isso, conforme mencionado anteriormente, o 

Mestre “vem recebendo a Doutrina” – e ensinando-a através de significantes compartilhados 

por todos.48 Portanto, a Doutrina que Mestre Rogério recebe do plano espiritual não é 

transmitida exatamente da maneira como ele a “vê” e, ao mesmo tempo, o conhecimento 

compartilhado não é interpretado como inventado por ele. 
                                                
48 Por isso que, sob o ponto de vista “nativo” da Irmandade, torna-se perfeitamente compreensível a afirmação 
de Mestre Rogério de que também era Mestre Yajé quem regia os trabalhos daquele pequeno grupo suruí que 
bebia a ayahuasca junto com ele, pois foi naquele contexto que este espírito se manifestou. “Eles não me falaram 
nada, mas eu descobri porque ele apareceu”. Embora não se encontre referência nenhuma à ayahuasca ou à 
palavra yajé na literatura antropológica sobre o grupo, para a Irmandade, por estarem em outra cultura, esse ser 
se manifestava sob outros nomes, ou seja, sob outras formas de tradução próprias daquela sociedade. 
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Cabe destacar que esse movimento é realizado tanto pelos mestres quanto pelos 

discípulos, cada um à sua maneira. Uma característica importante para a compreensão da 

interação do discípulo com a Doutrina é a sua modificação constante. O mesmo ensinamento 

compartilhado pelo Mestre Guardião pode ser transmitido, em um outro momento e para 

pessoas diferentes, de uma maneira distinta, sem que dessa forma sua “essência” (ou 

estrutura) se modifique, mas permitindo que uma nova série de interpretações e 

ressignificações sejam incorporadas a ele. É por isso que Mestre Rogério afirma que “a 

Doutrina não é estática, ela é dinâmica. Ela muda constantemente, junto com o grau de 

consciência do discípulo”. “Estudar a Doutrina”, expressão que define a exegese 

habitualmente empreendida pelos discípulos após os rituais em que bebem a ayahuasca ou 

mesmo em conversas informais, é um ato de relembrar os ensinamentos já compartilhados e 

ao mesmo tempo de produzir e inventar novas relações para os mesmos. A Doutrina, tal qual 

ela é transmitida, pode ser entendida como um ponto nodal de onde se originam todos os 

entendimentos e compreensões e, ao mesmo tempo, para onde todas essas interpretações 

devem confluir, para que pertençam a essa estrutura de sentidos e significados que compõem 

a cosmologia deste grupo, mantendo-a coesa e imbuindo de sentido as dimensões coletivas e 

individuais da experiência com a ayahuasca. Assim, podemos definir a interação entre o 

Mestre Guardião e o discípulo: enquanto o primeiro, agindo como tradutor de uma linguagem 

supra humana acessível pelos estados de consciência proporcionados pela beberagem, fornece 

essa estrutura de significados, os demais, a partir de suas interpretações, movimentam essa 

estrutura. O que está fora da Doutrina, o que sai desse sistema, são os elementos que impedem 

a constante reorganização deste caleidoscópio nestas diversas interpretações, fazendo com 

que sua configuração torne-se irreconhecível por aqueles que a vivenciam. Para que um 

elemento se insira neste sistema é necessário que ele tenha um lugar nessa movimentação, 

atuando nessa tarefa de tradução.49 Por isso, embora possamos pensar a Doutrina como um 

sistema aberto, os elementos que adentram esse sistema, pedaços ou fragmentos que por 

ventura possam inserir-se nesse arranjo estrutural, não podem representar a sua quebra.50  

Todavia, sendo o objetivo desta pesquisa evocar os sentidos atribuídos à experiência 

com a ayahuasca pelos integrantes da Irmandade Natureza Divina, esta etnografia não busca 

perseguir a origem destes elementos – fragmentos oriundos de outras matrizes religiosas – 

                                                
49 Enquanto Wladimyr Sena Araújo define a Barquinha como uma “cosmologia em construção” (Araújo, 2009), 
a Doutrina poderia ser definida como uma “cosmologia em tradução”. 
50 “Admitindo-se que a desordem estraga o padrão, ela também fornece os materiais do padrão. A ordem implica 
restrição; de todos os materiais possíveis, uma limitada seleção foi feita e de todas as possíveis relações foi 
usado um conjunto limitado” (Douglas, 2012, p. 117). 
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para tentar compreender as fontes das quais este grupo se apropria para compor a sua 

cosmologia. Não descarto a proficuidade de uma abordagem comparativa à maneira daquela 

realizada por Goulart (2004), porém o foco principal deste trabalho é realizar uma 

contribuição etnográfica que permita compreender os sentidos que a Irmandade atribui ao uso 

da ayahuasca em seus rituais. Embora não desconsidere os méritos de uma perspectiva 

comparativa mais ampla, situando este grupo em um campo de relações que envolve 

diferentes grupos ayahuasqueiros, por ora minha intenção é apreender como os discípulos da 

Irmandade operam o movimento deste caleidoscópio através da Doutrina e decifrar os 

possíveis arranjos que derivam dele. Evitarei, portanto, conceder à abordagem comparativa 

uma certa vantagem epistemológica que poderia facilmente recair na conclusão de que a 

Doutrina – enquanto sentido cosmológico da experiência com a ayahuasca vivida pela 

Irmandade – pode ser definida como uma série de empréstimos e transformações oriundos 

principalmente da UDV, do Santo Daime e da Barquinha, com elementos do xamanismo suruí 

difusamente dispersos aqui e acolá. Tal enfoque acabaria por “neutralizar” o discurso 

compartilhado pela Irmandade de que a origem ancestral e imemorial da ayahuasca 

remontaria à época de Mestre Yajé. Não se trata de ignorar a hipótese de apropriações 

seletivas de outras linhas ayahuasqueiras ou religiões, priorizando a sincronia em detrimento 

da diacronia, mas antes procurar entender a lógica do discurso nativo que opera essas 

afirmações, discutindo à exaustão suas possibilidades elucidativas. Minha abordagem, 

portanto, situa-se no nível fenomenológico da experiência tal como ela é vivida, buscando 

decifrar os horizontes que a ayahuasca descortina para aqueles que a ingerem. 

O feitio, desta forma, adquire relevância para minha incursão antropológica pela 

Irmandade justamente por tratar-se de um ritual que possibilita aos discípulos retirarem da 

própria Doutrina a ação prática e performativa que orienta a preparação da ayahuasca. Nele, 

os elementos que são mobilizados nessa tarefa característica da experiência com a ayahuasca 

tornam-se passíveis de reflexão não apenas para o pesquisador, mas para os demais 

participantes deste ritual, possibilitando aos membros da Irmandade refletir sobre os 

movimentos de tradução e interpretação deste caleidoscópio que arranja a sua cosmologia. 

Neste contexto, a fotografia apresenta-se um como um instrumento eficaz para a compreensão 

dos sentidos da experiência com a ayahuasca para o grupo, não apenas por concentrar através 

do registro da ação que compõem o feitio os diversos elementos que este ritual agrega, mas 

também por permitir ao discípulo da Irmandade, através daquilo que a sua interpretação 

projetiva das imagens fornece, refletir sobre como ele dá movimento à estrutura que constitui 

a Doutrina e como se movimenta através dela.  
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ENTRE OLHARES 
 

O cheiro adocicado do cipó batido e das folhas de rainha que passaram a noite 

submersas na água eram perceptíveis apenas para os que estavam mais próximos das panelas 

sendo montadas. Mesmo assim, somente para aqueles mais habituados às sutilezas sensíveis 

do ambiente do feitio. Para a maioria, o cheiro de fumaça da lenha queimando lentamente no 

fogo era predominante. Quatro pessoas permaneciam imóveis, sentadas defronte grandes 

panelas, aguardando o momento de iniciar a montagem. Percebia-se que estávamos todos sob 

forte efeito da ayahuasca, após participarmos de uma sessão que encerrara há pouco. A força 

com que ela ainda agia em mim era um bom parâmetro para entender por que algumas 

daquelas pessoas ainda permaneciam de olhos fechados, concentradas na tarefa que iriam 

realizar. 

Com o corpo sujo de fuligem das panelas que passamos o dia colocando e retirando do 

fogo para preparar os cozimentos que futuramente se transformariam em ayahuasca, e coberto 

de cinzas da fornalha, eu aguardava o melhor momento para fotografar. Naquela altura do 

feitio eu já não me importava mais em tentar manter minha câmera limpa, um capricho o qual 

me dediquei apenas nos primeiros dias. Ao comando do Mestre Rogério, outras pessoas 

começaram a trazer baldes contendo a medida ideal de plantas para preencher o interior de 

cada panela, sempre alternando entre camadas de cipó e de folhas. O material era sempre 

prensado com as mãos, para que coubesse a quantidade total desejada. Fazia muito calor 

naquela noite, todos suávamos muito, tanto aqueles que montavam as panelas quanto eu, que 

começava a dar os primeiros cliques daquela cena que se desenrolava na minha frente. 

Por um momento me detive na figura de Fábio Crepaldi enquanto ele espalhava com 

as duas mãos o material despejado dos baldes para o interior da panela. Não sei ao certo se era 

pela concentração que ele demonstrava naquela ação, pela composição da sua pessoa com o 

fundo com toras de lenha empilhadas ou pelos cabelos compridos e olhos levemente puxados 

que tornavam a sua aparência similar a de um índio – um tanto estereotipado, é verdade. 

Talvez todos esses elementos, ao mesmo tempo, fizeram com que eu permanecesse um bom 

tempo clicando apenas ele. Em alguns momentos direcionei a câmera para as outras três 

pessoas que montavam outras panelas, principalmente porque duas delas faziam aquilo pela 

primeira vez e talvez gostariam de ter o registro deste momento em uma fotografia. Mas logo 

em seguida voltei a objetiva da minha câmera para Fábio que, pelos motivos mencionados, 

compunha a cena mais interessante para ser fotografada. 
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À medida que o fotografava montando aquela panela eu dava continuidade a alguns 

experimentos fotográficos que vinha realizando há alguns dias, desde o começo daquele 

feitio. Depois de dispensar o uso do tripé, para uma maior desenvoltura de movimento no 

enquadramento das fotos, consegui achar a técnica ideal para alcançar os efeitos que eu 

desejava. Animado com as imagens que a tela da câmera digital me mostrava, passei a 

fotografar em um ritmo entusiasmado, tentando obter a maior quantidade possível de imagens 

daquela cena que eu sabia que acabaria em poucos minutos. Me concentrei tanto que parecia 

ignorar tudo o que acontecia ao meu redor, dando atenção apenas à cena enquadrada dentro da 

câmera. Me sentia tão extaticamente concentrado quanto aqueles que montavam as panelas 

cheias de cipó e folhas para prepararmos a ayahuasca. 

Ao observar a tela da câmera mais uma vez, após uma longa sequência de cliques, me 

dei conta que havia chegado à imagem que vinha idealizando há dias e até aquele momento 

não havia conseguido capturar. Na fotografia, o semblante de Fábio fica nitidamente definido, 

enquanto tudo ao seu redor parece movimentar-se num vórtice energético que tem como 

centro a panela de ayahuasca que ele prepara. O efeito era causado pela mistura da luz do 

flash que define seu rosto com a luz ambiente capturada por uma longa exposição, ao mesmo 

tempo em que movimentava a câmera. Estava tão satisfeito com o resultado – um tanto 

acidental – daquela imagem que, ao olhar para Fábio, esbocei um leve sorriso. 

Fábio apenas olhou para mim e fez um gesto discreto com a mão me pedindo para que 

eu parasse de fotografar. Percebi que eu havia exagerado. Mesmo assim fiquei surpreso. Em 

todos os anos fotografando feitios de ayahuasca, nunca ninguém havia demonstrado 

incomodar-se com a quantidade de disparos da câmera ou a intensidade do flash. Era algo 

incomum, muitos inclusive faziam questão de serem fotografados, ficando chateados quando 

não haviam fotos suas para mostrar depois. Fiquei desconcertado pelo ocorrido e não o 

fotografei mais. Fiz algumas fotos das outras pessoas que ainda montavam panelas, tomando 

cuidado para não incomodá-lo novamente, mas naquele momento eu mesmo estava 

constrangido com a presença da câmera fotográfica. Olhei novamente sua derradeira imagem 

e percebi que nela ele está imóvel, de olhos fechados e com as mãos repousando sobre as 

plantas que preenchem o interior da panela até o topo.  

Comecei a me perguntar o que estaria acontecendo ali que fez com que a tomada de 

fotos o incomodasse. Sua concentração era tanta que apenas posso imaginar o que ele poderia 

estar vivenciando: estaria ele vendo ou escutando algo? Seria o próprio Mestre Yajé falando 

com ele? Ou talvez ele estivesse colocando naquela panela um pouco de si mesmo. Poderia 

ser tudo isso e muito mais. Mas o fato é que a minha fotografia incomodou Fábio e isso foi 
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algo que me chamou a atenção naquele momento. Depois de um tempo tentei justificar para 

ele o motivo de fotografá-lo tanto. Brincamos sobre sua fotogenia e isso foi motivo para 

darmos algumas risadas. Expliquei brevemente minha pesquisa, agradeci pelas imagens, mas 

nunca perguntei sobre o que acontecia entre ele e aquela panela naquele momento. Posso 

imaginar, com uma certa convicção, que através do contato com aquela panela Fábio tentava 

comunicar-se com outro mundo. Buscava estabelecer uma conexão com o mundo das plantas 

e dos espíritos. Eu, por outro lado, tentava através da fotografia conectar esse mesmo mundo 

com um outro, o mundo da antropologia. Esse episódio, marcado tanto na minha memória 

quanto na imagem resultante, ilustra o encontro destes mundos e as tensões dele resultantes. A 

fotografia, no acontecimento narrado, interrompeu um fluxo de comunicação para criar outro. 

É justamente no intento de comunicar e relacionar estes mundos que a imagem fotográfica 

ocupa um lugar de destaque nesta pesquisa.  

Na linguagem técnica da fotografia, o termo ponto nodal designa o ponto dentro da 

objetiva fotográfica onde se concentram todos os raios luminosos que nela adentram, para 

depois se espalharem pelo interior da câmera fotográfica, formando a imagem que 

sensibilizará o filme fotográfico ou o sensor digital. O ponto nodal também determina a 

distância focal da objetiva, ou seja, determina a distância mínima necessária para conseguir 

fotografar o assunto desejado com um foco preciso.  

Podemos pensar a presença da fotografia nesta etnografia também como um ponto 

nodal: enquanto feixe de relações, ela concentra toda a luz que irradia a partir de distintas 

formas de olhar e se relacionar com a experiência com a ayahuasca. Por bebê-la há alguns 

anos, sei o que aquele momento significa para Fábio, para as demais pessoas presentes e para 

o feitio como um todo. Sei o que é possível sentir e ver, aonde é possível chegar ao se montar 

uma panela de ayahuasca. Ao mesmo tempo, também sei que a Irmandade aprecia o conjunto 

de imagens que produzo em cada feitio do qual participo. Já é algo esperado por algumas 

pessoas ver as fotos e comentarem, ou até utilizarem-nas para relatar como funciona o preparo 

da ayahuasca para pessoas que não conhecem ainda o ritual. Por outro lado, é provável que se 

eu não estivesse realizando uma pesquisa sobre a Irmandade e mais especificamente sobre o 

ritual do feitio, não tivesse insistido tanto para obter aquela imagem específica, recheada de 

elementos que poderiam tornar-se – e de fato isso ocorreu – importantes dados antropológicos 

para um trabalho de campo que se aproximava do fim. Também é possível que se Fábio 

soubesse a finalidade desta importunação etnográfica, talvez ele relevasse o incômodo 

causado e permitisse que eu fotografasse por mais tempo. 
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O que felizmente não ocorreu, pois permitiu-me problematizar e extrair as 

consequências do fato de que esta etnografia movimenta-se entre três fronteiras, entremeadas 

de tal modo que torna-se difícil, senão impossível, apontar seus limites. Apesar disso, delinear 

essa separação, mesmo que idealmente assumindo um caráter heurístico e provisório, é uma 

forma de problematizar as implicações que estas três perspectivas – enquanto três modos de 

percepção e três formas complementares de apreender a experiência com a ayahuasca – 

possuem na construção deste trabalho. Enquanto nativo, fotógrafo e antropólogo, percebo a 

composição de um olhar que movimenta-se constantemente entre a aproximação e o 

distanciamento, a familiarização e o estranhamento e que incita alguns questionamentos: de 

que maneiras minha abordagem fotográfica, ao longo desses anos, foi influenciada pela minha 

experiência com a ayahuasca? Como essa abordagem constituiu-se como um repertório de 

imagens que documentam (ou expressam) o feitio, enquanto ritual, para toda a Irmandade? 

Como esse mesmo repertório de fotografias influencia a composição desta etnografia? De que 

forma a minha inserção na Irmandade, anterior à minha pesquisa, influencia minha relação 

com meus interlocutores no âmbito de uma pesquisa antropológica? Quais as influências que 

esta pesquisa exerce na experiência dos meus interlocutores com o feitio e com a própria 

ayahuasca?  

Essas indagações permitem esclarecer que o propósito, no exercício de decomposição 

realizado, não é apreender isoladamente o ponto de vista de cada uma destas posições (do 

nativo, do fotógrafo e do antropólogo), mas as relações estabelecidas entre elas e as maneiras 

como afetam-se mutuamente. Mais do que delinear a contribuição teórico metodológica que 

este trabalho porventura possa realizar, este capítulo busca apresentar as estratégias 

discursivas para escrita etnográfica e narrativa fotográfica mobilizadas na composição desta 

pesquisa. Trata, ainda, de refletir sobre as vozes que o nativo adensa em si, as vozes que o 

antropólogo representa em seu discurso e as narrativas que a fotografia é capaz de construir. 

 

O “estar lá” e o “isto foi” 
 

Para compreendermos a forma como esta etnografia se vale da fotografia como parte 

intrínseca de sua composição, é necessário justificar e analisar de que modos ela se situa junto 

ao corpo de dados que compõe este estudo. À medida em que o caráter meramente ilustrativo, 

ou ainda puramente metodológico que justifique a sua presença nesse trabalho é refutado, 

busco explicitar quais relações entre o contexto da Irmandade e os objetivos desta pesquisa 

são mediadas, em grande parte, pela fotografia. Mas por que a fotografia? Espero deixar claro 
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que, assim como a ayahuasca opera em grande parte como um agente mediador na 

comunicação do conhecimento compartilhado pelos integrantes da Irmandade, a fotografia é 

fundamental para a comunicação entre os regimes de conhecimento, notadamente distintos, 

que busco colocar em diálogo nesta pesquisa. Para embasar esta afirmação, não postulo que 

no contexto da Irmandade a fotografia seja uma “mensagem sem código” (Barthes, 1990), 

mas que talvez alguns desses códigos apreendidos pela interpretação comum dos meus 

interlocutores sejam construídos em grande parte pela própria experiência visionária que a 

ayahuasca proporciona.  

Para corroborar tal afirmação, que será desenvolvida com mais profundidade no 

próximo capítulo, é necessário antes retomar algumas das relações que a fotografia estabelece 

com a antropologia desde seu surgimento e as discussões que as modificações destas relações 

tem suscitado. É importante enfatizar que minha intenção não é empreender uma análise 

profunda sobre as apropriações que a disciplina antropológica fez da fotografia enquanto 

tecnologia de registro a favor de um projeto científico1, tarefa que vai além do escopo desta 

pesquisa, mas realizar um percurso pontual visando levantar algumas discussões sobre os 

modos de representação e as relações que ela reificou na antropologia, na forma de um 

diálogo com o Outro em constante modificação, para então refletir sobre as potencialidades 

do seu uso atual na pesquisa antropológica e mais especificamente nessa pesquisa. Esta 

abordagem também permitirá problematizar alguns paradigmas da teoria da imagem 

fotográfica vigentes até hoje. Ao lançar um olhar sobre as reflexões de alguns autores 

canônicos que ajudaram a definir o que é a fotografia sob a luz de algumas problematizações 

da antropologia visual, busco desestabilizar alguns paradigmas que contribuirão para situar e 

definir o que é a fotografia no contexto desta pesquisa. Ou seja, buscar uma definição própria 

do que ela é sempre a partir da relação que ela estabelece com o assunto fotografado, nesse 

caso, o feitio da ayahuasca, mostrando que a definição de “fotografia” não pode ser construída 

ou sequer generalizada sem se levar em conta o contexto social em que ela se insere.  

Ao apontar para a “conturbada” história da fotografia na prática antropológica como 

uma série de interações transculturais, Elizabeth Edwards (2016) fornece uma profícua 

direção para traçar esse percurso. A autora apresenta três “instantâneos” que tematizam 

diferentes momentos de enleamento entre a imagem fotográfica e a antropologia, mapeando 

as cambiantes relações de evidência, poder e agência entre a disciplina e o meio fotográfico. 

                                                
1 A coletânea organizada por Edwards (1992) e seu artigo sobre a fotografia na Expedição ao Estreito de Torres 
(1997), além dos artigos de Jacknis sobre Boas (1984) e Samain sobre Malinowski (1995) e Bateson e Mead 
(2004), fornecem discussões relevantes sobre as diferentes apropriações da fotografia pela antropologia.  
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Os eixos temáticos da autora são divididos entre as décadas de 1890 e meados de 1970, 

abordando como a natureza mecânica e indiciária da imagem fotográfica fizeram dela uma 

prática central para a consolidação da objetividade do método antropológico. Da década de 

1970 para o fim da década de 1990, Edwards dirige seu olhar para o papel desempenhado pela 

fotografia na produção do corpo colonial como um objeto antropológico, discutindo seu lugar 

na crítica reflexiva da chamada “crise da representação”; e de meados da década de 1990 aos 

dias de hoje, explora a retomada do uso da fotografia pela antropologia, tanto a emergência de 

etnografias de práticas fotográficas quanto o reengajamento histórico com o legado visual da 

disciplina (2016, p. 153-155).  

Os snapshots de Edwards contribuem para algumas das reflexões aqui empreendidas, 

principalmente ao apontar alguns caminhos para analisar historicamente como a fotografia 

reificou a presença do Outro na antropologia, e como uma crítica reflexiva que problematizou 

as relações de poder e representação da “autoridade fotográfica” vem sendo modificadas pelo 

surgimento de novas propostas colaborativas entre pesquisadores e seus interlocutores. Se 

tomo seu percurso como inspiração é porque, assim como a autora, procuro buscar como a 

fotografia pode ser posicionada  

 
não apenas na antropologia visual, mas na disciplina como um todo. Através 

da circulação fluida de imagens e das estratégias de representação, bem como das 

fronteiras movediças da prática disciplinar e da multivalência e possibilidade de 

recodificação da fotografia em si, constituiu-se uma complexa teia de influências, 

ideologias e abordagens teóricas e metodológicas em relação à fotografia, de modo 

que as práticas contemporâneas da disciplina e o legado visual do passado da 

antropologia não podem, necessariamente, estar desvencilhados (ibidem, p. 161). 

 

Produtos da sua época, o advento da antropologia enquanto ciência e da fotografia 

enquanto tecnologia trazem consigo as aspirações positivistas que o pensamento moderno 

instaurava no fim do século XIX. Enquanto a fotografia supria o desejo de uma sociedade em 

processo de intensiva industrialização que “tinha necessidade de um sistema de representação 

adaptado ao seu nível de desenvolvimento, ao seu grau de tecnicidade, aos seus ritmos, ao 

seus modos de organizações sociais e políticos, aos seus valores e, evidentemente, à sua 

economia” (Rouillé, 2009, p. 31), a antropologia caracterizava-se como um projeto científico 

que buscava entender e classificar o Outro, o “primitivo” ou “selvagem” com que o 

colonialismo se defrontava. O estudo detalhado sobre línguas nativas, modos de organização 

social, formas de parentesco e crenças religiosas ancorava-se na ideia de que esses povos 
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seriam remanescentes de estágios anteriores da escala evolutiva do homem, no qual o euro-

americano ocidental se situaria no ápice do desenvolvimento social e tecnológico da 

humanidade. 

A crença na capacidade de imitação e representação que a fotografia sustentava, 

superando a subjetividade demasiado dependente das habilidades manuais da pintura e do 

desenho (Rouillé, 2009), fez que com que a disciplina logo se apropriasse dela. Uma 

antropologia “que ainda engatinhava, com pretensões a tornar-se ciência, usa este veículo 

novo e superior em sua busca para reapresentar áreas de escuridão sob a luz reveladora da 

investigação” (Pinney, 1996, p. 34). Luz essa que ambicionava ser capaz de inventariar e 

classificar as variedades de raças e sociedades existentes no planeta, através de métodos de 

escrutínio herdados das ciências naturais. O Outro, transformado em objeto de estudo, era 

posicionado contra um fundo neutro, muitas vezes com réguas escalonadas compondo a cena, 

e fotografado em diferentes posições (geralmente de frente e de perfil), de corpo inteiro e com 

detalhes de sua cabeça e membros. Através da fotografia, a essência abstrata das variedades 

humanas era percebida como uma realidade observável (Edwards, 1992, p. 7). Embora estas 

medições antropométricas tenham de fato contribuído de maneira irrisória para o arcabouço 

teórico que se constituía na época, elas carregavam consigo a evidência de um conhecimento 

científico. Para um público geral imbuído de ideias de um darwinismo social, a aparência de 

povos exóticos era a forma mais óbvia de situá-los em uma escala entre o homem civilizado e 

o animal (MacDougall, 1997, p. 279-281).  

Se, de acordo George Stocking Jr. (1983, p. 74) o trabalho de campo de Franz Boas no 

noroeste do Canadá em 1896 inaugura uma importante fase para o início do método 

etnográfico, e as expedições de Baldwin Spencer ao Cabo Horn e da equipe de A. C. Haddon 

ao Estreito de Torres contribuem para a futura consolidação da figura do etnógrafo 

profissional, somente com Malinowski a observação participante torna-se uma norma 

metodológica incontornável para o trabalho de campo. Conforme enfatiza James Clifford, a 

geração anterior de etnógrafos não vivia no mesmo local por um ano ou mais, aprendendo a 

língua nativa e passando por um processo de aprendizado pessoal comparável a uma iniciação 

(2011a, p. 24). 2  Personificando, e de certa forma mistificando a imagem do “novo 

antropólogo”, Os Argonautas do Pacífico Ocidental ([1922] 1932) apresenta uma complexa 

narrativa não apenas sobre a vida trobriandesa e o sistema de trocas kula, mas também sobre o 

                                                
2 “A solidão torna-se assim a sine qua non do conhecimento etnográfico, o meio pelo qual alguém torna-se apto, 
de forma natural, a observar uma cultura de dentro (...)” (Stocking Jr., 1983, p. 106). 
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trabalho de campo etnográfico, tornando-se “arquetípica do conjunto de etnografias que com 

sucesso estabeleceu a validade científica da observação participante” (Clifford, 2011a, p. 26). 

A preocupação de Malinowski em convencer seus leitores de que os dados fornecidos 

por ele constituíam um conhecimento etnográfico adquirido objetivamente, não sendo apenas 

resultados de impressões subjetivas, fez com que o autor lançasse mão de diversas estratégias. 

Embora tenha devotado uma atenção detalhada para esclarecer diversos aspectos científicos 

do seu método – por exemplo afirmando a necessidade de um esforço em busca de um rigor 

analítico e científico na antropologia análogo ao das ciências exatas – sua consciência sobre 

outros aspectos são raramente evidentes, o que nos leva a considerar sua percepção de que o 

etnógrafo poderia ser, em última instância, um “artífice literário” (Stocking  Jr., 1983, p. 

105).3 Isso fica claro na maneira como, na construção da autoridade etnográfica de Os 

Argonautas, em diversos momentos sua análise científica cede lugar à estratégias discursivas 

e retóricas. Através de uma voz ativa e do uso do presente etnográfico, Malinowski posiciona 

seu leitor imaginariamente junto às cenas e paisagens vislumbradas pelo etnógrafo em seu 

trabalho de campo e reconstruídas em seu texto. Fazendo-nos acompanhá-lo por construções 

de canoas e trocas rituais no Kula, ora intervindo ao nosso lado com explicações sociológicas 

e míticas, compartilhamos com o autor sua autoridade através da estrutura narrativa de sua 

etnografia (ibidem, p. 106-107). 

Esta “ansiedade”, como define Clifford (2011a, p. 26), pela verificação e validação de 

dados fez com que Malinowski apresentasse uma volumosa massa de dados na edição original 

de Os Argonautas, incluindo 66 fotografias. Embora tanto Boas quanto Haddon e Spencer 

também tenham feito uso do registro fotográfico, além do fonógrafo de cera e da imagem 

fílmica, as fotografias capturadas por Malinowski durante seu extenso trabalho de campo 

também podem ser vistas como fundantes de um novo modo de se fotografar na pesquisa 

antropológica, justamente por serem uma extensão – ou ainda – uma imbricação de suas 

estratégias retóricas e de discurso para que a experiência do antropólogo, a partir da 

experiência do nativo, seja também a experiência do leitor (Stocking Jr., 1983, p. 106). O 

frontispício de Os Argonautas apresenta uma fotografia que remete a uma cena do ato 

cerimonial do Kula. A imagem mostra um colar de conchas sendo oferecido a um chefe 

trobriandês. Atrás do homem que presenteia o colar, seis outros curvam-se em reverência. Um 

deles assopra uma concha. A fotografia mostra todos de perfil, aparentemente concentrados. 

Apenas um deles dirige seu olhar para a câmera fotográfica. O detalhe da imagem chama a 

                                                
3 Ao analisar a “automodelagem” etnográfica de Malinowski, Clifford (2011b) deixa claro que essa consciência 
do papel da literatura em sua obra era evidente para o autor.  
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atenção de Clifford, que a utiliza como mote para introduzir o tema de um dos seus mais 

conhecidos ensaios, a formação e desintegração da autoridade etnográfica na antropologia 

social do século XX. “O frontispício de Os Argonautas, como toda fotografia, afirma uma 

presença – a da cena diante das lentes; e sugere também outra presença – a do etnógrafo 

elaborando ativamente esse fragmento da realidade trobriandesa” (2011a, p. 18). 

Segundo o autor, o olhar de um dos participantes redireciona nossa atenção para o 

ponto de vista do observador. Compartilhamos, enquanto leitores, com o ponto de vista do 

etnógrafo, segundo Clifford expressando o modo predominante e moderno da autoridade no 

trabalho de campo: “Você está lá... porque eu estava lá” (ibidem, p. 18).4 Percebemos que não 

apenas a escrita encena uma “estratégia específica de autoridade” (ibidem, p. 21), mas 

também as fotografias, tornando-se “lugares privilegiados para comunicar o sentimento de 

imersão cultural, uma espécie de substituto da experiência pessoal do trabalho de campo, 

apresentando – com autoridade – o que poderia ter sido visto” (Edwards, 2016, p. 156). 

Se Malinowski tinha consciência do poder dos artifícios literários em seu texto, 

podemos dizer o mesmo em relação ao poder de registro que a crença de veracidade imanente 

à fotografia supunha? Teria ela um lugar de destaque na intenção do autor para que seu leitor, 

como extensão do que idealmente deveria fazer o etnógrafo, apreendesse o ponto de vista do 

nativo? Certamente sim, como podemos observar na análise de Etienne Samain, que 

demonstra existir no uso que Malinowski fez da fotografia algo que ultrapassa a mera 

ilustração5, havendo uma clara cumplicidade entre o verbal e o pictórico para a elaboração de 

uma descrição antropológica aprofundada. Promovendo uma circularidade entre textos e 

fotografias que busca sua constante aliança, o pai do funcionalismo torna-as parte de um 

esforço para que seu leitor compreenda a relação dos fatos sociais com sua estrutura mais 

ampla (Samain, 1995, p. 33-37). Fica claro que Malinowski não inaugurou apenas uma nova 

fase na pesquisa de campo na antropologia, e que as problematizações que suas estratégias 

narrativas evocam não se restringem apenas ao discurso verbal. O inventor dos trobriandeses 

insere a fotografia em um novo patamar dentro da etnografia. “Ao atentar para os parâmetros 

da fotografia, Malinowski está, também, definindo os parâmetros da observação participante 

no campo e, com efeito, a própria validade antropológica de suas evidências e o papel da 
                                                
4  Tão emblemática para o argumento de que a imagem fotográfica tinha uma importância estratégica na 
afirmação da autoridade etnográfica de Malinowski quanto a imagem do frontispício de Os Argonautas é a 
segunda fotografia que aparece no livro, retratando, segundo a legenda, “a barraca do etnógrafo na praia de 
Nu’agasi” (1932, prancha 1). Armada junto com diversas cabanas nativas ao lado, a imagem dá a entender que 
Malinowski realmente viveu como os trobriandeses. 
5 Conforme demonstra Samain, Malinowski raramente utiliza nas legendas de suas fotos o verbo “ilustrar”, 
dando preferência aos verbos “demonstrar”, “esclarecer” e “explicar”, fornecendo indicativos da relação que o 
antropólogo estabelecia entre a fotografia e o dado antropológico (1995, p. 38). 
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fotografia dentro delas” (Edwards, 2016, p. 159). As imagens fotográficas saem de um mero 

registro passivo, de caráter ilustrativo, para assumir um lugar na criação do seu discurso 

teórico. Não é o apenas o texto que dá sentido à fotografia, mas a fotografia também passa a 

dar sentido ao texto. 

Dois nomes contribuíram decisivamente para o surgimento da subdisciplina que 

posteriormente ficará conhecida como antropologia visual: Margaret Mead e Gregory 

Bateson. O esforço empreendido pelo casal de antropólogos para conjugar texto e imagens 

com o objetivo de estudar o modo como uma criança em Bali absorve o ethos de sua cultura 

fez com que Balinese Character: a photographic analysis (1942) ainda hoje seja considerado 

o mais ambicioso trabalho de fotografia já publicado na literatura antropológica (Becker, 

1996). Embora sua contribuição teórica não tenha permanecido como uma referência na 

antropologia, a obra representa uma inovação metodológica6 sem precedentes, principalmente 

no modo como os autores relacionaram o uso das imagens com as descrições verbais e as 

enunciações teóricas apresentadas no livro. A impressionante quantidade de mais de 25 mil 

clichês fotográficos produzidos por Bateson possibilitaram um laborioso trabalho de seleção e 

sistematização que resultou na apresentação de 759 fotografias dispostas em cem pranchas 

relacionadas aos principais temas abordados na pesquisa. 

Segundo avalia Samain, Balinese Character condensa um empenho sem precedentes 

na história do uso da imagem na antropologia, despontando em uma época na qual era 

notoriamente ausente qualquer tipo de discussão sobre as questões epistemológicas e 

heurísticas que diferentes suportes, seja a fala, a escrita ou a visualidade, podiam explorar 

conjuntamente e que levasse em consideração tanto as suas singularidades quanto as suas 

complementaridades enunciativas e representativas. Além de evocar uma constante interação 

entre registros verbais e registros visuais, idealizados como genuínas fontes de pesquisas, e 

não apenas como meras ilustrações (Samain, 2004, p. 51 e 53), talvez a contribuição mais 

significativa da obra para a antropologia visual feita posteriormente seja a maneira como ela 

“nos convoca, também, a descobrir como, ao lado de uma ideação conduzida por palavras, 

podem existir uma ideação e uma orquestração dirigidas, dessa vez, por imagens” (ibidem, p. 

72).7  

                                                
6 Certamente os autores tinham consciência do caráter de inovação que a fotografia assumia na obra. A 
introdução de Balinese Character inicia com a frase “A forma de apresentação utilizada nesta monografia é uma 
inovação experimental” (Bateson; Mead, 1942, p. xi). 
7 “Por ideação, entendemos que as imagens (e sua organização) exercem, por conta própria, um poder de 
ordenação epistemológica que atua sobre o espectador” (Samain, 2004, p. 72).  
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A despeito das inovações metodológicas de Balinese Character, o uso que Bateson e 

Mead fizeram da fotografia ainda se sustentava sobre valores que atribuem à natureza 

mecânica e indicial da imagem fotográfica a capacidade de revelar uma realidade não 

mediada, possibilitando alcançar a objetividade almejada para sua proposta de pesquisa. Neste 

ponto reside um certo paradoxo entre a intenção de documentar o “fluxo natural” da cultura 

de forma direta e não mediada e a necessidade de fazer com que seus interlocutores balineses 

posassem para algumas tomadas, como os autores esclarecem num certo tom confessional: 

  
Das 759 fotografias reproduzidas neste livro, pode-se dizer que oito foram 

relativamente posadas, no sentido de que as posturas dos indivíduos foram 

diretamente influenciadas pelo conhecimento de que uma fotografia havia sido 

tirada. Dessas oito, quatro (...) são aqui reproduzidos para mostrar o comportamento 

do indivíduo em um contexto assustador ou constrangedor (...) (Bateson; Mead, 

1942, p. 49).8  

 

 A assunção dos autores sobre o caráter posado de algumas imagens permite-nos 

refletir sobre como as relações entre o trabalho de campo na antropologia, a fotografia e a 

construção do objeto perpassam o método de pesquisa de Mead e Bateson em Bali e como ele 

problematiza a questão de como a pose, a intervenção ou a encenação pode se constituir uma 

verdade antropológica (Edwards, 2016, p. 157).  

Se por um lado temos uma latente estratégia de evidência no uso da imagem 

fotográfica, por outro constatamos o caráter assumido da intervenção junto aos seus sujeitos 

de pesquisa. Os autores afirmam que nunca pediam para tirar fotografias, sendo que as 

câmeras Leica de Bateson estavam constantemente penduradas no seu pescoço, fazendo da 

captura de imagens uma rotina, de modo que o ato fotográfico deixava de ser algo consciente 

para inserir-se naturalmente no modo de apreensão da cultura que eles procuravam registrar 

(Bateson; Mead, 1942, p. 49). Ao mesmo tempo, explicam que criaram o contexto de captura 

de algumas imagens, seja pagando pelas fotografias que seriam tiradas, seja pedindo para que 

uma mãe atrasasse o banho de seu bebê até o momento que a posição do sol estivesse 

favorável. Muito diferente de forjar poses9, como enfatizam, tais atitudes são justificadas pelo 

fato de que o pagamento pela performance é a base econômica pelo qual o teatro balinês se 

sustenta e que a ênfase dada no bebê era uma forma de diminuir a consciência da mãe de que 

                                                
8 Todas as traduções dos textos que constam nas referências bibliográficas como originais são minhas. 
9 “Posar é, nesse sentido, considerado algo ‘não natural’, considerando que a antropologia está preocupada, 
justamente, com o fluxo natural da cultura, não mediado e direto” (Edwards, 2016, p. 156). 
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ela estava sendo fotografada (Bateson; Mead, 1942, p. 50). Se a criação de contextos era 

necessária, ela justificava-se como inserida nos parâmetros aceitos de participação no trabalho 

de campo. Havia, ainda, um minucioso cuidado para anotar todos os detalhes das tomadas de 

cada fotografia. Toda vez que o filme fotográfico era inserido ou retirado das câmeras 

fotográficas, a data e o horário eram anotados. Tanto os movimentos de Bateson com a 

câmera fotográfica quanto o direcionamento que ele tomava para tirar cada fotografia eram 

registrados por Mead. Informações como o tipo de câmera usada, as lentes a ela acopladas, a 

forma de revelação dos negativos e até o tipo de químico utilizado para isto foram 

detalhadamente informados aos leitores.  

Na busca por validar os dados antropológicos e as teorias apresentadas em Balinese 

Character, é possível notar a tensão que a fotografia inevitavelmente gera: atribuir à imagem 

fotográfica um valioso instrumento a favor da objetividade antropológica, justificando seu uso 

massivo na proposta dos autores acaba por revelar, simultaneamente, um nítido esforço para 

que o caráter polissêmico da imagem permanecesse sob devido controle, visando obliterar a 

força criativa e a subjetividade inerente tanto à fotografia quanto à atividade etnográfica. 

Como se, de certa forma, Bateson e Mead soubessem que sua intervenção junto aos balineses 

fosse  – ou pudesse ir – muito além das poses e encenações solicitadas. Algumas descrições 

sobre como Bateson fotografava enquanto Mead tomava notas, dirigindo o olhar do fotógrafo 

sobre aquilo que ela conseguia enxergar de forma mais nítida, por não estar com o rosto 

grudado no visor da câmera fotográfica (ibidem, p. 49-51), sugerem que, inevitavelmente, as 

imagens de Bateson estavam subordinadas à análise textual de Mead.  

Em uma reflexão crítica à forma como ainda hoje muitos antropólogos sentem-se 

presos entre as possibilidades de avanços conceituais na antropologia visual e os paradigmas 

conservadores de uma tradição científica positivista, David MacDougall especula o que 

estaria acontecendo hoje na antropologia visual se o projeto antropológico de Balinese 

Character tivesse tomado um caminho diferente. Para o autor, a capacidade que esse projeto 

inovador tinha para revolucionar a antropologia visual foi aquém de suas possibilidades, não 

legitimando métodos de pesquisa na antropologia e tampouco transformando o filme e a 

fotografia num canal de discurso e argumentação antropológicos. Um diálogo entre o casal de 

antropólogos apresenta uma discussão sobre como a câmera fotográfica deveria posicionar-se 

em campo: enquanto critica Bateson por “pular de um lado para o outro fotografando” em 

Bali, Mead defende o uso de uma câmera fixa que permita uma sequência de fotos sob um 

mesmo ângulo por tempo suficiente para captar um conjunto de comportamentos. Para 

Bateson, o registro fotográfico deveria ser uma forma de arte. Mead, em contrapartida, afirma 
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que, se é uma forma de arte, sua objetividade foi alterada (Bateson; Mead, 1977, p. 78-79). A 

discussão nos leva a entender como o contexto colaborativo de Balinese Character recai não 

apenas sobre duas concepções divergentes sobre a fotografia, uma como “extensão do olho” e 

a outra como “extensão da mente” (MacDougall, 1997, p. 292), mas como o hibridismo da 

imagem fotográfica transparece as tensões que delimitam a tênue fronteira entre a ciência e a 

arte na antropologia (Caiuby Novaes, 2015).  

Tanto Malinowski quanto Bateson e Mead são tomados como exemplos notórios e 

emblemáticos10 de como o estabelecimento da autoridade etnográfica, resultante de intensos 

trabalhos de campo, inauguram novas metodologias e contribuem para a consolidação da 

fotografia como uma ferramenta de pesquisa imbuída de peso para corroborar suas respectivas 

propostas teóricas e metodológicas. Se no caso de Malinowski isso ocorre de maneira indireta 

e não problematizada, para Bateson e Mead ela possui um caráter central em toda a sua 

asserção teórica. O que torna estes dois casos relevantes para a discussão aqui empreendida é 

como, de modo nunca antes feito na antropologia, a imagem e a escrita assumem um caráter 

de complementaridade, fazendo com a que fotografia seja realmente encarada como parte das 

estratégias de autoridade presentes na antropologia, tornando visíveis a confluência de valores 

relacionados à verdade e à evidência atribuídos tanto à escrita etnográfica quanto à imagem 

fotográfica. Tanto em Bali quanto nas Ilhas Trobriand, entre tantos outros exemplos, a 

capacidade de mimetização do real atribuída à tecnologia fotográfica foi crucial para conceder 

autoridade ao relato etnográfico. 

Em nossa sociedade, fotografias ainda são consideradas eminentemente realistas 

porque representam imagens resultante de uma relação causal entre uma realidade apreendida 

pela objetiva da câmera e sua inscrição em uma superfície sensível, seja ela química ou 

eletrônica. Outro fator determinante para atribuirmos à imagem fotográfica esta qualidade é a 

analogia que estabelecemos entre a câmera fotográfica e o olho humano que, segundo Terence 

Wright, ganhou força não apenas pelas similaridades entre as estruturas física e ótica da lente 

e do olho humano, mas também pelas observações sobre a forma como a luz se comporta ao 

incidir no interior do olho humano, de modo similar à câmera fotográfica (Wright, 1992, p. 

18-19).11 A perspectiva, enquanto sistema de representação obtido a partir da câmera escura, 

utilizada largamente para estudos astronômicos e para o desenvolvimento da pintura 

                                                
10 Assim como Anna Grimshaw (2001), procuro abordar mais o “espírito” do uso da fotografia por esses autores 
do que realizar uma detida exegese visual de suas imagens. 
11 Conforme explica Wright, os estudos realizados por Descartes utilizaram membranas oculares de bovinos 
como se fossem lentes. Ao colocar uma fina camada de papel na parte de trás da membrana, observou-se que era 
projetada uma imagem invertida, tal qual as obtidas na câmera escura (1992, p. 19). 
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Renascentista, foi considerada no Ocidente como o modo natural de visão por quase cinco 

séculos. O advento da fotografia herdou deste contexto não apenas os estudos sobre o 

comportamento da luz e a tecnologia ótica, mas toda uma filosofia sobre a apreensão do que é 

diretamente visível que – somados à descoberta química12  – equalizaram a percepção do 

mundo com a percepção da imagem fotográfica (Wright, 1992, p. 19) por um longo período.  

Ao analisar o que denomina “a ontologia da imagem fotográfica”, André Bazin afirma 

que sua originalidade reside na sua “objetividade essencial”: 

 
Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior se forma, automaticamente, sem 

a intervenção criadora do homem, segundo um rigoroso determinismo. A 

personalidade do fotógrafo entra em jogo somente pela escolha, pela orientação, 

pela pedagogia do fenômeno (...). Sejam quais forem as objeções do nosso espírito 

crítico, somos obrigados a crer na existência do objeto representado, literalmente re-

presentado, quer dizer, tornado presente no tempo e no espaço. A fotografia se 

beneficia de uma transferência de realidade da coisa para a sua reprodução (Bazin, 

[1945] 1991, p. 22, parágrafos suprimidos por mim).  

 

A enunciação é sintomática de uma acepção comum sobre a imagem fotográfica que 

perdurou, no mínimo, por mais de um século após o advento desta tecnologia e que perpassa a 

história da antropologia. Para uma pretensa ciência profundamente enraizada no positivismo, 

que enxergava na fotografia a possibilidade de uma ferramenta que proporcionaria uma visão 

objetiva para a coleta e organização de dados, facilitando uma análise sistemática a serviço da 

pesquisa científica, a atribuição de uma pretensa objetividade era especialmente tentadora 

(Wright, 1992, p. 20).13  

Malinowski encarnou em uma única a figura a assertiva do antropólogo que, imbuído 

de um olhar treinado, era capaz de descrever o cerne de uma cultura de modo cientificamente 

objetivo. E isto, acredito, tem importantes implicações para o uso da fotografia que o 

antropólogo polonês fez no estabelecimento de sua autoridade etnográfica. A primazia da 

visão no seu trabalho de campo mostrava-se presente não apenas na qualidade visual da sua 

escrita, mas também no método que ele inaugurava. A observação participante buscava, em 

                                                
12 Segundo Barthes, “a camera obscura dos pintores não é mais que uma das causas da Fotografia; o essencial, 
talvez, tenha sido a descoberta química” ([1980] 2015, p. 32). 
13 Subjacente ao uso da fotografia, entre tantos outros instrumentos de gravação e aferição utilizados na época, 
estava o problema da objetividade. Havia uma notável preocupação dos pesquisadores com a influência exercida 
sobre seus objetos de pesquisa. As inovações tecnológicas até então disponíveis ofereciam a possibilidade de 
minimizar esta intervenção, agindo com mais eficiência do que o observador humano, este inevitavelmente 
propenso a cometer erros (Grimshaw, 2001, p. 21). 
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última instância, apreender o ponto de vista do nativo. Era necessário desconfiar das 

intepretações tendenciosas de informantes privilegiados e privilegiar as observações objetivas 

e metódicas do próprio etnógrafo (Clifford, 2011a, p. 28). Personificada em Malinowski, a 

ênfase no poder de observação do novo etnógrafo acentuava um caráter notadamente visual 

da prática etnográfica, associando a visão a uma estratégia de conhecimento. 

A construção do mito malinowskiano – em grande parte forjada por ele mesmo – 

assinala, ainda, um deslocamento da linguagem indexical da fotografia para uma área de 

“cultura”:  
Enquanto que anteriormente havia sido a câmera quem registrara a refração da luz 

nos objetos, agora era o antropólogo-pesquisador de campo que adentrava no que foi 

articulado como um relacionamento sem interferência com as pessoas que ele 

estudava (Pinney, 1996, p. 39).  

  

Poderíamos facilmente trocar a palavra fotografia por etnografia na citação de Bazin 

apresentada anteriormente para sustentar a analogia feita acima. Seus efeitos e 

problematizações permaneceriam os mesmos. Vale a pena debruçar-nos sobre algumas outras 

analogias que Christopher Pinney estabelece entre a indicialidade da antropologia e a 

fotografia. Para o autor, em uma linha de especulação “poética”, o novo e heroico 

antropólogo/etnógrafo, enquanto pesquisador de campo, localizou no longínquo o lugar onde 

ele deveria se expor indexicalmente por um determinado período de tempo. A combinação do 

distanciamento do olhar que o rigor científico demandava com a situação da grande maioria 

dos antropólogos na época, oriundos das metrópoles colonial e imperial, fez com que o 

“campo” fosse caracterizado como um lugar remotamente distante. “Assim, a exposição do 

antropólogo aos dados ocorria durante um período de inversão da sua realidade normal, uma 

situação que é formalmente análoga à produção do negativo fotográfico (...)” (ibidem, p. 38). 

A analogia de Pinney sobre a indexicalidade da experiência apreendida e 

posteriormente descrita pelo antropólogo permite enxergar a presença e o uso da fotografia 

nas obras de Malinowski e Bateson/Mead – entre outros exemplos – também como uma 

estratégia discursiva, complementar à escrita, cuja finalidade era a de convencer o leitor de 

que foram expostos e deixaram os modos de vida nativo imprimirem suas marcas sobre eles. 

A imagem fotográfica seria apenas a ilustração, a demonstração ou a comprovação do que o 

olhar do etnógrafo já atestara. Se, conforme Clifford, “processos literários – metáfora, 

figuração e narrativa  – afetam os modos como fenômenos culturais são registrados” (1986, p. 

4), podemos pensar, de forma similar, como as imagens fotográficas também afetam o modo 
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de registrar tais fenômenos.14 Certamente elas são produzidas em específicos contextos 

socioculturais e políticos que determinam a sua leitura e os seus usos. Refletem não apenas as 

relações estabelecidas entre o fotógrafo e o fotografado, mas também as relações entre as 

fotografias e aqueles que a consomem.  

Os antropólogos se apropriaram conscientemente da sua tecnologia e 

inconscientemente dos poderes de verdade e evidência que a envolvem. Tanto Malinowski, de 

forma inaugural, quanto Bateson e Mead de forma apogística porém terminal, evidenciaram 

um uso da fotografia que era parte evidente de uma estratégia autoral envolvendo as 

dificuldades para construir descrições do trabalho de campo e sua relação com a problemática 

do discurso (Geertz, 2009, p. 20-21). A fotografia era mobilizada como um valioso recurso 

para que os antropólogos convencessem seus leitores não apenas de que eles “estiveram lá”, 

mas também de que se eles estivessem lá, teriam visto o que viram (ibidem, p. 29). Barthes 

define que o traço inimitável da fotografia “é que alguém viu o referente (mesmo que se trate 

de objetos) em carne e osso, ou ainda em pessoa” ([1980] 2015, p. 69). Para o autor, o noema 

da fotografia é o “isso foi”; analogamente, podemos pensar que desde Os Argonautas, o 

noema da etnografia é o “estar lá”. Neste contexto, fotografia e etnografia confluem para um 

poder de representação calcado no seu referente indexical. Se, conforme afirma Geertz, “estar 

lá” em termos autorais é uma tarefa tão difícil quanto “estar lá” em pessoa (2009, p. 38), a 

imagem fotográfica, enquanto traço mecânico e químico do “real”, assume um papel crucial 

no convencimento dos resultados desta empreitada, confirmando a presença e a observação do 

fotógrafo e a “veracidade” do seu relato (Edwards, 1992, p. 7). 

Há, evidentemente, o aspecto salvacionista que também justifica o uso da imagem 

fotográfica na pesquisa de campo, preocupado com preservação das culturas que estavam 

esvanecendo-se com o contato colonial. Se desde Haddon essa preocupação esteve presente, 

acredito que ela perpassa as fotografias de Malinowski, como forma de “preservar” a cultura 

nativa que a etnologia, “em sua posição tristemente cômica, para não dizer trágica” via morrer 

diante dos seus olhos (Malinowski, [1922] 1976, p. 15) e alcança o manifesto de Mead 

reivindicando o uso do visual em uma disciplina de palavras como forma de preservação de 

uma “herança cultural” que poderia futuramente ser recuperada por seus descendentes (Mead, 
                                                
14 Geertz analisa brevemente o uso pontual da imagem fotográfica feito por Evans-Pritchard e sua relação com o 
estilo literário “intensamente visual” de suas etnografias: “Em primeiro lugar existem aquelas fotografias 
espantosas, que, embora a princípio pareçam típicos instantâneos etnográficos (...) são menos ilustrativas que 
emblemáticas, com poucas exceções”. Afirma ainda apresentarem-se “em sua maioria, isoladas, veiculando sua 
própria mensagem.” (Geertz, 2009, p. 91-92). Para uma interessante discussão sobre os usos da fotografia por 
Evans-Pritchard, entre as possibilidades – por vezes equivocadas – da atribuição de uma “autoridade fotográfica” 
à sua obra e a importância de considerarmos o aspecto biográfico da imagem fotográfica, ver Wolbert (2000) e 
Morton (2005).  
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1975, p. 8) – o que de fato vem ocorrendo. Mesmo quando pensada como uma “relíquia”, 

como define Bazin ([1958] 1991, p. 26), um artefato que preservaria a memória e congelaria a 

história, a fotografia ensejava uma forma de autoridade etnográfica onde o “estar lá” e o “isto 

foi” afirmavam a presença do antropólogo não apenas em um outro espaço, mas também em 

um outro tempo, ambos concomitantemente distantes e implicados em estratégias de discursos 

que caracterizariam significativamente o objeto de estudo da antropologia (Fabian, 2013). 

 

Crises e tensões 
 

O desaparecimento das fotografias nas etnografias produzidas a partir da década de 

1960 aponta para um grande paradoxo, como enfatiza Anna Grimshaw (2001, p. 6). Por um 

lado houve uma crescente marginalização do uso das tecnologias visuais, relegando o material 

visual produzido em campo a meras ilustrações de caráter periférico na discussão teórica mais 

ampla. Com um interesse cada vez maior voltado ao estudo de fenômenos cujas estruturas não 

eram diretamente observáveis – como sistemas de parentesco e formas de organização social, 

por exemplo – a fotografia representava a fragmentação e a reificação da realidade social, 

delineadora de superfícies mas incapaz de revelar as “verdades profundas da experiência 

humana” (Edwards, 2016, p. 165). Por outro lado, a disciplina utilizou a visão, enquanto 

forma de apreensão distanciada e objetiva, como metáfora para a constituição do 

conhecimento antropológico. O que não deixou de ser paradoxal, na medida em que 

intensificava o que Johannes Fabian (2013) denomina de visualismo.15  

Nota-se, portanto, um movimento de transição entre uma profícua parceria da 

antropologia com a fotografia, em que a primeira servia-se dos poderes de evidência e 

verdade que o projeto antropológico do fim do século demandava, para um projeto 

antropológico cada vez mais voltado ao abstrato. A imagem fotográfica deixa de ser um 

recurso atraente para a disciplina, uma vez que o êxito do método do trabalho de campo e da 

observação participante tornaram a importância da afirmação do “estar lá” na autoridade do 

etnógrafo algo não tão enfático.16 Esse afastamento, ainda intrigante para os antropólogos 

                                                
15 O autor utiliza o termo visualismo para designar uma tendência característica da ciência moderna, e 
consequentemente da antropologia, que toma a visão como “o mais nobre dos sentidos”. As prescrições 
convencionais da disciplina para a utilização de mapas, gráficos e tabelas, segundo aponta Fabian, repousam 
sobre uma teoria do conhecimento e da informação que encorajam, além da distancia, a quantificação e a 
representação diagramática, “de modo que capacidade de ‘visualizar’ uma cultura ou sociedade seja sinônimo de 
entendê-la”. Essa tendência desempenha um papel similar à negação da coetaneidade, desumanizando e 
objetificando nossos sujeitos de pesquisa (Fabian, 2013, p. 130-131). 
16 Pinney considera que uma explicação para a ausência parcial das fotografias nos jornais acadêmicos e nas 
monografias do período do pós-guerra, enquanto prova indexical do “estar ali”, estaria “na vitória da pesquisa de 
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contemporâneos17, reforça a afirmação de MacDougall de que não existe uma falta de 

interesse da antropologia pelo visual, “seu problema sempre foi o que fazer com ele” (1997, p. 

276). 

Segundo Sylvia Caiuby Novaes, imagens, sejam elas fílmicas ou fotográficas, “são 

signos que pretendem toda a identidade com a coisa representada, como se não fossem 

signos”, iludindo com sua aparência de naturalidade e transparência e escondendo os diversos 

mecanismos de que são constituídas. “Eficientes na comunicação simbólica, sem 

constrangimento sintático, as imagens são eloquentes”. Embora o texto escrito também seja 

passível de diversas possibilidades de leitura, como pontua a autora, ele é capaz de render 

abstrações e generalizações, fazendo com que na nossa disciplina ele apareça sempre 

associado à possibilidade de desvelar verdades subjacentes à realidade empírica. Em 

contraposição à natureza polissêmica da imagem, sempre ligada ao seu referente concreto, a 

hegemonia do discurso verbal na antropologia faz com que a imagem mantenha com o texto 

escrito uma “relação tensa, como que uma disputa de território” (2009, p. 49-50).18  

Podemos então afirmar que a fotografia “não só não foi capaz de validar sua 

reivindicação como verdade, mas que sempre demonstrou, em seus gestos inconscientes, uma 

falta de confiança em si a todo instante” (Pinney, 1996, p. 38)? Talvez tenhamos exigido dela 

algo que ela não poderia – e não poderá – nos dar. A virada reflexiva empreendida pelos 

chamados pós-modernos possibilitou uma extensa discussão sobre a escrita etnográfica e suas 

implicações para produção do conhecimento antropológico, colocando a natureza da prática 

etnográfica, centrada principalmente na observação e descrição não mediada de uma realidade 

social – o olhar cientificamente treinado – em uma espécie de xeque epistemológico. Se o 

idioma da fotografia que o antropólogo absorveu para si passou a ser questionado e 

repensado, foi inevitável que a prática fotográfica presente por tanto tempo na disciplina 

passasse também pelos mesmos questionamentos que a escrita etnográfica. A 
                                                                                                                                                   
campo e no fato de que a antropologia absorveu tão profunda e subliminarmente o idioma da fotografia dentro da 
produção dos seus textos que esta tornou-se invisível (...)” (1996, p. 38). 
17 Grimshaw questiona por que o uso ativo dos meios visuais desapareceu tão repentinamente da antropologia, 
apesar da sua presença maciça na origem da nova prática do trabalho de campo (2001, p. 54). Sua justificativa 
toma um outro sentido daquele afirmado por Pinney, atribuindo o fato à ideia de que as bases da escrita 
etnográfica moderna pós-Malinowski estarem sedimentadas no romantismo literário. Assim como a autora não 
deixa de considerar a hipótese de Pinney, também não desconsidero a possibilidade aventada por Grimshaw, 
apenas faço uma escolha pelo viés da fotografia. Entendo que pensar nas problematizações da presença do 
romantismo na escrita etnográfica demandaria um esforço que foge do escopo da minha argumentação. 
18 Essa “disputa de território” talvez também explique porque, apesar do seu caráter inovador, Balinese 
Character permaneceu por muito tempo como o último suspiro de uma proposta de uso experimental da 
fotografia na antropologia. A pesquisa de Bateson e Mead em Bali, além evidenciar essa disputa, mostra como o 
discurso verbal tinha primazia sobre a imagem fotográfica, revelando a tensão de um constante controle para que 
os múltiplos sentidos da imagem não transbordassem o sentido do texto. 
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problematização sobre a representação do Outro na história da disciplina possibilitou à 

fotografia colocar-se como um lugar profícuo para o debate sobre a natureza social e 

politicamente construída do “primitivo”, reificando as relações assimétricas de poder e 

controle presentes na imagem fotográfica. Se estas análises inicialmente obliteravam a 

agência do Outro, percebido como objeto passivo e sem voz, recentemente surgiram diversas 

leituras sobre as dinâmicas envolvendo esses encontros foto(etno)gráficos, complexificando 

os modelos dominantes das relações de poder entre observador e observado, fotógrafo e 

fotografado e atestando que suas significações vão além daquelas meramente 

representacionais, podendo ser ressignificadas na medida em que se movem por diferentes 

espaços interpretativos (Edwards, 2016, p. 171-173). 

Tais reavaliações das relações culturais agregadas na prática fotográfica permitiram, 

conforme destaca Edwards, “escavar os espaços dialógicos da fotografia e, assim, 

complexificar a visão das relações transculturais, da agência indígena e da própria densidade 

da inscrição fotográfica” (ibidem, p. 175). Neste escavar dialógico surge a reapropriação das 

fotografias por comunidades indígenas, tomadas anteriormente por “objetos” da antropologia, 

como forma de reivindicação do controle dos seus destinos e das suas histórias. Outro aspecto 

que a etnografia das práticas fotográficas em antigos contextos coloniais traz à tona é, como 

ressalta a autora, um deslocamento do debate crítico sobre a fotografia afastado do modelo 

euro-americano dominante, revelando como extremamente etnocêntricos os cânones da teoria 

fotográfica (ibidem, p. 179), bastante influentes nas décadas de 1970 e 1980 e ainda hoje 

muito presentes nas discussões sobre a fotografia na antropologia visual. Edwards sugere que 

a relação que esses povos estabelecem com suas produções fotográficas não pode ser 

interpretada como uma imitação das práticas ocidentais ou uma incorporação assimétrica das 

tecnologias ocidentais, por serem construídas sobre premissas culturais muito diferentes, e 

requererem novas ferramentas analíticas e conceituais para levantar questões sobre o que é a 

fotografia, desafiando os pressupostos sobre a natureza do realismo e da indicialidade 

presentes em nossa concepção sobre a fotografia (ibidem, p. 181) e revelando-se como uma 

contribuição especialmente fértil e significativa para pensarmos o lugar da fotografia na nossa 

produção etnográfica atual. 

Essa identidade canônica que definiu a fotografia em grande parte das suas discussões 

teóricas, ajudando a constituir nossa não tão recente relação teórico-metodológica com a 

fotografia na antropologia, que passa a ser desestabilizada pelas práticas fotográficas 
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localizadas em diversos contextos etnográficos19, também foi alvo de críticas de André 

Rouillé. O cerne da discussão empreendida pelo autor localiza-se na recusa de definir o que é 

a fotografia, porque “em si, no singular, ‘a’ fotografia não existe” (Rouillé, 2009, p. 18). Ou 

seja: “De imediato, ela é plural; e nunca deixará de sê-lo. Seu dispositivo sempre vai dar 

pretexto a práticas tanto modernas quanto antimodernas” (ibidem, p. 30). A oposição entre a 

fotografia-documento e fotografia-expressão, fundamental para seu argumento, não define 

características intrínsecas à imagem fotográfica, mas regimes de relações estabelecidos entre a 

fotografia (enquanto objeto), o ato fotográfico, suas formas de enunciação e recepção. 

A partir da ideia de que nem o exato nem o verdadeiro são inerentes a ela, Rouillé 

procura desvelar e compreender a cadeia de transformações pela qual a “fotografia-

documento” se sustenta como imagem realista, imediata e verdadeira, apontando alguns 

fatores determinantes para produzir essa concepção sobre a imagem fotográfica que, 

conforme assinala o autor, é mais social do que técnica ou mimética (ibidem, p. 63). Um dos 

fatores pode ser apontado pelo fato de que a fotografia mecanizou a forma simbólica da 

perspectiva – a partir do dispositivo da câmera obscura – enquanto uma convenção 

perceptiva imposta ao Ocidente a partir do século XV. Outro fator seria a associação das 

capacidades mecânicas e óticas da máquina fotográfica com as propriedades químicas que 

permitem a inscrição da imagem capturada por ela em uma superfície sensível. Para Rouillé, 

“a fotografia renova os procedimentos do verdadeiro. E o faz mecanizando a verdade óptica 

(a da câmera escura e da objetiva) e duplicando-a em uma verdade táctil (a da impressão)” 

(ibidem, p. 64). Em terceiro lugar, conforme demonstra o autor, houve uma profunda 

mudança na economia da imagem, com o paradigma artesanal do desenho, enquanto 

expressão do artista e fruto de suas habilidades, sendo sucedido pelo paradigma industrial da 

fotografia, enquanto captura da aparência das coisas por uma máquina. “De um lado, a 

representação, o ícone, a imitação; do outro, o registro, o índice, a impressão” (ibidem, p. 64). 

Por fim Rouillé destaca como a concepção subjetiva da verdade, antes apoiada firmemente 

sobre o artista – o único capaz de alcançar as esferas superiores do verdadeiro localizadas 

acima das triviais aparências – foi desestabilizada pelo advento simultâneo da fotografia, da 

modernidade e do positivismo. Em oposição ao subjetivismo largamente difundido no campo 

da arte no século XIX situa-se o objetivismo fotográfico que acredita “ser possível alcançar o 

verdadeiro bastando a captura do objeto sensível” (Rouillé, 2009, p. 65). 

                                                
19 Para referências de autores que se debruçam sobre a produção fotográfica em contextos pós coloniais, ver 
Edwards (2016). 
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Segundo Rouillé, essa concepção da fotografia enquanto documento, espelho do real 

ou imagem essencialmente objetiva, presente desde de sua origem e tratada como parte de sua 

ontologia20 desemboca no discurso conceitual acerca da fotografia presente a partir da década 

de 1980 que, retomando as teorias semióticas de Charles S. Peirce, modularam grande parte 

das discussões sobre a fotografia nas ciências sociais nas décadas seguintes. A noção de 

índice enquanto rastro, impressão ou contiguidade foi especialmente cara à concepção de 

fotografia levada à cabo por autores como Roland Barthes ([1980] 2015) e Phillipe Dubois 

([1990] 2012). Rouillé, por sua vez, reconhece nas reflexões destes autores uma 

supervalorização do registro, da marca e do rastro, concentrando grande parte da sua crítica na 

desconstrução destes valores. 

Embora reconheça que a noção de marca e de impressão tiveram o mérito de distinguir 

o caráter semiótico da fotografia em relação ao de outras imagens produzidas manualmente, 

mostrando que a relação entre as coisas e a superfície sensível – seja do negativo ou do sensor 

digital – é de contiguidade e de semelhança, para o autor esta concepção teve a grande 

desvantagem de supor uma preexistência das coisas, das quais suas imagens registrariam 

apenas o vestígio. Rouillé é enfático ao criticar a “teoria do índice”, como intitula a 

abordagem destes autores à fotografia, que seguem uma linha genealógica que parte de 

Peirce, segue por Bazin e desemboca em Barthes e Dubois. Apesar de proporcionarem 

minuciosos estudos sobre o meio e o ato fotográfico, ao fundamentarem “a” fotografia de 

forma indissociável aos seus referentes indiciais, eles alimentaram uma interpretação 

amplamente difundida da fotografia “indiferente às práticas e às produções singulares, às 

circunstâncias e às condições concretas”. A fotografia, para os autores a quem Rouillé dirige 

sua crítica, é definida como uma categoria de onde é possível extrair leis gerais, que 

independem das variações de suas práticas, dos contextos em que são produzidas e 

consumidas ou das suas singularidades. 21  Permanece, dessa forma, reduzida ao 

funcionamento elementar do seu dispositivo, “à simples expressão de impressão luminosa, de 

índice, de mecanismo de registro” (Rouillé, 2009, p. 190). Como consequência, Rouillé 

assinala uma hierarquização do índice em relação ao ícone, este último colocado como 

secundário na busca por uma definição da essência da fotografia: “A foto é em primeiro lugar 
                                                
20 “A objetividade da fotografia confere-lhe um poder de credibilidade ausente de qualquer obra pictórica” 
(Bazin [1958] 1991, p. 22). 
21 Embora Barthes afirme que “a Fotografia é inclassificável”, seu ensaio afirma-se como uma tentativa de “(...) 
formular, a partir de alguns movimentos pessoais, o traço fundamental, o universal sem o qual não haveria 
fotografia” ([1980] 2015, p. 14 e 17). Apesar de reconhecer-se detido em um paradoxo entre “(...) a vontade de 
poder enfim nomear uma essência da Fotografia” e “(...) o sentimento intratável de que a Fotografia é 
essencialmente (...) apenas contingência” (ibidem, p. 25), a ideia assertiva de que “o referente adere” e de que a 
“(...) a foto é literalmente uma emanação do referente” permeia toda a sua reflexão (ibidem, p. 15 e 70).  
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índice. Só depois ela pode tornar-se parecida (ícone) e adquirir sentido (símbolo)” (Dubois, 

[1990] 2012, p. 53, grifos do autor). Embora perceba-se na afirmação de Dubois uma evidente 

intenção de afastar-se dos discursos marcados pelas semelhança que dominaram a fotografia 

há mais de um século, ela oblitera as tensões presentes entre o índice e o ícone fotográfico e a 

fecundidade que as relações entre estas duas categorias de signos pode revelar (Rouillé, 2009, 

p. 192). 

Apesar de Rouillé elaborar sua crítica para uma profunda releitura da fotografia a 

partir das problematizações que a sua inserção na arte contemporânea suscitaram, ela 

contribui significativamente para as atuais reflexões envolvendo o olhar que a antropologia 

direciona para a fotografia e a imagem que esta, consequentemente, reflete de volta para a 

própria disciplina. O autor opera a desconstrução de teorias que homogeneízam a fotografia, 

que tentam enquadrá-la em uma categoria tecnicista que, reduzida apenas aos desdobramentos 

das características inerentes aos seus mecanismos e ao seu suporte sensível, busca sujeitá-la à 

leis naturais e universais22 que não trazem à baila a pluralidade e a singularidade de relações 

entre as imagens, seus operadores e o dispositivo fotográfico (ibidem, p. 191-193). A proposta 

de Rouillé contribui significativamente, ainda, para alargar nossa compreensão sobre o lugar 

da fotografia na produção de relações sociais em diversos contextos etnográficos onde as 

categorias de visão e imagem operam através de outros regimes de percepção e de 

conhecimento. 

Se, conforme afirma Pinney, a antropologia e a fotografia adquirem – ou pelo menos 

adquiriram – seus poderes de representação a partir de procedimentos semióticos quase 

idênticos, constantemente vem sendo trazido à superfície de uma recorrente análise crítica 

suas próprias incertezas e impossibilidades que, longe de limitá-las, permitem “uma 

possibilidade de convergência criativa” (1996, p. 49). Cabe aqui questionar se a 

desestabilização dos poderes de representação que emergiram na antropologia a partir da 

década de 1980 e que suscitaram experimentações na escrita etnográfica chegaram a 

influenciar o uso da fotografia na disciplina. Não me refiro aqui à crítica da apropriação da 

fotografia pela disciplina antropológica nos seus primórdios, nem à recente etnografia de 

produções fotográficas nos mais diversos contextos sociais e etnográficos, mas às fotografias 

produzidas pelo próprio antropólogo. A intervenção do pós-modernismo foi capaz de 

                                                
22 As ideias de Rouillé acerca da fotografia sugerem situar-se na corrente de pensamento presente nas ciências 
sociais, na crítica literária e nas artes que suspende a autoridade de grandes teorias englobantes, favorecendo 
questões como a contextualização, o significado da vida social para aqueles que atuam nela e a explicação de 
exceções e indeterminações ao invés de regularidades nos fenômenos observáveis, como apontam Marcus e 
Fischer (1986, p. 8). 
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contemplar a relação do pesquisador com a imagem – neste caso, fotográfica – que ele produz 

em campo? Chegamos, efetivamente, a desestabilizar os poderes de representação que o 

referente indicial imputa à nossa relação com o fotográfico? 

Assumindo, a partir de Caiuby Novaes, que as imagens podem e devem se aliar ao 

texto, penetrando-o em uma relação mais íntima e deixando de ocupar apenas o apêndice das 

nossas publicações (2009, p. 44), é necessário operar, na antropologia, a passagem de uma 

fotografia que sempre foi pensada como documento – mas que nunca o foi23 – para uma 

fotografia que se assume como expressão, ou seja, que considera que entre o “real” e a 

imagem “sempre se interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis porém 

operantes”. Da fotografia-documento à fotografia-expressão “consolidam-se os principais 

rejeitados da ideologia documental: a imagem, com suas formas e sua escrita24; o autor, com 

sua subjetividade; e o Outro, enquanto dialogicamente implicado no processo fotográfico” 

(Rouillé, 2009, p. 19). A revisão crítica a qual a autoridade etnográfica foi submetida 

contribuiu significativamente para o modo como também pensamos a presença da fotografia 

na antropologia. Estando a etnografia de certa forma livre da necessidade de comprovar o 

“estar lá” e a fotografia liberta dos grilhões que o “isto foi” impõe às suas possibilidades 

narrativas e interpretativas – em grande porque ambos revelaram-se problemáticos nas suas 

reivindicações de autoridade – cabe agora pensar quais os caminhos que podemos seguir para 

que a tensão e a disputa de território entre a imagem e a escrita transformem-se em um 

esforço colaborativo que busque novas formas de representação daquilo que a antropologia 

busca investigar. Caminhos estes que devem se esforçar para não contornar as 

problematizações levantadas pelas discussões sobre as subjetividades da antropologia e da 

fotografia aqui apresentadas. 

Na etnografia, a imagem fotográfica cumpriu a tarefa de comprovar a presença do 

antropólogo no campo e, ao mesmo tempo, de mostrar o distanciamento necessário para uma 

observação imparcial e objetiva. Se o antropólogo trouxe para si o idioma da fotografia, 

inevitavelmente ele passou a questionar a pretensa objetividade das “imagens” produzidas por 

essa “câmera”. Quando problemas de descrição tornaram-se problemas de representação 

(Marcus; Fischer, 1986, p. 9), ele deixa de enxergá-la como um mero registro documental e 

passa a problematizar a infinita série de imagens que se interpõe entre sua escrita e a realidade 

                                                
23 “(...) a fotografia não é um documento, (...) mas somente está provida de um valor documental variável 
segundo as circunstâncias (Rouillé, p. 19). 
24 Rouillé (2009, p. 168) define a escrita como “a maneira, o estilo” que produz o sentido da foto, intrínseca à 
lógica da fotografia-expressão e oposta à lógica da fotografia-documento, onde o sentido já está presente nas 
coisas e nos estados da coisas. 
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social observada. Sua relação com o campo e com seus sujeitos de pesquisa passa a ser 

assumidamente mediada, construída e inventada. 

Sendo a internalização do idioma da fotografia pelo antropólogo, pelo menos em 

parte, responsável pela escassez de imagens nas monografias e livros, era esperado que a crise 

da representação nas ciências sociais e, em especial, na antropologia, além de estimular novas 

reflexões e experimentações na escrita etnográfica, trouxesse a imagem fotográfica de volta à 

etnografia com um novo fôlego criativo. Vale a pena pensar nas possibilidades que – tomando 

emprestado os termos de Rouillé – o deslocamento de um regime de etnografia-documento 

para etnografia-expressão25 pode suscitar não apenas na sua forma de escrever, mas também 

de fotografar, colocando as duas modalidades do fazer antropológico em constante diálogo. 

Dentro das variadas formas de discurso que produzem o conhecimento em nossa disciplina, é 

necessário que a fotografia acompanhe os passos dados pela escrita etnográfica em busca de 

um alargamento das possibilidades que as (não tão) recentes discussões reflexivas ajudaram a 

construir. Se um dos legados dos chamados pós-modernos pode ser considerado uma 

destacada preocupação com a forma e a retórica da escrita antropológica, legitimando novos 

objetos, novos estilos de pesquisa e de textos (Marcus, 1994, p. 10), essa preocupação parece 

não ter atingido de modo incisivo os usos que fazemos da fotografia na antropologia 

atualmente. 

 

Outras imagens 
 

Comparado à fotografia, o uso da imagem fílmica na antropologia desenvolveu-se 

bastante, como mostram os exemplos inovadores de Jean Rouch e David MacDougall 

(Grimshaw, 2001). A fotografia, ao contrário, parece ter tido seu esforço criativo estagnado 

pelo menos desde Bateson e Mead. Se o crescimento dos filmes etnográficos, incentivado 

pelo advento de tecnologias mais acessíveis de filmagem, é apontado por Edwards (2016, p. 

165) como um dos fatores que determinaram o desaparecimento da fotografia na 

                                                
25 A distinção proposta por Rouillé entre fotografia-documento e fotografia-expressão não diz respeito ao 
conteúdo das imagens fotográficas, mas ao regime de produção e recepção que lhe são atribuídas. A fotografia-
documento é antes de tudo a fotografia enquanto expressão, porém imersa em uma “crença” alicerçada na 
suposta veracidade do referente fotográfico. Portanto, não existe uma transição que parte do documento em 
direção à expressão; a fotografia-documento nunca deixou de ser expressão, modificando-se apenas as relações 
estabelecidas entre aquilo que é fotografado e a forma como as imagens resultantes são recebidas e pensadas. 
Podemos, analogamente, pensar em uma distinção entre etnografia-documento e etnografia-expressão, ou 
melhor, etnografia-invenção. Embora orientada para fins descritivos e analíticos, frutos de um refinamento 
metodológico que pretensamente buscasse a objetividade, a etnografia-documento sempre foi uma forma de 
invenção da cultura (Wagner, [1975] 2010). 
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antropologia, cabe avaliar se houve uma busca, por parte dos antropólogos da imagem, por 

novos e inexplorados terrenos no uso da fotografia na etnografia. 

Quando a própria antropologia carece de referências em experimentações na fotografia 

que apontem caminhos para pensar a imagem fotográfica muito além da mera documentação 

de uma realidade social diretamente observável, de um simples registro que forneça dados 

para uma análise posterior e que consiga transcender o lugar de coadjuvante metodológico 

relegado à ela; as artes, como sugere George Marcus (2009), são um campo fértil para 

buscarmos inspirações. Segundo o autor, os processos de pesquisa concebidos e praticados 

por artistas, cineastas e produtores de teatro, com semelhanças na etnografia, podem indicar 

possibilidades criativas para discutir e repensar antigos modelos disciplinares da pesquisa de 

campo. A leitura de Marcus é oportuna quando buscamos refletir sobre uma presença da 

fotografia na etnografia que supere a contumaz relação de subserviência ao texto escrito que 

caracteriza seu lugar na história da disciplina, distanciando-se dos paradigmas da imagem 

fotográfica ainda hoje aprisionados pelo referente ilusório do concreto, do indicial e do 

documental. Paradigmas estes que, tão profundamente absorvidos pela antropologia, a 

impedem de experimentar outras formas de expressão estética e narrativa a partir da 

fotografia. 

Sob essa perspectiva, a obra de Claudia Andujar26 é um exemplo notório. O modo 

como sua fotografia incorpora elementos da cosmologia e do xamanismo yanomami 

evidenciam a riqueza do seu trabalho, não apenas no plano das artes visuais mas também sob 

um prisma etnográfico. Claudia mobiliza diversos recursos técnicos e estéticos da fotografia 

para adentrar o universo dos xamãs yanomami. Contrastes intensos de sombra e luz, dupla 

exposição, mistura da luz ambiente com flash, movimentos capturados em baixa velocidade 

do obturador e foco seletivo, entre outras técnicas fotográficas, são utilizadas para representar 

não apenas os efeitos da yãkoana, mas o encontro com as imagens dos xapiri27 que esta 

substância proporciona. As fotografias de Claudia deslocam e subvertem o referente indicial 

                                                
26 Claudia Andujar nasceu na Suíça, passou a infância na Hungria e morou nos Estados Unidos, onde estudou 
artes plásticas. Radicada no Brasil desde 1957, atuou de 1958 a 1971 como fotojornalista para conhecidas 
revistas da época, contexto no qual conheceu os Yanomami. A partir de 1972 passa a fotografá-los com o apoio 
de bolsas da Fundação Guggenheim e da FAPESP. Em 1978 fundou junto com Bruce Albert a Comissão pela 
Criação do Parque Yanomami (CCPY, atual Comissão Pró-Yanomami). O engajamento pessoal e político de 
Claudia junto à causa dos Yanomami permitiu que sua fotografia fosse um elemento fundamental para divulgar a 
luta pela demarcação do território yanomami nas décadas de 80 e 90. 
27 Yãkoana é o nome dado ao pó produzido a partir da resina da casca da árvore Virola sp (chamada de Yakoãna 
hi pelos Yanomami), cujo principal princípio ativo é a dimetiltriptamina (DMT). Yãkoana é a comida dos 
espíritos. Quando inalada, permite que os xamãs vejam os xapiri, que segundo Davi Kopenawa, “são as imagens 
dos ancestrais animais yarori que se transformaram no primeiro tempo. É esse o seu verdadeiro nome. Vocês o 
chamam ‘espíritos’ mas são outros” (Kopenawa; Albert, 2015, p. 111).  
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para distorcer corpos, desumanizando-os em um movimento que os transforma em seres 

múltiplos, recriando as imagens destes, permitindo àqueles que não tiveram contato com essa 

realidade conhecer a sua aparência. Podemos vê-los chegar e sentir o impacto de sua presença 

naqueles que o encontram.28 Claudia parece apropriar-se fotograficamente da performance 

dos xamãs yanomamis para localizar neles os próprios seres-imagens tão bem descritos por 

Davi Kopenawa:    
  

Os xapiri nunca se deslocam na floresta como nós. Descem até nós por caminhos 

resplandecentes de luz, cobertos de penugem branca (...). Esses caminhos se 

ramificam para todos os lados, como os que saem de nossas casas (...). 

Os xapiri, para quem tudo é perto, vêm por esses caminhos um atrás do outro, com 

muita leveza, suspensos nas alturas. Então é possível vê-los cintilar numa 

luminosidade lunar, na qual seus enfeites de penas tremulam, flutuando devagar, no 

ritmo de seus passos. Suas imagens são mesmo magníficas! (Kopenawa; Albert, 

2015, p. 115-116). 
 

Mesmo as fotos que retratam a vida cotidiana das grandes casas coletivas ou os 

períodos de caça na floresta, caracterizadas por um tom mais descritivo e documental, 

mostram como são fluidas as fronteiras entre as distintas realidades sensíveis que se sobrepõe 

e se interpenetram, que não separam humanos e espíritos, mas que a todo momento revelam 

como eles estão em permanente contato. A fotografia do interior de uma casa, mostrando um 

facho de luz que incide sobre uma criança yanomami torna-a tão alva que é difícil distinguir 

sua forma humana. Será a imagem de um espírito? O movimento de câmara com baixa 

velocidade de obturador que borra a imagem transforma um caçador movendo-se rapidamente 

pela mata em um espírito xapiri: “Os espíritos se deslocam por toda a floresta, como nós, 

quando caçamos. Mas eles não andam sobre as folhas podres e na lama, eles voam” 

(Kopenawa; Albert, 2015, p. 111). 

Claudia deixa afetar-se pela cosmologia yanomami também no modo como compõem 

e organiza seu acervo, buscando criar novas e diferentes narrativas a cada releitura: 
 

Faço como os Yanomami, que estão elaborando seus mitos, justificando-os, 

retrabalhando continuamente a oralidade de sua história, para ajustá-la ao novo, aos 
                                                
28 “A ideia de encantamento traduz nossa aproximação sensitiva com as imagens de Claudia Andujar, quando o 
fotográfico, por suas características técnicas, nos apresenta, ou nos induz a perceber, elementos mágicos 
presentes nos rituais, que não nos são dados a ver por não pertencermos à cultura Yanomami. Ao apresentar-nos 
a possibilidade do invisível, a fotografia assume outra função, a de magicizar nosso deslumbramento com as 
luzes imanentes do sobrenatural” (Tacca, 2011, p. 220).  
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tempos de hoje. Uma bricolagem de adaptação e atualização do tempo dos mitos 

primordiais (...).  

Meu trabalho ainda não encontrou sua forma definitiva, que na verdade creio 

que não existe. Como os mitos, se adapta, incorpora novas imagens e toma novas 

formas, passa pela transcodificação (das imagens) para se atualizar, numa 

bricolagem virtual infinita (Andujar, 1998, p. 11).  
 

Se a qualidade ímpar de suas respectivas abordagens ao universo yanomami possuem 

mérito indiscutível, a leitura do trabalho pioneiro de Davi Kopenawa e Bruce Albert (2015) 

sob a luz da obra de Claudia Andujar mostra como suas potencialidades enunciativas podem 

ser reinventadas. Ao interpretarmos seus trabalhos como esforços de tradução através do texto 

escrito e da imagem fotográfica, fica claro como uma leitura transversal destas obras 

evidencia as possibilidades criativas de concebermos, na antropologia, uma proposta onde as 

narrativas verbais e visuais complementam-se de forma simétrica e ao mesmo tempo 

simbiótica. 

Pensar em experimentações na prática fotográfica para compor uma etnografia não se 

restringe em lançar mão de recursos e intervenções nas imagens que resultem em expressivos 

efeitos estéticos que aproximem a experiência visionária que a ayahuasca proporciona à 

aqueles que a ingerem. Não que este recurso não seja válido – pelo contrário, ele é 

extremamente valioso, como demonstrarei adiante – mas o cerne das possibilidades que 

pretendo explorar com o uso da fotografia nesta pesquisa encontra-se nas relações que ela 

estabelece ou tem a potencialidade de estabelecer entre o pesquisador, seus interlocutores e 

seus leitores, que podem ser seus colegas antropólogos ou seus próprios “nativos”. Não 

adianta pensar em experimentos fotográficos que ainda assim limitem a fotografia a um 

objeto, que não a insira no enleio de uma complexa trama de relações. Romper com o 

referente indicial, pensar narrativas que permeiem campos cosmológicos e sociológicos, como 

tão bem faz Claudia Andujar, é um recurso estético, metodológico e teórico que permite que 

estas relações tornem-se não apenas evidentes, mas agentes. 

Se em vez de pensarmos a fotografia como objeto passássemos a enxergá-la como 

coisa, as possibilidades inerentes a ela assumem toda uma nova dimensão. Tim Ingold define 

coisa, em oposição a objeto, como tendo  
 

o caráter não de uma entidade fechada para o exterior, que se situa no e contra o 

mundo, mas de um nó cujos fios constituintes, longe de estarem nele contidos, 

deixam rastros e são capturados por outros fios noutros nós. Numa palavra, as coisas 
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vazam, sempre transbordando das superfícies que se formam temporariamente em 

torno delas ( Ingold, 2012, p. 29). 
 

Dessa forma, seguindo a linha de raciocínio do autor, a fotografia deixa de constituir-

se apenas como uma estratégia metodológica que a reduz apenas a um objeto fechado em si 

mesmo para figurar como um ponto de confluência de elementos que, tal como os fios que 

perfazem um nó, para utilizar a imagem proposta por Ingold, permitiriam tanto ao 

pesquisador quanto a seus interlocutores perseguirem os possíveis enleios e conexões destes 

fios que compõem a trama fotográfica, mas que nunca a limitam. Ao inserir a imagem 

fotográfica como coisa a partir da reivindicação pela desconstrução de um modelo 

hilemórfico para a abordagem das noções de objeto e de rede, substituindo-o por uma 

“ontologia que dê primazia aos processos de formação ao invés do produto final” (Ingold, 

2012, p. 26), considero também que a fotografia é algo nunca acabado. Embora seu suporte 

material a reduza à tela de um computador ou à uma folha de papel, como coisa ela 

transborda as superfícies que supostamente a limitam para reinventar-se em significações que 

somente o olhar que a interpreta pode impor limites, quando cessa sua busca por perseguir 

todos os fios que a tecem. Não é apenas o fotógrafo que pode criar essas coisas chamadas de 

fotografia.29 

Pensar uma etnografia a partir da fotografia não é pensa-la meramente como uma 

ferramenta de pesquisa ou um instrumento de interlocução. Embora suas potencialidades para 

esta finalidade possam (e devam) ser exploradas, sua capacidade de incorporar significados 

relevantes que servem de objeto de diálogo entre pesquisador e pesquisados – atuando como 

um “terceiro agente” na pesquisa, “enquanto o informante é capaz de explicar e identificar o 

conteúdo [das fotografias] e instruir o entrevistador com seu conhecimento” (Collier Jr., 1973, 

p. 70) – não devem relegar seu uso apenas à esta função. Ao invés de ancorarmos nossa 

interlocução apenas nas possibilidades descritivas que ela fornece, é preciso ir além e pensar 

no que ela é capaz de evocar: 
 

Exatamente no momento da recepção as imagens são polissêmicas. É por 

esta razão que, ao contemplar uma foto, frequentemente o que se vê não é apenas o 

que ali está representado pela intenção do fotógrafo, mas o que ela evoca no 

                                                
29 As ideias de Ingold sobre objetos e coisas encontram certa ressonância na proposição de Samain sobre as 
imagens: “Com outras palavras: independentemente de nós – autores ou espectadores – toda imagem, ao 
combinar nela um conjunto de dados sígnicos (traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas 
pontuações sensíveis e sensoriais), ou ao associar-se com outra(s) imagem(ns), seria uma ‘forma que pensa’” 
(Samain, 2012, p. 23) 



 

	

85 

universo das experiências pessoais de quem a contempla (Caiuby Novaes, 2008a, p. 

464). 

 

Refletir sobre o que a fotografia pode evocar30 é considerar as sensações, lembranças, 

imagens e lugares que ela pode trazer à tona, mesmo que estes elementos não estejam 

diretamente presentes no conteúdo das imagens. No contexto desta pesquisa, que busca 

apreender os sentidos da experiência com a ayahuasca para o grupo estudado, muitas vezes as 

palavras não são suficientes para expressar as sensações vividas sob efeito da beberagem. Esta 

é uma situação constantemente relatada pelos meus interlocutores, o que torna o uso de 

imagens um aspecto relevante para disparar reações e narrativas que a interlocução verbal 

sozinha talvez não fosse capaz de fazê-lo. Por isso, ao mobilizar a imagem fotográfica como 

recurso para a etnografia – especialmente neste contexto de pesquisa – é importante procurar 

ir além do que ela permite descrever, do referente indicial que ela prontamente nos apresenta  

e que frequentemente nos ilude. Alcançar suas dimensões mais subjetivas, explorar “esse 

poder de representar a realidade ausente ou distante, aquela que não pode estar presente aos 

nossos sentidos” (Caiuby Novaes, 2008a, p. 461) é compreender a complexidade da imagem 

fotográfica em sua capacidade de provocar as mais diversas leituras e reações: 

  
Imagens favorecem, mais do que o texto, a introspecção, a memória, a 

identificação, uma mistura de pensamento e emoção. Imagens, como o próprio 

termo diz, envolvem, mais do que o texto descritivo, a imaginação de quem as 

contempla. Elementos visuais têm a capacidade de metáfora e sinestesia — relação 

subjetiva espontânea entre uma percepção e outra que pertença ao domínio de um 

sentido diferente. Podemos associar algumas formas ou objetos a pessoas ou seres 

específicos, certos cheiros evocam a infância etc. Esta capacidade de metáfora e 

sinestesia é muito mais acentuada nas imagens quando comparadas ao texto verbal 

(ibidem, p. 465-466).  
 

                                                
30 O sentido de evocar inspira-se na provocativa proposta de Stephen Tyler, que define a etnografia como 
evocação, em oposição à noção corrente de representação: “Evocação não é nem apresentação nem 
representação. Não apresenta objetos e não representa ninguém, embora torne acessível através da ausência o 
que pode ser concebido mas não apresentado. (...) Ela supera a separação do sensível e do concebível, da forma e 
do conteúdo, de si e do outro, da linguagem e do mundo” (1986, p. 123). Embora o foco de Tyler em sua 
proposta para uma etnografia pós-moderna concentre-se sobre problemas de escrita e de retórica, a ideia de 
evocação pode ser também pensada a partir da imagem fotográfica na prática etnográfica. Evocar, dessa forma, 
estaria mais próxima da noção da fotografia enquanto expressão do que da ideia da fotografia enquanto 
documento, esta última fadada apenas à apresentar ou representar algo. 
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Ao buscar as relações entre as imagens fotográficas e as narrativas que elas podem 

suscitar, não devemos nos limitar ao que elas apresentam ou representam em seu conteúdo, 

mas seguir as tramas que conectam seus processos de formação às narrativas que elas são 

capazes de evocar.  

Desse modo, proponho situar o uso que faço da fotografia nesta pesquisa a partir do 

que Edwards chama de “uma nova ordem colaborativa” que refigura a ideia de foto-elicitação 

(2016, p. 177). Embora os pioneiros desta prática tenham sido Franz Boas, na Colúmbia 

Britânica (Jacknis, 1984), e A. C. Haddon, no Estreito de Torres (Edwards, 1997), ela tornou-

se mais conhecida na antropologia visual através de John Collier Jr. (1973). Enquanto método 

colaborativo que se utiliza da fotografia para estabelecer relações de pesquisa entre o 

antropólogo e seus interlocutores, a foto-elicitação permite ao pesquisador apreender aspectos 

significativos da cultura que ele estuda através da interpretação projetiva que seus 

interlocutores fazem de imagens fotográficas. A crítica de Edwards deve-se ao fato de que a 

metodologia de Collier Jr., embora reconheça “uma qualidade dialógica no encontro 

fotográfico”, cria “um fluxo unidirecional de informação, do sujeito ao etnógrafo, com o 

objetivo de reforçar a compreensão do último”. Segundo a autora,   
 

Refigurado, o processo de “elicitação”, constitui uma mudança nas relações 

de poder e na autoridade antropológica, em que o antropólogo se afasta dos 

significados fotográficos, no sentido da tradição forense ou mesmo da estrutura 

semiótica. O foco antropológico se torna, em vez disso, a maneira pela qual as 

fotografias assumem suas próprias dinâmicas de sociabilidades dentro das 

comunidades (Edwards, 2016, p. 177). 

 

Não se trata simplesmente de dizer que existem fotografias que apenas descrevem e 

outras evocam. Toda imagem, em certa medida, evoca algo naquele que a interpreta.31 

Certamente o próprio ato fotográfico, os elementos que a compõem e a maneira como essas 

imagens são recebidas e interpretadas pelos seus receptores influem – e muito – no que elas 

vão evocar e de que modo isto vai acontecer. No caso da pesquisa antropológica, isso pode ser 

usado a favor do etnógrafo que utiliza a imagem fotográfica como meio de pesquisa. A 

relação que ele vai estabelecer com seus interlocutores e com o conhecimento obtido em 

                                                
31 Não considero desprezar a descrições que a fotografia suscita nos interlocutores que a interpretam. Apenas não 
devemos limitar-nos a elas, mas considera-las como um aspecto imaginativo do caráter criativo – e portanto 
inventivo – que a imagem é capaz de evocar. Embora em nossa disciplina seja constatado que “é o uso 
documental da fotografia, sua possibilidade de registro que mais interessa à maioria dos antropólogos que dela 
fazem uso” (Caiuby Novaes, 2012, p. 13), meu interesse está focado principalmente nas suas possibilidades de 
fabricar e estabelecer relações. 
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campo certamente influi no tipo de fotografia que ele vai construir e, consequentemente, nos 

espaços dialógicos que a imagem vai criar. Por isso, seja no uso de fotografias de arquivo, 

seja fotografando durante a pesquisa de campo, o uso da imagem implica a todo momento em 

uma escolha consciente do que fotografar, como capturar essas imagens, como selecioná-las; 

o que pretende-se evocar com essas imagens e quais surpresas podem irromper a partir dos 

diálogos estabelecidos através delas. Essa forma de lidar com a fotografia permite ainda que a 

pesquisa desdobre-se em outras problematizações, tão profícuas quanto as apresentadas 

anteriormente: é possível avaliar a influência que essas imagens tem no grupo estudado e 

como suas dinâmicas sociais – principalmente aquelas mais facilmente apreensíveis, como 

performance e discurso – podem ser modificadas pela circulação de fotografias em seu meio. 

Nesta abordagem cabem tanto o experimentalismo que novas formas de narrativas 

visuais podem fazer surgir, conforme o exemplo de Claudia Andujar, quanto a busca por 

novos modos de apresentação e interação destas imagens com o meio pesquisado. Pensar 

fotografias enquanto coisas, conforme a proposta de Ingold, é pensar na sua eficácia enquanto 

imagens, não em termos de resultados estéticos que busquem simplesmente agradar nossos 

interlocutores (o que não deixa de ser necessário), mas na capacidade que essas mesmas 

imagens tem de mostrar os fios que atam e conduzem as narrativas que elas despertam no 

discurso dos nossos sujeitos de pesquisa. 

 

Nós, os Outros 
 

  Pensar em novas possibilidades para os potenciais usos da imagem fotográfica na 

etnografia é percorrer as ambiguidades, paradoxos e tensões que marcaram sua presença na 

história da antropologia. A fotografia em nossa disciplina realizou (e ainda realiza) um 

balanço constante e pendular entre a mimese e a invenção, a aproximação e o distanciamento, 

a objetivação e a subjetivação, a representação e a evocação, o documento e a expressão. 

Explorar estas oposições pode ser um caminho profícuo para compreender como a fotografia 

é capaz de construir os espaços dialógicos que determinam significativamente as relações que 

o antropólogo vai estabelecer com seus interlocutores e com o conhecimento obtido em 

campo. 

E no contexto denominado como “autoantropologia”, onde o antropólogo é ao mesmo 

tempo um insider do grupo que pesquisa? Que formas de diálogo a imagem fotográfica é 

capaz de estabelecer e que tipo de conhecimento ela pode fomentar a partir da relação entre o 

pesquisador e seus interlocutores? Discorrer sobre as implicações de uma antropologia 
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realizada por alguém de dentro da própria Irmandade também determina de forma crucial o 

lugar que a imagem fotográfica ocupa nesta pesquisa e na forma como o conhecimento 

compartilhado pelos integrantes da Irmandade pode ser apreendido. Antes de tratar 

especificamente da imagem, é necessário problematizar os diversos aspectos que envolvem a 

autoantropologia enquanto forma de produção de conhecimento, a partir de alguns 

questionamentos: quais as implicações e consequências que o lugar ambíguo de pesquisador e 

nativo pode acarretar para a pesquisa? Essa posição intersticial implica inevitavelmente 

perspectivas separadas entre nativo e pesquisador? Como conceber e reificar a noção de 

alteridade – enquanto bloco monolítico representado por uma cultura ou sistema de 

pensamento aparentemente intransponível para outrem, cuja tarefa do pesquisador é procurar 

aproximar-se o máximo possível – noção essa tão cara à tradição da pesquisa antropológica e 

a seu intento de objetividade, cuja natureza epistemológica e heurística tende a ruir, caso o 

olhar científico do antropólogo não a encontre? Ainda, reconhecendo a pertinência de 

algumas indagações de Vagner Gonçalves da Silva ao abordar o contexto das religiões afro-

brasileiras, 

  
como pensar a pesquisa antropológica quando o antropólogo (o 

“pesquisador-autor” ou “tradutor”) escreve sobre e para a cultura da qual ambos, 

pesquisador e pesquisado, fazem parte e, muitas vezes, esse último, passando do 

papel de “personagem” para o de leitor, pode discutir as representações que os 

pesquisadores fazem dele? Nesse caso, o que os grupos estudados tem a dizer sobre 

as imagens transmitidas pela etnografia? Como avaliam o processo de inserção dos 

antropólogos e quais as consequências que o discurso científico tem, efetivamente, 

sobre suas práticas sociais? (Silva, 2006, p. 14). 

 

Tais questões esbarram inevitavelmente em discussões canônicas relativas tanto à 

produção do conhecimento antropológico quanto à natureza da escrita etnográfica. Se a 

própria abordagem acadêmica impõe um distanciamento àquilo que é familiar para o 

antropólogo nativo, longe de simplificá-la, isso apenas torna a questão ainda mais complexa, 

justamente por tocar em alguns dos principais paradigmas da disciplina. Sobre essa noção 

clássica de alteridade constituída pela antropologia, Fabian tece uma crítica reflexiva passível 

de análise para a discussão aqui apresentada: 

 
Para usar uma formulação extrema, nesta tradição o objeto da antropologia 

não poderia ter adquirido status científico até, e ao menos, passar por uma dupla 
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fixação visual, como imagem perceptiva e como ilustração de um tipo de 

conhecimento. Ambos os tipos de objetivação dependem da distância, espacial e 

temporal. No sentido fundamental, fenomenalista, isso significa que o Outro, como 

objeto do conhecimento, deve estar separado, distinto e, preferencialmente, distante, 

do conhecedor. A alteridade exótica pode não ser tanto o resultado, como é o pré-

requisito, da investigação antropológica. Não “descobrimos” a selvageria do 

selvagem, ou o primitivismo do primitivo; nós os estabelecemos (...) (2013, p. 143).  

 

A reflexão de Marilyn Strathern pode acrescentar alguns pontos nesta problematização 

sobre a noção de alteridade e suas desestabilizações. A autora define autoantropologia como a 

antropologia realizada no contexto social que a produziu, ressaltando que estar “em casa” 

relaciona-se mais com o que o antropólogo escreve do que com suas credenciais pessoais, ou 

seja, à existência de uma continuidade cultural entre os produtos do seu trabalho e aquilo que 

as pessoas da sociedade estudada produzem em seus relatos sobre elas mesmas (Strathern, 

2014c, p. 134). Uma maior reflexividade pode ser tomada como uma implicação geral da 

autoantropologia, a partir da suposição que nos tornamos mais conscientes, tanto de nós 

mesmos enquanto objeto de estudo, ao aprendermos sobre nossa própria sociedade, como de 

nós mesmos enquanto antropólogos, por nos tornarmos sensíveis à nossas metodologias e 

estrategemas de análise antropológica (ibidem, p. 135). 

Um ponto a salientar na discussão empreendida pela autora, e que é pertinente às 

reflexões apresentadas nessa pesquisa, é em que medida o relato antropológico devolve para 

as pessoas (no lugar de sujeitos de pesquisa) as concepções que elas têm delas mesmas. 

Quando isso acontece, segundo Strathern, pode-se falar em autoantropologia. A autora frisa 

não se referir à devolução da informação da forma como ela foi oferecida ao antropólogo, mas 

ao processamento antropológico do “conhecimento” informado por conceitos pertencentes 

também à sociedade e à cultura estudada. Sobre esta ruptura que pode ocorrer entre as formas 

de organização do conhecimento do sujeito-pesquisado e do sujeito-pesquisador, Strathern 

explica que o fato do antropólogo pertencer à cultura ou sociedade estudada não garante que 

ele adotará os gêneros culturais adequados: 

   
Pelo contrário, ele(ela) poderá produzir algo praticamente irreconhecível. 

Evitam-se as descrições do senso comum. A reflexão nativa é incorporada como 

parte dos dados a serem explicados, não podendo ela mesma ser tomada como seu 

enquadramento, de modo que há sempre uma descontinuidade entre a compreensão 

nativa e os conceitos analíticos que organizam a própria etnografia. Estes derivam 

de um enfoque teórico específico, que poderá tornar o comportamento do(a) 
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antropólogo(a) inteligível (como “acadêmico”), mas não necessariamente o que 

ele(ela) escreve (Strathern, 2014c, p. 136). 

 

 Esta descontinuidade entre diferentes formas de sistematização do 

conhecimento, aquela própria do campo estudado e aquela que define a empreitada 

antropológica, parece central à autora para definir se o que o antropólogo nativo está 

produzindo é autoantropologia ou não. O que torna as reflexões empreendidas pela autora 

relevantes para a problematização que apresento são as fricções que surgem a partir dos 

diversos pontos de contato entre diferentes formas de organização de conhecimento32: o 

conhecimento nativo e o conhecimento característico da disciplina antropológica. Se os 

antropólogos constituem, segundo Strathern, uma “classe universal” (ibidem, p. 157), 

compartilhando preceitos e preocupações, administrando seus dados de forma específica, 

talvez possamos situarmo-nos nessas fricções e explorarmos as tensões oriundas delas. Ao 

olhar com suspeita para autorias compartilhadas, gêneros de etnografias que James Clifford 

definiu como dialógicas ou polifônicas – “inevitavelmente uma questão de escolha 

estratégica” (Clifford, 2011a, p. 55), Strathern frisa que é preciso ter alguma ideia da 

atividade produtiva que está por trás do que as pessoas dizem, enquanto atores (2014c, p. 

137).  

Talvez aí resida um ponto de discussão profícua para pensarmos, um pouco além dos 

“limites da autoantropologia”, as possibilidades de nos situarmos por detrás da atividade 

produtiva do discurso dos nossos interlocutores na relação estabelecida entre nativos enquanto 

atores e nativos enquanto antropólogos. Se, ainda segundo a autora, na autoantropologia as 

posições de “escritor” e “autor”, atribuídas ao antropólogo em relação às pessoas e à cultura 

que ele pesquisa e em relação ao seu público leitor (ibidem, p. 148), se deslocam, não estaria 

nesse deslocamento de posições que nunca se estabilizam, na apreensão desse movimento de 

justaposição de conceitos nativos e exógenos, na análise e na discussão das tensões resultantes 

destas dinâmicas, as possibilidades mais férteis para, enquanto antropólogos nativos em 

diálogo com nossos nativos, pensarmos em outras antropologias? 

Para tanto, é necessário desestabilizar a fixidez que envolve a separação entre o 

antropólogo nativo e aquele não nativo. Ao invés de simplesmente adotarmos o paradigma 

que opõe insider e outsider ou observador e observado, Kirim Narayan considera mais 

proveitoso nos posicionarmos contra esta dicotomia, reconhecendo que as formas como nos 

situamos em relação aos nossos sujeitos de pesquisa são múltiplas e estão em constante fluxo 
                                                
32 Sejam elas contínuas ou descontínuas, operando pelas mesmas categorias analíticas ou não. 
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(1993). Este fluxo pode ser determinado pelo fato de que o antropólogo que trabalha “em 

casa” encontra-se em uma posição intersticial. Embora o lugar do pesquisador que pertence ao 

mesmo grupo onde realiza a sua pesquisa certamente tenha as suas vantagens e desvantagens 

práticas, o antropólogo nativo – enquanto antropólogo – não faz apenas trabalho de campo, 

mas também analisa outros materiais etnográficos, compara culturas e sociedades e, 

inevitavelmente, posiciona-se criticamente em relação a outros antropólogos, como ressalta 

Talal Asad (apud Fahim; Helmer, 1980). Quando um membro de um grupo ou comunidade 

passa a se relacionar com seus interlocutores recolhendo relatos, narrativas, discursos, atos, 

gestos e performances que serão sistematizadas e colocadas em diálogo com teorias 

antropológicas que pertencem a um outro sistema de organização de conhecimento, a qual 

comunidade ele está pertencendo naquele momento? À comunidade “nativa” ou à 

comunidade acadêmica? Enquanto parte um determinado grupo, estabelecemos relações 

sociais e compartilhamos aquilo que podemos chamar de “cultura”. Mas enquanto 

antropólogos, nós “falamos uma linguagem comum – o jargão da antropologia – e invocamos 

as mesmas autoridades, senão deuses” (Madan apud Fahim; Helmer, 1980, p. 654). 

O que define, de fato, a posição de pesquisador ou de nativo são as relações que o 

antropólogo estabelecerá com seus sujeitos de pesquisa em campo. Pensar a partir de 

identidades cambiantes (Narayan, 1993) pode ser um modo de lidar com a desestabilidade que 

esse trânsito de posições implica, além de tornar mais proveitosas as fricções resultantes desta 

movimentação constante entre o lugar de nativo e o lugar de antropólogo. Antropólogos “de 

fora” estão a todo momento buscando maneiras de se aproximar daqueles que são seus 

sujeitos de pesquisa, buscando apreender o “ponto de vista do nativo” e viver como um deles, 

como ensina a tradição malinowskiana da observação participante. Ao mesmo tempo é 

necessário, como ensina nossa disciplina, buscar um distanciamento objetivo que permita 

traçar conclusões de caráter mais abstrato, aquelas que não podem ser apreendidas 

unicamente pela realidade empírica diretamente observável. Toma-se um cuidado para não 

tornar-se “nativo demais”, sob o risco de que sua pesquisa adquira um tom demasiado 

subjetivo. Antropólogos “nativos”, apesar da facilidade de trânsito e acesso ao seu tema de 

pesquisa, a todo momento tem que empreender um esforço de distanciamento analítico para 

que, em sua “participação observante”, os aspectos mais banais e corriqueiros da vida social 

não deixem de ter relevância no diálogo que ele procura estabelecer com a teoria 

antropológica que ele mobilizará. 33 O antropólogo usa sua própria cultura para estudar outras, 

                                                
33 Para Mariza Peirano “o processo de descoberta antropológica resulta de um diálogo comparativo, não entre 
pesquisador e nativo como indivíduos, mas entre a teoria acumulada da disciplina e a observação etnográfica que 
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sendo que “a compreensão de uma outra cultura envolve a relação entre duas variedades do 

fenômeno humano; ela visa a criação de uma relação intelectual entre elas, uma compreensão 

que inclua ambas” (Wagner, 2012, p. 40, grifo meu). O antropólogo que pesquisa a sua 

própria cultura não deixa de estabelecer essas relações, a diferença é que ele utiliza uma outra 

cultura (a forma de organização de conhecimento característico da disciplina antropológica) 

para compreender a sua própria cultura a partir das mesmas relações, mas por diferentes 

sentidos. 

Embora a separação entre a antropologia “nativa” e a antropologia “tradicional” tenha 

aqui um valor heurístico com o intuito de trazer à tona problematizações sobre as diferentes 

abordagens oriundas de diferentes posicionamentos no campo de pesquisa, é importante 

ressaltar que a generalização do termo antropologia nativa encobre o fato de que o 

antropólogo que estuda seu próprio grupo social encontra-se sob uma grande variedade de 

posições frente ao seus sujeitos de pesquisa, o que afeta tanto a maneira como ele se percebe 

quanto as expectativas do grupo ou comunidade que ele simultaneamente estuda e da qual faz 

parte (Fahim; Helmer, 1980). Essa variedade de posições ou identidades que o pesquisador 

pode assumir frente ao seu próprio grupo é determinada pelo fato de que a “cultura” ou a 

“sociedade” não é um bloco monolítico. Diversas variantes como instrução, gênero, etnia ou 

orientação sexual, entre outros, determinam diferentes graus de alteridade frente aos seus 

sujeitos de pesquisa. Nunca se é completamente “nativo” ou completamente “de fora”: dada a 

natureza múltipla da identidade do pesquisador, haverá aspectos que nos aproximam dos 

nossos sujeitos de pesquisas assim como outros simplesmente nos afastam deles. Pertencemos 

simultaneamente à diversas comunidades – ao menos aquela em que nascemos ou crescemos 

e à comunidade acadêmica (Narayan, 1993). 

 Refletir sobre as fronteiras instáveis que distinguem o antropólogo que estuda seu 

próprio grupo ou sociedade e aquele que conduz sua pesquisa alhures conduzem, 

inevitavelmente, à uma revisão do conceito de trabalho de campo. O termo denota uma 

prática mistificada como “o rito de passagem do antropólogo” e é ainda hoje considerada uma 

marca distintiva da nossa disciplina em relação às outras ciências sociais. A imagem tornada 

popular por Malinowski remete ao antropólogo que viaja a um lugar distante e remoto, 

habitado por uma população cuja cultura aparentemente indecifrável torna-se objeto de estudo 

                                                                                                                                                   
traz novos desafios para ser entendida e interpretada” (1995, p. 43). No caso da autoantropologia, “o estudo da 
própria sociedade envolve um processo inverso do estudo de uma sociedade estrangeira. Ao invés de aprender 
categorias conceituais e então, através do trabalho de campo, encontrar os contextos no qual aplicá-las, nós que 
estudamos sociedades onde já tivemos experiências anteriores absorvemos categorias analíticas que renomeiam e 
reformulam o que já é conhecido” (Narayan, 1993, p. 678).  
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do pesquisador que, a partir da convivência prolongada com os nativos, assimilando seu modo 

de vida e observando diretamente seus costumes e suas regras, volta para sua terra de origem 

e, a partir dos dados colhidos em campo, estabelece teorias generalizantes e abstratas que 

explicam todo o funcionamento daquela sociedade para seus colegas de profissão e demais 

leitores. 

Akhil Gupta e James Ferguson (1997) ressaltam como este modelo de trabalho de 

campo tornou-se, de certa forma, a ortodoxia da antropologia moderna. Os autores 

argumentam que, embora a ideia do “campo” tenha se tornado central para a identidade 

intelectual e profissional da disciplina, o conceito permaneceu pouco problematizado pela 

antropologia contemporânea. Ao analisar como o trabalho de campo ocupa um lugar 

privilegiado na construção do conhecimento antropológico, os autores apontam para o modo 

como o conceito dominante de “campo”, marcado histórica e politicamente em nossa 

disciplina34, possibilita algumas formas de conhecimento enquanto bloqueia outras, autoriza 

alguns objetos e métodos de estudo enquanto exclui outros e “patrulha” os limites do que 

poderia ser chamado de uma “verdadeira” antropologia (ibidem, p. 5). A proposta dos autores, 

longe de defender o abandono epistemológico do trabalho de campo, busca destacar a 

emergência de um conjunto de possibilidades para se repensar e revitalizar esta prática, 

descentralizando a noção dominante do “campo” enquanto lugar privilegiado do 

conhecimento antropológico e retomando-o como um elemento dentro das múltiplas vertentes 

nas quais podemos produzir nossas pesquisas. 

Dentro desta proposição, a autoantropologia desafia alguns pressupostos estabelecidos 

na disciplina não apenas diluindo as distinções entre sujeito e objeto ou antropólogo e nativo, 

mas também questionando as oposições entre “campo” e “casa”. “Viajar” ou “ir a campo” 

também pode ser entendido, para o antropólogo que estuda sua própria comunidade, como o 

deslocamento à universidade enquanto local que fornece uma perspectiva analítica ou 

comparativa para os dados colhidos “em casa”, revertendo a espacialização tradicional entre 

viajar a “campo” e retornar para “casa”. De fato, para muitos pesquisadores nem a 

universidade nem o campo fornecem uma base estável, servindo mais como locais distintos 

que se justapõe um ao outro e acabam caracterizando um projeto antropológico comparativo e 

em constante movimento (Clifford, 1997, p. 206-207). 

                                                
34 Clifford (1997) analisa como o conceito de “trabalho de campo” que se estabeleceu na antropologia moderna 
traz em sua herança um misto de pressupostos das ciências naturais, que enxergava o campo como um 
laboratório para se observar o “primitivo” em estado prístino, com a tradição dos relatos de viagem a destinos 
exóticos do século XIX.  
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 As discussões e reflexões apresentadas acima ajudam a entender mais detalhadamente 

o lugar da imagem fotográfica dentro desta pesquisa. Bebo a ayahuasca com a Irmandade há 

treze anos, sendo que apenas há pouco mais de dois anos o grupo tornou-se um tema para 

minha pesquisa. Ao contrário daquilo que é mais comum, da figura do antropólogo que se 

aproxima de um grupo ou comunidade para realizar uma pesquisa e aos poucos torna-se cada 

vez mais próximo dos seus interlocutores, no meu caso o que ocorreu foi a transformação de 

uma relação “de dentro”, construída ao longo de anos e muitos copos de ayahuasca, para uma 

relação onde esse mesmo ayahuasqueiro agora também é um antropólogo realizando uma 

pesquisa no âmbito da Irmandade. Obviamente essa transformação na minha relação com o 

grupo não implicou um distanciamento que buscasse uma abordagem cientificamente mais 

objetiva, mas ocorreu sobretudo como uma busca por estabelecer novas formas de diálogo 

com a Irmandade e novos modos de percepção que apreendessem sua dinâmica interna 

através de um novo olhar. Neste contexto de pesquisa, o uso da imagem fotográfica é 

fundamental para se pensar as possibilidades de interação entre o antropólogo e seus 

interlocutores e questionar o conceito de alteridade.   

 Se por um lado a Irmandade e os rituais em que se prepara e bebe a ayahuasca são 

lugares e situações profundamente familiares para mim enquanto integrante deste grupo, por 

outro lado o universo de significados que se situa na experiência individual de cada integrante 

da Irmandade e os sentidos coletivos que essas experiências podem adquirir quando 

comparadas uma às outras são aspectos a serem desvelados. Embora os modos de se preparar 

a ayahuasca sejam parte de um conhecimento compartilhado entre todo o grupo, quais são 

suas interpretações, os possíveis desdobramentos que esse conhecimento compartilhado pode 

adquirir para cada pessoa? Eles implicariam novos significados? Estariam eles ainda 

vinculados ao sistema de conhecimento compartilhado pela Irmandade ou estes novos 

significados adquirem outras conotações no momento em que são recontextualizados na 

interpretação pessoal de cada integrante da Irmandade? 

 Sendo um dos objetivos desta pesquisa a discussão as experiências dos integrantes da 

Irmandade com a ayahuasca, elas só podem ser apreendidas pelo antropólogo quando 

narradas. Como já ressaltou Walter Benjamin, “O narrador retira da experiência o que ele 

conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes” (1996, p. 201). É exatamente na associação entre a narrativa e 

a fotografia, conforme aponta Caiuby Novaes, que reside a força do uso da imagem 

fotográfica nessa pesquisa. É possível afirmar que  
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tanto a fotografia como a narrativa tem esta capacidade (...) de acolher a experiência 

de quem contempla ou ouve. Acolhimento que desperta em quem ouve ou 

contempla novas reflexões sobre suas próprias experiências. Por acolhimento da 

fotografia quero dizer que ela é suficientemente “aberta” para que o observador 

possa mergulhar em seu interior e, paradoxalmente, perceber em si mesmo o que a 

foto desperta. Ao vermos algo, vemos não apenas a aparência da coisa que a 

imagem nos mostra, mas igualmente a relação que mantemos com esta aparência. 

(…) Quando o observador se permite um mergulho na imagem esta evoca e desperta 

nele sentimentos, lembranças e sensações sobre os quais começa a falar (2014, p. 

61). 

 

  Inspirando diferentes possibilidades de discursos, através da fotografia pude apreender 

nas relações que estabelecia com a Irmandade um movimento que oscila entre relatos e 

descrições de experiências subjetivas que eram compartilhadas de “ayahuasqueiro para 

ayahuasqueiro”35, e discursos marcados por uma formalidade que deixava claro que o caderno 

de campo e o gravador ligado conotavam a presença de um antropólogo naquele ambiente. A 

fotografia, dessa vez, transformava-se em um espaço performático onde era possível perceber 

a mudança para um tom de discurso objetivamente consciente do destino que aquelas falas e 

aquelas imagens tomariam: a universidade e o mundo acadêmico. Constrói-se a imagem da 

Irmandade que se gostaria que fosse projetada para fora, revelando uma relação que ora se 

aproxima da imagem fotográfica a ponto de reconhecer nela todo o universo imanente da 

experiência subjetiva, ora se distancia dela, concebendo-a como um objeto capaz de 

representar toda uma comunidade, seus costumes e valores. 

 A fotografia apresenta-se, dessa forma, como um campo relacional, onde a troca 

intersubjetiva de experiências através do diálogo entre o pesquisador e o sujeito de pesquisa – 

cada um ocupando um lugar de discurso, mas ambos na condição de ayahuasqueiros 

integrantes da Irmandade – revela novas possibilidades para uma etnografia através da 

imagem. Para Marco Antonio Gonçalves e Scott Head (2009) os profundos questionamentos 

que surgiram a partir da década de 1980 nas ciências humanas sobre as formas tradicionais de 

pensar e representar os outros fazem surgir novas possibilidades que levam em conta a ideia 

de imaginação como uma poderosa categoria que possibilita tanto para o antropólogo quanto 
                                                
35 Muitas vezes minha própria experiência com a ayahuasca foi objeto de discussão durante alguns diálogos com 
meus interlocutores, permitindo refletir se meus anos de convivência com a Irmandade também poderiam ser 
considerados como “trabalho de campo”. Gupta e Ferguson ressaltam como a experiência “em campo” obtida 
fora do âmbito institucional acadêmico é constantemente desvalorizada, questionando por que não é possível 
nativos escreverem uma etnografia baseada em suas próprias vidas e em que sentido podemos pensar nosso 
“background” anterior à nossa pesquisa também como uma extensão da participação observante (1997, p. 32). 
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para o nativo outras formas de conceber a si e ao outro, redefinindo, assim, a própria 

concepção de representação. Não se trata mais de representar um “objeto”, mas de apresentar 

uma relação entre sujeitos que implica uma tomada de consciência sobre o campo de 

intersubjetividade que o conhecimento antropológico produz. O conceito deleuziano de 

intercessores que os autores se apropriam – “aquilo que se coloca em relação, por definição, 

alianças, encontros, o que deriva sua importância como possibilidade de criação” (Gonçalves; 

Head, 2009, p. 21) – revela-se especialmente caro: 

  
O que parece ser crucial na compreensão do conceito de intercessores para o nosso 

campo de conhecimento não é propriamente uma análise das imagens em si mesmas, 

mas sim o que estas imagens podem produzir conceitualmente para a Antropologia. 

Deste modo, quando se observa uma fotografia ou uma imagem em movimento 

produzida através de uma interferência etnográfica, fruto da relação entre sujeitos 

que se encontram, evoca-se uma possibilidade de conceituação e compreensão das 

imagens produzidas pelas múltiplas representações/apresentações do eu e do outro, o 

que permite, por sua vez, uma apreensão da alteridade no modo que designamos por 

devir-imagético, uma conceituação deste interceder do eu e do outro (ibidem, p. 22).  

  

 Segundo os autores, esta concepção potencializa-se com a possibilidade do etnógrafo 

fabricar seus intercessores. Sua definição não estaria necessariamente na interseção, mas na 

interferência, no ato de intervir que, “ao produzir cruzamentos, é a chave para uma 

compreensão conceitual do fenômeno estudado” (ibidem, p. 22). É possível nos apropriarmos 

do conceito de intercessores, analisando como os interlocutores conduzem as apresentações e 

as representações que fazem de si mesmos e de suas experiências a partir do que a fotografia 

evoca, conduzindo sua leitura por múltiplas direções, moldando-as e criando novas imagens a 

partir delas, fazendo com que ganhem vida própria.36 

 No contexto desta pesquisa, em que as fronteiras que separam o nativo do antropólogo 

movimentam-se constantemente, erigindo e diluindo-se conforme o momento, o conceito de 

um devir-imagético enquanto noção marcada pela transformação e que aponta para a 

imaginação e a criatividade pessoal da auto-representação do indivíduo pertencente a um 

mundo cultural que se constitui no mesmo momento de sua apresentação (Gonçalves; Head, 

2009, p. 26 e 29) permitem apreender a alteridade sob um caráter fragmentado, a partir das 
                                                
36 “(...) o improviso, a fala, a narração, não exercem o papel de uma discursividade neutra, são puras agências no 
sentido de que criam e agregam novos significados ao mundo e às coisas ao mesmo tempo em que transformam 
aqueles que constroem a narrativa etnográfica, seja o antropólogo, seja seu personagem etnográfico. Seguindo 
esta premissa, a realidade sociocultural não é apreendida a partir de uma concepção de representação, mas de 
experienciação do mundo” (Gonçalves; Head, 2009, p. 26). 
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formas como as imagens tornam-se intercessores junto aos sujeitos de pesquisa e como esses 

mesmos sujeitos tornam-se intercessores junto às imagens. Alteridade esta que não reifica um 

Outro, mas que pela imprevisibilidade do que elas podem suscitar e dos sentidos de 

experiência que elas podem criar, permite o estranhamento tão necessário à curiosidade 

antropológica, concebendo algo a se desvendar. Cabe ao antropólogo nativo, mesmo 

consciente de que ele também é parte deste processo criativo, apreender essas relações em 

torno da imagem que ele observa desdobrar-se diante de si, reconfigurando essas relações em 

conhecimento antropológico e levando-o para outros leitores e outras possibilidades de 

leitura. A partir dessa proposição, é possível cogitar que a noção de “campo” discutida 

anteriormente nesta pesquisa também se localiza na própria imagem fotográfica, enquanto 

“lugar” que proporciona o encontro etnográfico e que permite adentrar a experiência dos 

meus interlocutores em domínios que a observação direta não possibilitaria. Não pretendo 

com esta afirmação relativizar ao extremo a noção trabalho de campo estabelecida na história 

de nossa disciplina, mas ressaltar a potencialidade da fotografia na pesquisa etnográfica para 

além do que ela já foi pensada anteriormente. 

 Os atributos notavelmente característicos da autoantropologia residem nos 

deslocamentos por modos de percepção que se alternam entre o lugar de nativo e de 

antropólogo e nas relações estabelecidas entre o pesquisador e o sujeito/grupo pesquisado. No 

contexto desta pesquisa, o uso da imagem fotográfica na prática etnográfica pode ser uma boa 

forma para se pensar como ocorrem esses deslocamentos e quais as implicações que eles tem 

para a etnografia que o nativo produz. Entendo como modos de percepção alternantes não o 

deslocamento que o pesquisador nativo realiza da sua própria comunidade à universidade, 

mas, a partir de Strathern, o modo como as ideias e narrativas que conferem sentido à 

experiência do pesquisador junto ao seu grupo são rearranjadas para que façam sentido no 

contexto de reflexões teóricas direcionadas, a princípio, a um outro público. Para a autora, a 

escrita etnográfica cria um outro campo: “A relação entre esses dois campos, portanto, pode 

ser descrita como complexa, no sentido de que cada um deles constitui uma ordem de 

envolvimento que habita ou toca parcialmente, mas não abrange a outra”. Strathern enfatiza 

que o envolvimento entre um campo e outro é constituído por um reposicionamento ou 

reordenação de elementos situados em um campo totalmente separado de atividade e 

observação, “e o sentido de perda ou de incompletude que acompanha isso, a compreensão de 

que nenhum deles jamais estará em conformidade com o outro, é uma experiência 

antropológica comum” (Strathern, 2014b, p. 346), também para aquele que pesquisa sua 

própria cultura. Mas, na medida que as preocupações de Strathern tangem apenas as 
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problematizações da escrita etnográfica, podemos nos perguntar: e a imagem?37 De que 

maneira ela se situa dentro da complexa relação estabelecida entre os campos duplicados da 

etnografia, cada um deles criando um ao outro mas ao mesmo tempo possuindo sua própria 

dinâmica ou trajetória?  

 É interessante analisar a relação de Franz Boas com George Hunt para refletir sobre 

esse movimento entre os distintos campos que compõe a prática antropológica assinalados por 

Strathern. Na abordagem à algumas das problematizações decorrentes do uso da fotografia na 

antropologia no início deste capítulo acabei contornando propositalmente a relação de Boas 

com a imagem fotográfica na pesquisa de campo por ela não se situar simplesmente como 

uma afirmação do “estar lá” no encontro com o Outro. A antropologia de Boas representa 

uma forma de produção de conhecimento na disciplina que se afasta consideravelmente da 

ideia de etnografia que Malinowski tornou emblemática na disciplina. Conforme analisa Matti 

Bunzl (2004), a tradição de Boas oferece um entendimento notadamente distinto sobre a 

epistemologia do trabalho de campo, por não basear-se numa distinção etnográfica entre o 

eu/antropólogo e o Outro/nativo. Enquanto herdeiro da tradição alemã contra-Iluminista38, 

Boas tomou a especificidade histórica dos fenômenos étnicos e culturais como dada, mas ao 

invés de reificar sua alteridade inerente, ele procurou interpretá-la como produtos de 

desenvolvimentos históricos específicos. Tal posição implicava na definição da antropologia 

como o estudo da história humana tanto em termos particulares quanto globais. 

 Embora uma análise detida sobre as principais teorias e características da proposta 

etnográfica de Boas excedam os limites da reflexão aqui pretendida, vale ressaltar que ela era 

guiada por uma tentativa de superar a noção de alteridade, ao invés de consolidá-la. Se para 

Malinowski a diferença entre o “nós” e “eles” foi concebida não como uma diferença na 

progressão evolutiva, mas como uma diferença de perspectiva, fazendo com que “eles” não 

visualizassem o mundo através dos mesmos quadros que “nós” (Strathern, 2014a, p. 182), 

para Boas uma separação epistemológica entre o etnógrafo e o nativo era ausente: nem o 

antropólogo nem seu informante tinham acesso imediato à história que ele tentava reconstruir. 

                                                
37	Esse questionamento não nega a imagem como parte da “escrita etnográfica”, mas entende que ela se situa 
como um sistema semiótico distinto do discurso verbal ou do texto escrito e, portanto, com suas próprias 
características e problematizações.	
38  Boas herda da tradição filosófica alemã do fim do século XVIII e início do XIX o conceito de 
Humanitätsideal (ideal de humanidade) em oposição ao Iluminismo francês. Em contraste à concepção de um 
desenvolvimento uniforme da civilização, o ideal defendia a singularidade de valores transmitidos através da 
história. A comparação de qualquer nação ou povo através dos ideais iluministas era inaceitável, pois cada grupo 
humano era entendido apenas como produto de sua própria história, propiciado uma única Volksgeist (“espírito 
de um povo”) (Bunzl, 2004, p. 437). 
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Neste quadro, ambos estariam unidos em uma posição epistêmica comum frente ao 

verdadeiro Outro da antropologia de Boas: a história que havia gerado a condição presente 

em que o nativo vivia e que o etnógrafo tomava contato. Ao contrário da proposta etnográfica 

de Malinowski – cuja produção do conhecimento era baseada na observação direta da vida 

nativa, levando o antropólogo à compreender as regras que determinam o funcionamento de 

uma determinada sociedade mas que são desconhecidas por aqueles que a habitam – na 

perspectiva de Boas não havia um privilégio epistemológico do antropólogo sobre o nativo 

(Bunzl, 2004). 

 Podemos lançar, a partir desta abordagem, um outro olhar sobre a relação entre Boas e 

George Hunt. Mais conhecido como o assistente de pesquisa de Boas, Hunt não era 

simplesmente um “informante”, um guia ou intérprete nativo em campo. Instruído à distância, 

Hunt foi o autor de grande parte dos textos kwakiutl publicados por Boas, sendo efetivamente 

um colaborador em sua pesquisa etnográfica. Colaboração esta que é notadamente complexa e 

sinérgica, fazendo com que os respectivos papéis de Boas e Hunt não fiquem tão evidentes no 

seu produto final (Berman, 1996, p. 217). Além de ter sido um dos primeiros indígenas da 

América do Norte a tornar-se um etnógrafo, talvez seja o pioneiro – aparentemente por 

iniciativa própria – a utilizar a câmera fotográfica como ferramenta de pesquisa etnográfica 

(Jacknis, 1992). Da mesma forma como ocorria com o registro por escrito dos diversos 

aspectos da vida social e cosmológica kwakiutl que produzia e enviava para Boas, Hunt 

também passou um período fotografando temas sob a supervisão de Boas, para quem enviava 

cópias de suas imagens. Se em sua coleta de textos nativos Hunt mostrava certo apreço por 

tópicos específicos – em especial a mitologia kwakiutl (Berman, 1996, p. 242) – algumas 

vezes iniciando investigações por conta própria, suas fotografias também possuem um caráter 

distintivo não apenas pelo temas escolhidos, mas também pelo seu estilo visual e 

documentário. Ao contrário das imagens fotográficas produzidas por Boas ou por O. C. 

Hastings39, Hunt não produziu nenhum retrato de caráter eminentemente científico, como os 

“tipos” físicos fotografados sobre fundo neutro, tendo preferência pelo registro de atividades 

de subsistência e rituais (Jacknis, 1992). A câmera de Hunt teve acesso a temas que foram 

negados a outros fotógrafos não indígenas, sendo o único a fotografar um xamã em ação, pelo 

fato de ele mesmo ter sido iniciado no xamanismo (Berman, 1996). 

                                                
39 Oregon Columbus Hastings foi um fotógrafo profissional não-indígena da Colúmbia Britânica que colaborou 
com Boas durante suas pesquisas em Fort Rupert, produzindo uma grande quantidade de imagens sobre os 
Kwakiutl. Hunt foi seu assistente durante esse período (Jacknis, 1984). 
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 Os textos escritos por Hunt e editados por Boas surgem a partir da intersecção e da 

interação de dois contextos de referências pessoais e culturais distintos, resultando em uma 

“etnografia epistolar” (Berman, 1996, p. 235). Embora Boas considerasse o material 

fornecido por Hunt uma fonte primária de dados, livre de sua interpretação e possível 

distorção enquanto cientista, a maneira como ele traduzia, reorganizava e editava esse 

material possivelmente coloca sua intenção em xeque. Embora ele não considerasse o manejo 

dos textos e dados fornecidos por Hunt propriamente como uma interferência, de fato ele 

omitia algumas das ideias e interesses de seu etnógrafo nativo (ibidem, p. 244), revelando 

certas tensões oclusas desta dinâmica de trabalho. Talvez, como cogita Judith Berman, na 

mente de Boas os papéis de ambos estivessem bem definidos: Hunt poderia descrever 

costumes e crenças sem os preconceitos de um observador estrangeiro e Boas poderia 

provocar, traduzir, rearranjar e apresentar essas descrições sem adicionar nenhuma distorção. 

Implícito no trabalho de Boas está, como enfatiza a autora,  

 
uma nascente e ainda bastante nebulosa distinção entre o antropólogo como nativo 

de sua própria cultura, cuja percepção de outra cultura será sempre distorcida, e o 

antropólogo como portador de um aparato conceitual e teórico que permite 

operações sobre o dado etnográfico livre de preconceitos (1996, p. 250). 

 

 Destrinchar a relação estabelecida entre Boas e Hunt pode ser uma boa inspiração para 

pensarmos a figura do antropólogo nativo como alguém que condensa em si os papéis 

exercidos por cada um deles. Se a imagem de Hunt evoca o lado do nativo, aquele que 

experiencia e descreve sua própria comunidade40, Boas evoca o detentor do arcabouço teórico 

que organiza e reconfigura os dados coletados, atendendo a um objetivo antropológico 

específico. Provavelmente nenhum dos textos produzidos por Hunt teriam sido realizados sem 

o incentivo – financeiro e intelectual – de Boas (ibidem, p. 234), ao mesmo tempo em que as 

tensões resultantes desta relação colaborativa provinham da maneira como Hunt conduzia sua 

etnografia, muitas vezes não correspondendo às expectativas do projeto antropológico 
                                                
40 Conceber George Hunt estritamente como um “nativo” é uma questão complexa: filho de pai escocês e mãe 
tinglit, Hunt cresceu entre os Kwakiutl, por quem era reconhecido como uma “pessoa verdadeira”, ou seja, como 
indígena, mas ao mesmo tempo um índio tinglit, portanto estrangeiro. Hunt agiu como um tradicional pai 
kwakiutl, oferecendo festas e potlaches a seus filhos, além de herdar da linhagem de sua mãe todos os seus 
direitos, de acordo com as regras cognáticas kwakiutl (Berman, 1996, p. 228). Se o interesse de Hunt sobre a 
cultura kwakiutl partia do interesse de um estrangeiro ou se seus interlocutores informavam sua cultura a um 
outsider é uma discussão que, embora instigante, torna-se problemática e extremamente complexa para o escopo 
desta pesquisa. Hunt encarna uma figura notadamente híbrida que a todo momento mediava relações entre 
universos distintos, seja por suas relações de parentesco, pelo seu trabalho como etnógrafo e fotógrafo, ou como 
iniciado no xamanismo. A categoria de “nativo” encontra-se imbricada e sujeita à todas essas complexas 
problematizações.   
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idealizado por Boas (Berman, 1996). Também o antropólogo que estuda sua própria 

comunidade lida com as tensões de pensar sua cultura a partir de um quadro teórico 

pertencente à uma tradição antropológica previamente estabelecida que, na grande maioria 

das vezes, possui um certo distanciamento em relação aos modos como o conhecimento 

nativo é organizado, sem no entanto necessariamente atribuir a eles uma hierarquia 

epistemologicamente assimétrica. Tensões essas que resultam do trânsito constante entre sua 

própria cultura ou comunidade e o distanciamento analítico necessário à escrita etnográfica e 

ao diálogo com a teoria antropológica; das perspectivas alternantes que um campo lança para 

o outro e, conforme mencionado, da sensação de perda ou de incompletude – quando não de 

incoerência – que acompanha estes deslocamentos. 

 Esta breve imersão no trabalho conjunto de Boas e Hunt permite ilustrar os problemas 

inerentes à transição do discurso verbal e do texto escrito entre os regimes de conhecimento 

nativo e antropológico, o que se perde e o que se transforma no discurso através deste 

deslocamento de campos distintos. O fato desta abordagem não tanger de forma mais 

aprofundada a especificidade das fotografias produzidas por Hunt aos olhos de Boas deve-se, 

em grande parte, pela relação que este último teve com a imagem fotográfica, segundo Ira 

Jacknis (1984), presa na inerente contradição que caracterizava seu trabalho de campo. Boas 

considerava a fotografia apenas como mais um instrumento científico de registro, utilizado 

para capturar aspectos da cultura que não poderiam ser coletados. Apesar da quantidade de 

imagens produzidas por ele e por seus colaboradores, hoje considerada expressiva para a 

antropologia que se fazia na época, Boas julgava que, por se situar nas aparências, a fotografia 

era incapaz de apreender os processos históricos que formaram a cultura kwakiutl ao longo 

dos séculos e que seu projeto antropológico ambicionava alcançar. Jacknis sugere que o que 

definitivamente “empurrou” Boas para o texto era a “mudez essencial” da fotografia e a 

especificidade espaço-temporal do seu registro mecânico (ibidem, p. 49). 

 Seguindo o conselho de Jacknis, que nos atenta para o fato de que “Boas deve ser 

visto em seu próprio tempo, em seus próprios fundamentos, tanto pelas coisas que fez como 

por aquelas que ele deixou de fazer” (ibidem, p. 52), cabe aqui pensar nas possibilidades de 

uma análise, pela ótica do próprio Boas, das imagens produzidas por Hunt: qual seria a 

especificidade do seu “olhar indígena” para a fotografia? Quais seriam suas próprias reflexões 

sobre as imagens que produzia? Por que a fotografia o atraía tanto? Por acreditar na 

objetividade da câmera fotográfica, essa possibilidade de um olhar mais detido sobre as 

imagens de Hunt passou incólume ao antropólogo germano-americano, fazendo com que, ao 

contrário da “autoridade nativa” imputada aos seus textos, Boas não diferenciasse as fotos 
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produzidas por Hunt daquelas feitas pelos seus outros fotógrafos colaboradores não indígenas: 

suas imagens “invadem” o “outro campo” sem serem devidamente problematizadas.41 

 Se possivelmente foi a “mudez essencial” de sua objetividade que afastou Boas da 

fotografia, atualmente é o seu “silêncio eloquente” (Caiuby Novaes, 2014), enquanto forma 

de comunicação expressiva, que a impregna de possibilidades para a etnografia. O que a torna 

especialmente cara para a pesquisa antropológica feita “em casa” é a sua característica de não 

remeter apenas ao momento de um encontro, de sua criação, mas também criativamente 

evocar experiências que, quando transpostas para o campo de uma análise conceitual 

antropológica, revela ao pesquisador nativo aspectos de seu próprio grupo ou comunidade até 

então desconhecidos para ele, em grande parte porque não haviam sido provocados. Em 

outras palavras, o etnógrafo, ao fabricar seus intercessores através da imagem fotográfica, 

fomenta relações não apenas entre ele e seus interlocutores, mas também, de modo mais 

amplo, nos distintos campos e formas de organização do conhecimento o qual os discursos do 

antropólogo e dos seus interlocutores originalmente pertencem, potencializando uma 

atividade reflexiva que aponta para a imaginação e a criatividade de cada um deles. Se o 

envolvimento entre um campo e outro caracteriza-se por reposicionamentos ou reordenações 

de elementos que inevitavelmente trazem consigo complexas problematizações, é necessário 

buscarmos de que forma a fotografia comporta-se nessa contínua transição entre um contexto 

e outro, aquele onde a imagem foi originalmente produzida, fruto do encontro etnográfico e 

aquele onde ela é rearranjada, reinterpretada e discutida sob uma perspectiva teórica. Algo 

nelas muda substancialmente, seja na forma como cada um destes campos as pensam ou como 

elas pensam a si mesmas em cada um deles (Samain, 2012)? 

A imagem fotográfica estabiliza, mesmo que momentaneamente, a relação pendular 

entre o contexto nativo e a teoria antropológica. Sua característica polissêmica, tida 

tradicionalmente como um fator que limita o uso da imagem em nossa disciplina, torna-se 

aqui sua força motriz, pois permite analisar os sentidos e significados originalmente 

atribuídos a ela no contexto etnográfico em que foram produzidas, quais novos sentidos 

podem ser agregados posteriormente a ela pela análise antropológica e como o trânsito por 

esses distintos regimes de conhecimento contribui, enfim, para resolver um conflito inerente à 

autoantropologia, situado entre uma aproximação excessiva do discurso nativo – tomando-o 

como auto-evidente e anulando epistemologicamente qualquer exercício de reflexão 

                                                
41 A crítica às imagens que o fotógrafo e cineasta Edward S. Curtis produziu sobre os Kwakiutl, de quem foi 
assistente entre 1914 e 1915, fornece um breve indício da reflexão que Hunt tinha sobre sua própria atividade 
etnográfica e fotográfica (Jacknis, 1992, p. 145) 
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antropológica – e um exagerado distanciamento teórico-analítico que reforçaria a ilusão de 

uma autoridade etnográfica unívoca e, portanto, inequívoca.  

Talvez o grande potencial da fotografia para a discussão aqui empreendida seja a 

maneira como ela relaciona contextos, pessoas e experiências, estabelecendo continuidades e 

descontinuidades, estimulando novas formas de pensarmos reflexivamente sobre os modos 

como atuamos, enquanto antropólogos e nativos, nesses distintos contextos, a partir de nossas 

próprias experiências. Ao criar um ponto de contato, um campo intermediário situado entre a 

realidade social pesquisada e o que a escrita etnográfica posteriormente cria, a imagem 

fotográfica contribui para a discussão sobre os modos de percepção que cada um deles nos 

imputa, através das imagens que projetamos sobre ela e os diferentes discursos que elas 

disparam: enquanto antropólogos, pertencendo a uma tradição teórico-acadêmica e indagando 

nossos Outros; ou enquanto nativos, refletindo sobre nós, os Outros.  
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O FEITIO 
 

Nos sentamos um de frente para o outro, separados por uma grande mesa de madeira 

com dezenas de fotografias espalhadas sobre sua superfície. Enquanto Élcio Sugiyama 

examina atentamente cada imagem, eu observo a maneira como ele as manuseia, quais 

prendem seu interesse por mais tempo e quais são rapidamente dispensadas. Por vezes, entre 

um comentário e outro, seu semblante expressa um sorriso. Alguma foto o agradou ou fez 

com que se recordasse de algo. Enquanto faço algumas anotações em meu caderno, percebo 

que ele aproxima algumas fotografias bem próximo dos seus olhos, buscando algum detalhe 

que eu não consigo identificar. Ligo o gravador e começamos a conversar sobre as imagens. 

Minhas perguntas ou intervenções são seguidas por longas frases enunciadas de forma 

pausada e serena pelo meu interlocutor, o que faz parecer que seu diálogo é com a própria 

fotografia e não comigo. Em uma madrugada quente de verão, após uma sessão com a 

ayahuasca, ficamos quase uma hora conversando sobre as imagens de um feitio concluído 

havia poucos dias. Enquanto segura em suas mãos a foto que retrata um discípulo segurando 

um copo de ayahuasca próximo ao peito, Élcio faz o seguinte comentário: 

 

É interessante. Chegamos aqui em uma sessão de novatos, recebemos um copo 

de chá, bebemos, mas não temos noção do que é o feitio, de todo o trabalho que leva 

para chegar nesse copo. Para conhecer um pouco mais da ayahuasca, para sentir a 

essência dessa egrégora, é essencial participar de um feitio. A partir dele você começa 

a valorizar cada gota desse chá, reconhece nela o esforço de cada irmão nesse 

trabalho. 

 

De fato, as pessoas que vem à Irmandade para beber a ayahuasca pela primeira vez não 

imaginam a complexidade que envolve o preparo desta beberagem. Mesmo aquelas que 

frequentam o grupo há mais tempo e nunca participaram deste ritual surpreendem-se com a 

variedade de procedimentos e a multiplicidade de significados que envolvem os processos de 

produção da bebida. Muitos, ao adentrarem pela primeira vez desavisados o local onde é 

preparada a ayahuasca, deparam-se com uma cena que os imobiliza por alguns instantes, ao 

tentar compreender o que é aquele processo. Grandes panelas contendo um líquido 

borbulhante repousam sobre o fogo de uma fornalha. Algumas pessoas, atentas e em silêncio, 
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pressionam hastes de madeira contra o material que preenche o conteúdo daquelas panelas. 

Todo o ambiente adquire um tom alaranjado, iluminado pela intensidade das chamas que 

crescem à medida que o fogo é abastecido com lenha. A visão preenche o olhar de quem 

observa o local com um misto de surpresa e encantamento. 

A realização do feitio envolve um conjunto de procedimentos para transformar o cipó 

jagube e as folhas de rainha em ayahuasca. O esforço empreendido na sua produção tem duas 

finalidades principais que operam, a princípio, na relação entre dois planos: no plano físico ou 

material, busca-se que a decocção tenha a quantidade ideal de princípios ativos extraídos das 

plantas que a compõem, possibilitando uma interação farmacológica considerável que permita 

que aquele que a ingeriu consiga usufruir dos seus efeitos, denominados “expansão de 

consciência”; no plano espiritual, cada etapa do feitio, cada modo de interação entre os 

elementos que compõem este ritual e cada pessoa que participa dele é um fator determinante 

para que a decocção se transforme em ayahuasca, ou seja, para que a beberagem tenha 

incorporada nela os espíritos desencarnados que compõem a egrégora. Neste plano, o ritual do 

feitio é uma maneira de invocar esses espíritos, ou “mestres”, fazendo com que saiam de um 

estado de imanência e se manifestem através da bebida para aqueles que a ingerem. Um olhar 

demasiado distante pode entender que grande parte do empenho dedicado à tarefa de preparar 

esta beberagem concentra-se apenas nos aspectos relacionados à correta extração do princípio 

ativo para tornar a decocção resultante suficientemente forte. Conforme o discípulo vai se 

inteirando sobre os outros objetivos do feitio, os procedimentos relacionados à dimensão 

espiritual ganham cada vez mais sentido, mostrando que as tarefas tocantes aos planos  

material e espiritual são complementares e indissociáveis. 

O feitio possui grande relevância na relação do discípulo com a Doutrina, por permitir a 

ele presenciar e envolver-se com cada etapa da preparação da ayahuasca que será bebida 

futuramente. Existem diversos motivos para que os dirigentes da Irmandade anunciem a 

“abertura” de um feitio: a necessidade de suprir a reserva do grupo, como forma de 

compartilhar o aprendizado e a experiência que ele proporciona aos discípulos que nunca 

participaram dele, quando os mestres recebem de presente de algum amigo ou dirigente de 

outros grupos ayahuasqueiros a oportunidade de colher algum cipó, ou a necessidade de, 

através da dinâmica do ritual, aproximar mais os discípulos da Irmandade entre si em 

períodos de tensão ou desagregação. Vale ressaltar que os motivos apresentados não se 

excluem, tendo em vista que sempre que ocorre um feitio o estoque de ayahuasca da 

Irmandade é abastecido, os discípulos aprendem mais sobre como prepará-la e também criam 

laços e vínculos duradouros entre si e com a Doutrina. 
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A comunicação é feita com aproximadamente um mês de antecedência, e a partir do 

momento em que é anunciado, considera-se que o feitio “está aberto”, ou seja, já existe uma 

movimentação no mundo espiritual para que este trabalho aconteça, uma preparação dos 

espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte da egrégora para que ele seja realizado. 

O aviso é recebido com alegria e entusiasmo por toda a Irmandade. Para quem nunca 

participou, é uma oportunidade de conhecer o ritual de preparação da ayahuasca, para aqueles 

que já participaram, é uma oportunidade de vivenciar novamente tudo aquilo que ele agrega 

ao discípulo. O período em que o feitio está aberto é um período em que a Irmandade é 

instruída a ter sua atenção apurada pois, embora seja uma ocasião de festividade e interação 

muito intensa entre seus membros, é também um período de vulnerabilidade, quando a 

egrégora, encarnada e desencarnada, está suscetível à ação de espíritos malfazejos que não 

querem que a beberagem seja preparada. Do momento em que é anunciado, ou “aberto”, até o 

início de suas atividades, o feitio torna-se assunto constante entre os discípulos, e seus 

preparativos ocupam grande parte das atividades da Irmandade. 

Minha abordagem propriamente antropológica a este tema através da fotografia teve 

início em novembro de 2014, durante um feitio no próprio sítio Natureza Divina, atual sede 

da Irmandade em Mogi das Cruzes. Procurei realizar a captura de imagens de forma 

sistematizada, já com a realização desta pesquisa em mente, procurando isolar elementos 

diacríticos, relacioná-los com ações e gestos rituais e retratar o maior números de pessoas 

possíveis, já pensando nas possibilidades que a imagem fotográfica assumiria enquanto parte 

relevante da minha escrita etnográfica. Busquei também tornar a câmera algo ainda mais 

presente e comum neste período de aproximadamente um mês que a Irmandade conviveu 

preparando a ayahuasca. Mesmo consciente de que sua presença não passaria de forma 

incólume, a reação das pessoas ao serem fotografadas poderia vir a ser um dado valioso. 

Reuni estas imagens em uma apresentação audiovisual que consistia em uma sequência 

fotográfica acompanhada de uma música instrumental, e as apresentei em um telão para um 

número considerável de interlocutores em potencial, durante uma sessão que também 

comemorava uma data festiva, dez meses depois, quando a lembrança do feitio fotografado 

começava a ser ocupada por outros trabalhos espirituais mais recentes. Misturei imagens de 

caráter mais documental, que apreendiam gestos e objetos que remetiam diretamente aos 

processos de preparação da ayahuasca, com imagens que explorassem uma plasticidade que 

procurasse colocar os elementos que compõem a cena retratada em uma perspectiva de 

transitoriedade, sugerindo através de técnicas de foco seletivo, velocidade reduzida do 

obturador da câmera fotográfica, saturação de cores ou mesmo a supressão destas, os estados 
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de transição entre os mundos físico e espiritual que a experiência com a ayahuasca 

proporciona. Além de procurar perceber quais seriam as diferentes reações daquela audiência, 

a ideia era também começar a sensibilizar as pessoas para as possibilidades de produção de 

imagens fotográficas que fossem além daquelas a que elas estavam acostumadas quando 

interagiam com fotos de feitios anteriores feitas por mim. Como fotógrafo, era uma 

possibilidade de explorar novas linguagens e novas aproximações para um tema não tão novo. 

Como etnógrafo, era uma possibilidade de imaginar que tipo de discursos essas 

experimentações visuais poderiam suscitar em meus interlocutores. 

Após um curto período, foi anunciado pelo Mestre Rogério durante uma sessão que um 

novo feitio seria realizado em breve, o que mobilizou toda a Irmandade com os preparativos 

que ele demanda. Para mim, foi o aviso de que eu começaria efetivamente meu trabalho de 

campo junto ao grupo. O feitio se estendeu de dezembro de 2015 a janeiro de 2016, o que 

possibilitou que eu realizasse um amplo registro fotográfico, talvez o primeiro em que minha 

preocupação fosse quase que exclusivamente etnográfica. Procurei pensar, de uma forma mais 

analítica e sistematizada, todas as etapas que constituem o feitio, quais os elementos e 

performances que melhor identificam essas etapas, sem esquecer de capturar a maior 

variedade de rostos possíveis. Diversas vezes procurei mostrar as imagens às pessoas que eu 

havia acabado de fotografar, para saber o que achavam, se tinham sugestões ou impressões a 

compartilhar. 

 Cerca de seis semanas após o início deste feitio, percebendo que sua conclusão se 

aproximava, comecei a selecionar as imagens que iria apresentar aos meus interlocutores. 

Queria compartilhá-las enquanto ele acontecia para ouvi-los ainda “na energia do feitio”, 

como costuma-se dizer. O processo de edição seguiu alguns critérios para que cumprissem um 

papel metodológico relevante: foi necessário incluir fotos de todas as etapas do feitio, sem 

deixar lacunas, tendo em vista que a falta de uma etapa poderia resultar na ausência de um 

comentário ou de uma reflexão por parte de um interlocutor. Procurei selecionar fotos com 

número variado de discípulos da Irmandade, pensando nas possíveis reações das pessoas ao se 

verem fotografadas. Escolhi, de modo equilibrado, fotografias com características mais 

documentais e realistas com outras mais expressivas e com menos referências indiciais, 

pensando em como a desconstrução de um olhar acostumado a uma noção do que a imagem 

fotográfica é capaz de registrar também pode incentivar outras reflexões sobre a experiência 

do feitio enquanto ritual. Utilizei imagens em preto-e-branco e coloridas para saber se meus 

interlocutores teriam alguma preferência e se ela se relaciona de alguma forma com a 

experiência visual decorrente da ingestão da ayahuasca. 
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 O resultado desta edição foram noventa fotografias, um número que julguei adequado 

por possibilitar uma variedade para escolha e reflexão do interlocutor, ao mesmo tempo que 

permite um recorte para a sistematização da pesquisa. Imprimi as imagens em cópias de 

14x21 centímetros, tamanho que permite a observação de detalhes do conteúdo da imagem 

mas também possibilita o manuseio de um grande número de fotografias simultaneamente. 

Nesta primeira etapa do trabalho de campo, optei por utilizar apenas imagens captadas 

durante o feitio que ocorreu entre 2015 e 2016, para que meus interlocutores pudessem 

estabelecer uma relação mais direta com uma vivência do ritual de preparação da ayahuasca 

mais recente. Também foi uma maneira para que eu pudesse verificar se as intenções que me 

guiaram no momento de captura e edição das imagens puderam ser apreendidas pela 

interpretação visual dos pesquisados, e em que medida essa percepção ocorre. Restava então 

pensar de que formas os discípulos da Irmandade poderiam relacionar-se com estas imagens e 

quais possíveis diálogos poderiam surgir a partir da análise das fotos. Embora eu optasse por 

não intervir diretamente nas suas respectivas leituras, não me prendia à ilusão de que, mesmo 

sendo também um integrante do grupo, atuaria como um “pesquisador fantasma” cuja não 

interferência na interlocução da pesquisa é uma utopia antropológica há muito já abandonada. 

Para que, conforme minha intenção, as imagens se tornassem “gatilhos” que disparam 

reflexões, discursos e narrativas, era preciso que eu propusesse algum direcionamento que 

transformasse aquele extenso conjunto de imagens em dados etnográficos. 

 A proposta metodológica desenvolvida por Fabiana Bruno forneceu inspiração para a 

dinâmica com imagens no trabalho de campo. Em sua tese de doutorado, a autora acompanha 

os percursos da memória visual de pessoas idosas a partir de fotografias selecionadas de seus 

próprios acervos. Através de recortes que a autora gradualmente propõem a seus 

interlocutores, diminuindo o número das fotografias selecionadas, é possível acompanhar 

através das montagens realizadas por eles “a existência de maneiras particulares de ver e 

pensar histórias/fragmentos visuais de vida, próprios de uma biografia/memória em constante 

trabalho” (Bruno, 2009, p. 48), que se traduzem no conceito de fotobiografia1 desenvolvido 

pela autora. 

 Apresentei um conjunto de imagens previamente selecionadas, conforme mencionei, 

pedindo a meus interlocutores que observassem todas e selecionassem uma parte delas, sem 

                                                
1 “Fotobiografia, a que se pretende, pensa a imagem - predominantemente fotográfica no nosso caso - não como 
um mero objeto, mas como um ‘acontecimento’ – ora epifania, ora fenômeno no sentido etimológico das 
palavras –, um campo de forças que se cruzam e um sistema de relações que coloca em jogo diferentes instâncias 
enunciativas (o verbal), figurativas e perceptivas (o visual)” (Bruno, 2009, p. 75). 
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sugerir nenhum tipo de critério para esta escolha. Pensando em uma quantidade de fotografias 

que fosse suficiente para compor uma narrativa fotográfica e um discurso decorrente desta 

composição, realizei alguns testes deixando que escolhessem quantas imagens quisessem, o 

que tornou as dinâmicas um pouco extensas e desinteressantes para os participantes, tendo em 

vista que eles costumam discorrer sobre cada foto individualmente por um período 

consideravelmente longo. Reduzi meu pedido para que escolhessem entre 17 e 21 fotos, 

quantidade que mostrou-se adequada para um recorte mais preciso para a interlocução. Pedia 

então para que distribuíssem as fotos escolhidas sobre uma mesa, organizando-as 

espacialmente da maneira que lhes conviesse, o que revelou surpreendentes e inovadores 

modos de leitura de um conjunto de fotografias enquanto narrativas visuais. 

  As imagens fotográficas apresentadas contém informações comuns para a análise de 

todos os meus interlocutores. Embora polissêmicas, busquei recorrências e constâncias 

presentes no discurso que elas provocavam, que revelassem um modo comum de pensar o 

feitio, sem no entanto desprezar as idiossincrasias que poderiam apresentar-se a partir desta 

leitura e dos seus possíveis desdobramentos. Procurei, nesta abordagem, explorar não só o 

potencial de desencadear memórias e discursos que individualmente cada imagem desperta, 

mas também a força que as montagens revelam ao permitir a composição de novas 

enunciações, que se originam a partir da reconfiguração de diferentes termos imagéticos. 

Nesta proposição, a imagem, segundo Samain, “teria uma ‘vida própria’ e um verdadeiro 

‘poder de ideação’ (isto é, um potencial intrínseco de suscitar pensamentos e ‘ideias’) ao se 

associar a outras imagens” (2012, p. 23). Ainda dialogando com Fabiana Bruno, podemos 

então pensar que  
Se for verdade que uma imagem colocada ao lado de outra (ou de outras) sugere e 

proporciona novos lugares passíveis de perceptos e de afetos, há de se convir que o 

conhecimento por imagem pode diferir de uma montagem para outra, por via de 

novas configurações formais (Bruno, 2009, p. 78). 

 
 Dialogar com as imagens era colocá-las em diálogo umas com as outras. A partir 

dessa dinâmica, enquanto meus interlocutores visualizavam, manipulavam e ordenavam as 

fotografias disponibilizadas, pude observar como a composição de diferentes montagens 

possibilitava vislumbrar “flashes” que traziam à luz “instantâneos” de recordações, 

impressões e vivências que revelavam a relação pessoal que diversos discípulos da Irmandade 

tem com o feitio. Ao mesmo tempo que esse contato com as fotografias evidenciava relações 

mais subjetivas e pessoais com esse ritual, também suscitava olhares mais analíticos e 

objetivos. A primeira observação de Manuel Cordeiro ao se deparar com as fotografias que eu 
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apresentei a ele foi de que elas são “boas para se pensar sobre a sua própria ação no feitio”. 

Essa constatação de que fotografias não são apenas boas para se olhar, mas boas para se 

pensar, presente em diversas outras leituras, me fez considerar que interagir com as imagens 

fotográficas permitia àquele que participa deste ritual uma abordagem reflexiva sobre sua 

própria atividade durante a preparação da ayahuasca. Uma sensação comum vivenciada pelas 

pessoas que participam do feitio é ter seu foco de atenção direcionado exclusivamente para as 

tarefas e procedimentos específicos de cada etapa, buscando o que se considera um estado de 

“presença”. Ao se depararem com a análise de um extenso conjunto de imagens, muitos 

interlocutores puderam posicionar-se relativamente “distanciados” das atividades deste ritual, 

o que tornou possível para muitos visualizarem o feitio “como um todo”.  

 Muitas vezes suas montagens serviram para exemplificar, indiretamente, as 

afirmações de que cada fase do feitio só pode ser compreendida quando tomada como parte 

de um conjunto mais amplo de procedimentos necessários para a produção da decocção, não 

podendo ser dissociados ou isolados deste contexto mais amplo. “Não existe um trabalho mais 

importante que o outro”, como reitera Élcio. Cada etapa do trabalho estabelece uma relação 

de interdependência com os demais processos que fazem parte dele. A análise de Rubens 

Milano conduz a essa mesma afirmação; sua montagem, em forma circular, mostra que o 

feitio é cíclico, não tendo começo nem fim. Indicando uma foto que mostra a ayahuasca já 

pronta sendo servida em um copo, a derradeira imagem sobre a qual ele discorreu após narrar 

através das fotografias escolhidas todo o processo de preparo da beberagem, mostra como ela 

não é apenas o objetivo final, mas o início do feitio: “O que faz todas essas etapas 

acontecerem é força desta etapa aqui”. Assinalando sucessivamente fotografias retratando as 

demais fases anteriores, ele conclui:  “E o que faz a força de todas estas é a força dessa aqui, e 

a dessa aqui, e a dessa aqui. Cada momento é importante para o trabalho do feitio. Ele não 

tem um ponto de partida. É infinito”. Em outra ocasião, enquanto conversava comigo sobre a 

sua montagem, Osvaldo Assis também frisava que o feitio todo “é uma coisa só”. Apontou 

para as fotografias que havia selecionado, e disse: “Isso tudo vai se transformar em uma coisa 

só. Qual é o objetivo? É o chá!”. E juntou com um só movimento todas as fotos, formando 

uma única imagem. Ao término do nosso diálogo, perguntei se ele gostaria de falar 

especificamente sobre mais alguma foto, como fizera anteriormente: “Não, eu já uni. É uma 

só”. Aquela única imagem, composta por diversas outras que retratavam os diferentes 

procedimentos para a preparação da beberagem, não poderia continuar a ser desmembrada por 

ele, assim como não é mais possível separar as plantas que compõem esta beberagem depois 

que ela já foi preparada.  
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As reflexões decorrentes destas interpretações fizeram com que os membros da 

Irmandade construíssem, a partir das leituras que faziam das fotografias, novos significados 

para suas ações e para os elementos mobilizados na preparação da beberagem, fazendo da 

interpretação destas imagens um exercício de reinvenção criativa. A polissemia da fotografia, 

assim, ajuda a explicar a polissemia do feitio, permitindo compreender através das imagens a 

constante ressignificação das relações que os integrantes da Irmandade estabelecem com este 

ritual.2 Embora pudessem ser observados aspectos idiossincráticos nestas leituras, todas 

confluíam para sentidos compartilhados por todo o grupo, inserindo-se na lógica de 

construção e transmissão do conhecimento que define a Doutrina. Um outro aspecto 

amplamente notado nas diferentes montagens realizadas pelos discípulos foi o modo como a 

maioria organizava as imagens, apontando para construções narrativas que descrevem a 

sequência de etapas e procedimentos que compõem o feitio da mesma maneira. A partir da 

montagem realizada por Élcio, que declarou inspirar-se na sequência de eventos presentes na 

História da Ayahuasca, pude perceber que quase todos os arranjos dos meus interlocutores 

seguiam essa mesma ordem. Embora muitos não tenham afirmado que tenha sido esta a sua 

referência, podemos supor que esta narrativa não apenas inspira a sequência das etapas 

organizadas nas montagens, mas também prescreve a ordem em que o trabalho do feitio é 

realizado na Irmandade, como veremos adiante. 

“Toda fotografia tem uma história”. Depois de um longo período observando à 

distância o modo como outras pessoas observavam curiosas as fotografias que eu espalhara 

sobre a mesa, esta foi primeira frase que ouvi de Anselmo Custódio. Apontando para elas, ele 

discorre sobre o caminho percorrido pelo olhar do fotógrafo: as dificuldades vividas antes de 

encontrar a ayahuasca, a chegada à Irmandade, os primeiros copos do chá, os primeiros 

trabalhos com a beberagem, até chegar no momento retratado naquela imagem. Anselmo 

acaba projetando sua própria história na narrativa que constrói a partir daquelas fotografias. 

Ao enxergar-se na imagem de outrem, Anselmo, de certa forma, aponta o caminho heurístico 

que a fotografia, enquanto coisa (Ingold, 2012), percorre na construção desta etnografia.  

De uma visão do “todo” fornecida pelas montagens, segui em busca de um olhar que 

pudesse deter-se detalhadamente sobre cada parte do feitio. Passei a apresentar para cada 

interlocutor séries de imagens separadas por temas, de acordo com a divisão predominante na 

organização das montagens dos meus interlocutores. Inspirado pela forma como estas eram 
                                                
2 A afirmação de Danillo Vitorino, após uma imersão nas dezenas de fotos de um ritual que ele conhecia pela 
primeira vez, ajuda a ilustrar como a imagem fotográfica pode ser produtiva para essa forma de interlocução: 
“Por isso que eu gosto mais de foto do que de vídeo. Na fotografia é ilimitada a sua imaginação. O vídeo já te 
traz algo pronto, a fotografia não. Você fica livre para imaginar o que você quiser”. 
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pensadas e narradas, passei a apresentar fotografias mais antigas, também de minha autoria, 

captadas durante feitios que ocorreram entre 2005 e 2014, em busca das histórias a que 

Anselmo se referia. Histórias estas que não remetem necessariamente a um passado, mas à 

todas as possibilidades de discurso que elas podem fomentar, seja como um disparador de 

memórias, seja como um terreno fértil para a construção de narrativas, transitando entre 

regimes fotográficos de registro e expressão (Rouillé, 2009).3 Após uma detalhada busca no 

meu arquivo de imagens, selecionei um conjunto de fotografias que remetiam a temas 

relacionados ao cipó, às folhas e ao cozimento da ayahuasca.  

Essa divisão das imagens em três grupos baseou-se na forma como grande parte dos 

discípulos que participaram destes “diálogos fotográficos” organizou suas montagens para 

descrever o percurso do feitio, na minha própria experiência ao longo de todos esses anos 

participando deste ritual e também a partir da maneira como a História da Ayahuasca é 

narrada pelo Mestre Guardião. Ao realizar este movimento do “geral” para o “particular”, no 

tocante à leitura das fotografias, procurei considerar nesta etnografia também o aspecto já 

mencionado de que a ação prática do feitio demanda um estado de “presença” que mantém 

seus atores com a atenção voltada especificamente para a atividade a qual realizam, a fim de 

desempenhá-las com eficiência tanto materialmente quanto espiritualmente. Esta segunda 

etapa da pesquisa de campo procurou se concentrar, portanto, nas especificidades de cada 

etapa do feitio, nas formas de manejo do jagube, das folhas da rainha, nos modos de 

comunicação com os seres que habitam essas plantas e como estes são mobilizados para se 

preparar a ayahuasca. Para tanto, busquei interlocutores que viveram intensamente alguma 

dessas etapas, apresentando para eles um conjunto de imagens referente a cada um destes 

temas, porém sem pedir que selecionassem ou realizassem qualquer tipo de montagem, 

apenas solicitando que discorressem sobre qualquer uma das fotografias apresentadas sem 

nenhum direcionamento preestabelecido. O discurso suscitado pelas montagens acabou por 

priorizar o feitio como um todo, onde a fala sobre cada uma destas etapas era realizada de 

forma pontual e fragmentada, mas que ao mesmo tempo permitia compreender as 

sobredeterminações de cada uma destas ações. Nesta segunda abordagem pude apreender 

narrativas mais fluidas e extensas, permitindo realizar um contraponto que possibilitou um 

equilíbrio com a abordagem anterior, fundamental para perseguir as perguntas que movem 

este trabalho e para compor as estratégias discursivas que compõem esta etnografia, 

apresentando todo o percurso para se preparar a ayahuasca durante um feitio. 

                                                
3 Segundo Felipe Pelissari, “às vezes uma foto bem simples traz muita coisa. Por exemplo, esta foto [apontando 
para uma fotografia] tem poucos elementos, mas cada um deles tem um grande significado pra mim”. 
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Narrativas do cipó 
 

Um feitio é sempre um recomeço e uma recordação. Um recomeço porque, a 

partir deste chá que está sendo preparado hoje, muitas pessoas vão mudar o curso das 

suas vidas, do seu entendimento e compreensão. Também é a recordação de feitios 

passados, seja aqui em Mogi das Cruzes, em Rondônia ou no Acre. Quando me recordo 

de feitio eu sempre me lembro daquele que foi o nosso primeiro, em 1999. Para mim, foi 

o mais marcante, porque foi um feitio que foi realizado somente comigo e com a Ana, em 

uma casa no meio da floresta, lá em Rondônia, onde não havia energia elétrica, só água 

de poço, e com onça na mata em volta. Enquanto um repousava o outro tinha que ficar 

acordado, porque senão a onça comia nós dois. Não tinha colchão e não tinha 

travesseiro, então forrávamos o chão com um pano e dormíamos sobre ele. Nossos 

travesseiros eram nossas próprias mãos, colocadas embaixo da cabeça. Como no poço 

não havia tanta água, nós tomávamos banho de chuva. A comida era o que havia lá no 

momento: arroz, feijão, carne seca e um pouco de batata. Quando chegou lá pelo 

vigésimo primeiro dia, já não tinha praticamente mais nada, só arroz. Não dava para 

sair de lá porque chovia muito e o carro atolava na estrada de terra. Nós dois batíamos o 

cipó, colocávamos água na panela e levávamos ao fogo. Foi um feitio que teve muita 

dificuldade física, por que uma panela dessas cheia pesa oitenta quilos ou até mais. E 

preparamos 236 litros de chá. Só eu e Ana, tirando panela do fogo, esvaziando panela e 

enchendo de novo, durante 23 dias. 4 

 

Não é apenas para Mestre Rogério que a experiência de preparar a ayahuasca naquela 

casa de madeira encravada na mata tem um profundo valor afetivo. Além de preencher o 

imaginário de todos aqueles que escutam as histórias sobre o contexto do surgimento da 

Irmandade, Rondônia também tem um significado especial para aqueles que tiveram a 

oportunidade de preparar a bebida naquela região. Mesmo depois da mudança de Mestre 

Rogério de Cacoal para Mogi das Cruzes em 2000, o sítio em Nova União continuou servindo 

como base para o preparo da ayahuasca que era servida nos rituais em Mogi das Cruzes, pelos 

pés de rainhas e jagubes plantados no próprio sítio – que desenvolviam-se mais rapidamente 

em seu habitat nativo do que em São Paulo – e pela abundância de cipós existentes na região. 

A viagem para Rondônia era um acontecimento que ocorria anualmente, mobilizando 

meses de preparativos e expectativas. Ao longo dos anos, um grupo inicialmente formado por 
                                                
4 Esta fala foi registrada durante a abertura do feitio realizado pela Irmandade em fevereiro de 2017, em Mogi 
das Cruzes. Com o propósito desta etnografia em mente, pedi ao Mestre Rogério que contasse sobre a primeira 
vez que ele preparou a ayahuasca depois de fundar o grupo. Atendendo ao meu pedido, ele inseriu este relato 
dentro de uma sessão com a beberagem que ocorreu durante o feitio. 
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vinte pessoas que cruzavam aproximadamente 3.200 quilômetros rumo ao norte do Brasil 

num comboio de carros chegou a ser composto por quase cinquenta discípulos da Irmandade 

em um ônibus fretado. O planejamento era feito durante todo o ano, tanto por parte dos 

dirigentes da Irmandade, que coordenariam o feitio, quanto por parte daqueles que 

integrariam o grupo que prepararia a beberagem. O dia de partida era sempre o mesmo, 

primeiro de janeiro. As pessoas procuravam agendar suas férias para esse período, para 

poderem participar da viagem. O feitio, enquanto ritual, era dado como iniciado no dia da 

partida da sede da Irmandade, em Mogi das Cruzes e concluía quando todos os galões com a 

ayahuasca recém preparada eram colocados no interior do templo onde se realizam as sessões, 

também na sede do grupo. 

 A expectativa de duração do feitio era de aproximadamente vinte dias, o que fazia 

com que o ritmo das atividades que envolviam a preparação da ayahuasca naquele curto 

período de tempo fosse bastante intenso. Era necessário preparar uma quantidade suficiente 

para abastecer a Irmandade nos rituais em Mogi das Cruzes ao longo do ano. As tarefas se 

dividiam entre a colheita do jagube, a colheita das folhas de rainha, “bater” (macerar) o cipó, 

rachar e carregar lenha, o abastecimento e manutenção do fogo das fornalhas e o 

acompanhamento das panelas que continham os “cozimentos” que em breve se tornariam a 

ayahuasca. Com exceção da colheita do jagube e da rainha – que ocorrem de acordo com a 

demanda de “montagem” (preenchimento) das panelas que vão ao fogo para preparar a 

decocção – todas as atividades citadas eram divididas em escalas de duas horas cada uma, 

para que houvesse uma divisão equânime de trabalho e para que pudesse haver um momento 

de descanso para um banho no igarapé que ficava próximo da casa de feitio ou para tarefas 

pessoais, como lavar roupa. A exceção se aplicava às pessoas de mais idade ou àqueles muito 

jovens ainda. O dia começava cedo, com o grupo de discípulos que iam para a floresta buscar 

cipó e com a fornalha sendo acesa para o início de mais uma série de cozimentos. 

A “casa de feitio”, nome do local onde se prepara a ayahuasca, era uma construção 

rudimentar feita de dez pilares de madeira fincados sobre o chão de terra batida, dando apoio 

ao telhado de duas águas, sem nenhuma parede ou cobertura lateral, para dissipar o calor 

gerado pelas fornalhas que permaneciam acesas grande parte do dia e da noite. Nas primeiras 

horas da manhã o espaço era preenchido pela fumaça e pela movimentação das pessoas 

carregando panelas, lenha ou baldes cheios de folhas de rainha ou de jagube picado. As 

atividades duravam todo o dia, até a madrugada do dia seguinte. Algumas vezes eram 

ininterruptas, emendando um dia no outro. Dormíamos em média quatro horas por noite. 
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Aproximadamente a cada três noites eram abertas sessões, ocasiões em que bebíamos 

a ayahuasca juntos. Nas primeiras noites, a beberagem consumida era trazida de São Paulo, 

preparada em ocasiões anteriores. Alguns dias depois, os primeiros litros da bebida feita 

naquele feitio estavam prontos e eram servidos nas sessões posteriores. Era uma oportunidade 

para verificar como estava sua graduação, a proporção de força e luz presente na ayahuasca 

ingerida ainda quente, recém retirada do fogo. O trabalho nas panelas e nas fornalhas era 

simultâneo ao trabalho espiritual dirigido pelo Mestre Rogério. Invariavelmente o tema 

principal de sua interlocução com os demais presentes eram os ensinamentos espirituais 

contidos no ritual do feitio. A maioria acomodava-se em cadeiras e permanecia de olhos 

fechados, absorvidos pelo cansaço da intensa atividade física realizada nos dias anteriores e 

pelos efeitos da beberagem, que gradualmente tomava conta do corpo e do espírito. A 

decocção que era servida em Rondônia costumava ser bem forte. Dizíamos que era por conta 

da “energia” do feitio e também por estarmos “mais próximos da casa do Mestre Yajé”. Às 

vezes alguém se levantava e caminhava em direção à mata que cercava a casa de feitio para 

“fazer uma limpeza”. De longe era possível ouvir o barulho da pessoa vomitando. 5 

Permaneciam cuidando das panelas no fogo e da fornalha apenas aqueles que se sentiam em 

condições de fazê-lo sob efeito da beberagem. Havia momentos na sessão de profundo 

silêncio, onde era possível ouvir apenas o crepitar constante da lenha e o borbulhar contínuo 

dos cozimentos de jagube e rainha dentro das panelas. “Está forte, né?”, irrompia a voz do 

Mestre Rogério. “Foram vocês que prepararam”. Todos riam por um instante, para depois 

adentrar o silêncio profundo que conduzia aos mistérios e encantos do reinado de Yajé. 

A grande maioria das pessoas que participavam do feitio em Rondônia nasceram e 

viveram grande parte da suas vidas na cidade grande, tendo pouca ou nenhuma experiência de 

contato com a floresta amazônica. Apesar de ser um período curto, o contraste com a rotina 

vivida nos grandes centros urbanos longe dali modificava significativamente a percepção e os 

sentidos atribuídos às diferentes realidades que a ayahuasca desvela. Longe de ser pensado 

como uma experiência de “turismo do exótico”6, a viagem para o feitio em Rondônia era 

interpretada essencialmente como a única forma encontrada na época para a Irmandade 

manter-se abastecida da ayahuasca que beberia ao longo do ano, garantindo a sobrevivência 

dos seus trabalhos espirituais enquanto não havia jagube suficiente plantado no sudeste. 

Embora a infraestrutura do sítio de Nova União tenha melhorado bastante desde o primeiro 
                                                
5 O significado do vômito como forma de “limpeza” será tratado adiante. 
6 Mesmo assim alguns, não sem aviso, acabavam indo “a passeio”, o que causava um profundo arrependimento 
ao se depararem com a rotina do feitio, que contrastava significativamente com a expectativa de passar “férias na 
floresta”. 
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feitio, o contraste com a vida na cidade ainda impactava alguns de nós. A adaptação ao clima 

da região, às condições de acomodação, à distância da família, à privação de sono e ao 

esforço físico intensamente superior ao que estávamos todos acostumados era acompanhada 

de uma modificação pessoal profunda, sentida até hoje por todos que participaram dos feitios 

em Rondônia.  

Atualmente todos os feitios para a preparação da ayahuasca consumida pela 

Irmandade são realizados em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, após anos de intenso 

investimento no plantio de jagube e rainha na região. O sítio em Nova União foi vendido7, 

mas muitas lembranças ainda hoje permanecem nítidas, permitindo recordar histórias que 

permeiam de maneira presente o discurso de grande parte dos integrantes da Irmandade 

quando se referem aos procedimentos de preparação da decocção. Mesmo aqueles que nunca 

participaram de um feitio em Rondônia demonstram grande interesse em saber os detalhes 

dos dias passados naquela região. Para aqueles que participaram, a imersão em um ambiente 

que contrastava significativamente com a vida na cidade grande, o contato intenso com a 

floresta amazônica e o trabalho árduo ao longo dos dias dedicados à preparação da beberagem 

adquiriram o sentido de uma experiência profundamente modificadora na sua relação consigo 

mesmo e com a própria ayahuasca. 

Embora a preparação da ayahuasca já ocorresse esporadicamente em Mogi das Cruzes 

(geralmente no meio do ano) e seus procedimentos sejam praticamente os mesmos, o 

contraste entre um feitio na floresta amazônica e o mesmo ritual em um pequeno sítio na 

Serra do Mar foi sentido por todos que passaram por essa experiência. Enquanto em Rondônia 

o trabalho de preparo da beberagem ocorria de forma intermitente durante aproximadamente 

vinte dias, em Mogi atualmente as etapas do feitio são realizadas de sexta à domingo, ou 

durante algum feriado prolongado, sendo interrompidas durante a semana para que os 

participantes voltem às suas casas, às suas profissões e ao seu cotidiano citadino. A imersão 

em um ambiente e uma rotina totalmente contrastante à qual a maioria estava acostumada 

deixou de ser tão impactante. É comum, durante um feitio, ouvir comentários dizendo “hoje 

está mais fácil, mas em Rondônia era bem diferente”. De todas as etapas que constituem o 

preparo da beberagem, a que teve a sua dinâmica mais significativamente modificada foi a 

colheita do cipó Banisteropsis caapi. Por ser uma trepadeira nativa da floresta amazônica, o 

jagube utilizado para preparar a decocção em São Paulo é sempre oriundo das áreas do plantio 
                                                
7 O preparo da ayahuasca em Rondônia passou a demandar uma logística cada vez mais complexa, o que levou 
Mestre Rogério e Mestra Ana à decisão de concentrarem todas as atividades da Irmandade, incluindo plantio e 
feitio, na região sudeste do país. Atualmente o grupo possui áreas para cultivo das plantas que compõem a 
ayahuasca no oeste e no litoral do estado de São Paulo, além da própria sede do grupo em Mogi das Cruzes. 
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do próprio grupo ou, ocasionalmente, é dado de presente por algum conhecido que o plantou 

ou por algum grupo de outra linha ayahuasqueira com o qual os dirigentes da Irmandade 

mantém relações de amizade. Já em Rondônia o cipó utilizado era proveniente do plantio 

realizado por Mestre Rogério, quando adquiriu o sítio de Nova União ou retirado da própria 

floresta. Ainda tenho vivas as recordações das oportunidades – seis, no total – que tive de 

participar de feitios e entrar floresta adentro para colher cipó, uma experiência tão 

marcadamente inscrita em nossas memórias que é recordada pelos que participaram dela todas 

as vezes que a Irmandade se reúne para preparar a ayahuasca. 

Enquanto na casa de feitio a maioria dos integrantes da Irmandade permaneciam 

ocupados com as tarefas descritas anteriormente – colheita das folhas de rainha, rachar lenha, 

abastecer a fornalha e preparar os cozimentos com as plantas que compõem a ayahuasca – as 

pessoas que iam para a floresta fazer a colheita do cipó tinham uma rotina à parte. A retirada 

do jagube era uma atividade dentro do feitio em Rondônia que exigia sempre o mesmo grupo 

de pessoas, que deveriam ter uma condição física resistente o suficiente para passarem o dia 

caminhando dentro da floresta carregando todo o cipó colhido. O grupo responsável por essa 

tarefa partia do sítio bem cedo, nos primeiros raios de sol. Uma pessoa ficava responsável por 

levantar antes e despertar os demais. Acordávamos com o som de alguém batendo sobre a 

cobertura das barracas e com uma voz que primeiro chamava pelo nome da pessoa que 

dormia no seu interior e depois repetia a mesma frase: “Está na hora”. Quando chegavam na 

minha barraca, geralmente eu já estava desperto. Sentia o corpo dolorido pela rotina de 

afazeres que se acumulavam há alguns dias e pelas breves noites dormidas sobre um chão 

duro, cheio de pedras e raízes, cujo desconforto meu colchonete inutilmente tentava diminuir. 

Colocava minhas botas, pegava a mochila com meu equipamento fotográfico e me juntava às 

pessoas que comiam ao lado de um fogão de lenha. Pão com manteiga, café com leite e 

algumas bolachas era o nosso desjejum. Os que terminavam de se alimentar adiantavam-se 

preparando os equipamentos para subir nas árvores, enrolando cordas e amolando facões. O 

caminhão ligado avisava que era hora de partir. Mesmo estando na região amazônica e no 

verão, geralmente a manhã era fria. Com Júlio Pelissari no volante e mais duas pessoas dentro 

da boleia, a maioria se ajeitava na caçamba. O pequeno e velho caminhão, alugado de algum 

conhecido da região, partia, mas alguém gritava para que ele parasse. Esqueceram de alguma 

coisa. Aproveitávamos para conferir se a comida e a água que levávamos era suficiente para o 

dia todo, pois retornávamos apenas após o anoitecer. Na carroceria, nos encolhíamos do vento 

frio que fazia naquelas manhãs. Alguns se escondiam por debaixo da lona que seria utilizada 

para cobrir o jagube que traríamos no fim daquele dia. Em poucas horas o calor se tornaria 
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extenuante. O mateiro contratado para localizar previamente os cipós dentro da mata nos 

indicava a direção pelas estradas de terra que conduziam aos pequenos sítios vizinhos de onde 

estávamos sediados ou à fazendas distantes alguns quilômetros, de onde seria retirado o 

jagube.  

O sítio de Nova União ficava localizado em um antigo assentamento do Movimento 

Sem Terra, dividido entre pequenas chácaras cujos proprietários viviam da agricultura de 

subsistência e da venda do leite produzido por algumas cabeças de gado. Sempre que íamos à 

região, Mestre Rogério prestava atendimento médico para as pessoas que precisavam. Sua 

visita anual à região muitas vezes era o único serviço de saúde disponível. Era comum, 

durante o feitio, famílias inteiras surgirem em meio ao nosso trabalho levando crianças 

doentes para serem examinadas e receberem prescrições de medicamentos. Outros apareciam 

para “matar as saudades do Dr. Rogério”, ouvir as novidades ou simplesmente conhecer o 

“povo de São Paulo”. A maioria não sabia nada a respeito da ayahuasca e quando tentávamos 

explicar, entendiam que estávamos preparando um tipo de remédio. Alguns posteriormente 

chegaram a beber a ayahuasca conosco. Com o passar dos anos, os dirigentes passaram a 

organizar com os demais integrantes da Irmandade doações de roupas, alimentos e brinquedos 

que eram distribuídos durante o período que passávamos lá. Pelas relações estabelecidas com 

as famílias da região, muitos permitiam que entrássemos na mata circunvizinha às suas 

propriedades para retirar o cipó. 

Em outras ocasiões, o mateiro indicava fazendas mais distantes, cuja origem 

provavelmente remonta aos planos do INCRA de reforma agrária e assentamento dos colonos 

vindos do sul e sudeste no final da década de 1970 e início da década de 1980 ou às violentas 

disputas por terra que tornaram Rondônia notória. No caminho, observávamos como vastas 

áreas de pasto intercalavam-se com faixas de mata nativa, de onde o próprio dono ou algum 

capataz havia autorizado a retirada de alguns cipós da mata. Algumas delas seriam em breve 

queimadas para dar lugar à criação de gado. Fazia pouco tempo que havia amanhecido. A 

copa das árvores ainda podia ser vista coberta pelo sereno da manhã, como nuvens que 

nascem da mata e ganhariam o céu em breve. Alguns, alheios ao chacoalhar do caminhão, 

tentavam cochilar um pouco, cansados pelas poucas horas de sono na noite anterior. A 

maioria de nós havia passado grande parte da noite em claro, trabalhando em meio às grandes 

panelas que cozinhavam o líquido que em breve se tornaria ayahuasca e ao intenso fogo da 

fornalha. Os que estavam acordados observavam a paisagem. Quando o olhar alcançava uma 

área muito grande de floresta, alguém comentava: “Imagina quanto cipó não deve ter aí?”. 



 

	

119 

Adentrávamos a propriedade, muitas vezes cruzando uma grande extensão de pasto, e 

quando o caminhão não conseguia seguir conosco, era necessário descarregar todo o 

equipamento, além da água e da comida, e seguir a pé. Comentávamos, consternados, sobre a 

dimensão de toda aquela pastagem, imaginando o quanto de mata não havia sido derrubada 

ali. Após uma certa distância caminhando, era possível ver uma grande extensão de floresta 

surgindo à nossa frente. Entrávamos nela por trilhas previamente abertas pelo mateiro que nos 

acompanhava ou pelas “linhas”, picadas abertas em linha reta, como estradas, que faziam a 

divisão entre uma fazenda e outra ou davam acesso a uma área de pasto entrecortada por mata 

nativa. Quando a trilha não estava bem definida, marcávamos o caminho com pequenos talhos 

no tronco das árvores pelas quais passávamos, para que quando retornássemos com o jagube 

de volta ao caminhão – um caminho que era feito diversas vezes e geralmente sozinho – 

ninguém se perdesse. Alguns, interiormente, pediam autorização para que Mestre Yajé 

permitisse nossa entrada na floresta. Todos caminhávamos em silêncio. Nos primeiros 

momentos após entrarmos na mata, falávamos apenas o necessário, em tom baixo, para não 

chamarmos a atenção de espíritos. Era um ambiente hostil e, ao mesmo tempo, um santuário. 

Andávamos em silêncio, com o olhar voltado pro chão, atentos por onde pisávamos, e ao 

mesmo tempo para cima, tentando encontrar algum jagube agarrado à uma árvore que não 

havia sido localizado anteriormente pelo mateiro. 

A colheita do cipó era algo tão intenso que marcou profundamente algumas pessoas 

que vivenciaram esta experiência. André Freire é uma delas. Sempre conversamos muito 

sobre os significados e os impactos que aqueles momentos trouxeram para nós dois. Muitas 

das minhas memórias vão de encontro com as suas. “Ir para o feitio em Rondônia é um 

divisor de águas. É impossível voltar a mesma pessoa. Impossível!”, ele diz. Foi natural 

escolhê-lo para falar sobre o assunto. Participou de quatro feitios em Rondônia e grande parte 

do tempo dedicado à preparação da ayahuasca nestas ocasiões foram empenhados na mata, 

buscando o jagube junto com outros membros da Irmandade. Sentei-me com ele, logo após a 

conclusão de uma sessão com a beberagem, em uma madrugada fria típica do inverno de 

Taiaçupeba, para mostrar algumas fotografias de Rondônia. Todas remetiam à colheita do 

jagube, porém a maioria delas ele nunca havia visto antes. Com calma, manuseia apenas 

algumas, para então começar a falar: 

 

Uma vez o Mestre Rogério nos disse: “As coisas que eu falo aqui eu não li em 

histórias, eu não li em livros. Ninguém me contou. Eu vivi”. Pelas poucas fotos que eu vi 

aqui, já consegui sentir essa vivência. Para você fazer uma colheita de jagube tem que 
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ter alguns anos bebendo o chá, simplesmente pelo fato de você poder sentir as 

modificações que ele auxilia a promover e saber exatamente porque está colhendo ele. 

Você tem que ter essa vivência para saber os motivos pelos quais você está colocando a 

mão naquela planta, retirando ela para preparar a ayahuasca. Tem que saber por que, 

não pode simplesmente colher. Tem que ter esse “sentir”, pela relação que você vai ter 

com essa planta. Você está fazendo aquilo dentro de um propósito para a ayahuasca. 

 

Aqui, é possível se perguntar o que envolve conhecer os motivos para se colocar a 

mão no jagube para colhê-lo. Os anos bebendo a ayahuasca, conforme afirma André, 

necessários para que se tenha consciência desse propósito, permitem àquele que participa da 

colheita do cipó prevenir-se dos riscos que essa atividade envolve? E se há riscos, quais são 

eles? “Tem que saber o por quê, não pode simplesmente colher”, reafirma André. A relação 

estabelecida entre o discípulo da Irmandade e o jagube que será colhido envolve um processo 

de transmissão de conhecimento sobre as características da planta e seu reconhecimento em 

meio à diversidade de cipós parecidos com ele no meio da floresta. 

 

Antes de ir para Rondônia eu participei de um feitio aqui em Mogi das Cruzes. 

Foi a primeira vez que eu vi um cipó sendo cortado, que vi esse desenho dele. Alguém 

falou “essa é a rosa do jagube”.8 Foi como uma fotografia que ficasse fixada dentro da 

minha memória. Gravou. E com certeza algo ancestral falou também, mas eu não tinha 

consciência disso. Hoje eu tenho.9 Depois, quando fui para Rondônia pela primeira vez, 

fui junto com a equipe da floresta buscar jagube e todo aquele que eu encontrava eu 

cortava, cheirava, abria ele, mastigava... Fazia isso diversas vezes. Muito tempo fazendo 

isso, sentindo a textura, fincando a unha nele... Depois que chegávamos lá no sítio, 

tínhamos que amassar o cipó, manipulávamos ele o tempo todo. A ayahuasca aguça 

muito a nossa sensibilidade para essas coisas. Muitos dias vivenciando aquilo. Um 

conhecimento que não estava em livro, estava no uso de toda uma percepção física: tato, 

olfato, paladar... Olhando muito para os detalhes, esse conhecimento vai se 

sedimentando.  

                                                
8 O corte transversal do Banisteropsis caapi forma um desenho similar à uma flor com pétalas, chamado por 
diversas religiões ayahuasqueiras de “rosa”. Esse desenho é uma das maneiras de se identificar a espécie. 
Rubens, ao falar sobre uma foto presente em sua montagem fotográfica que mostrava a rosa do cipó, afirma que 
o jagube “nos ensina a reconhecer as pessoas pela essência, pelo que elas tem dentro, e não pelo que aparentam 
do lado de fora”. Rubens nunca foi para Rondônia – “de tanto que eu ouvi vocês falando, eu me vejo lá!” –, 
porém aprendeu a importância da “rosa” para se reconhecer o cipó com pessoas que já foram, replicando essa 
técnica e construindo novos significados a partir dela.  
9 Neste trecho André refere-se à recordação de encarnações anteriores. 
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Nos outros anos em que eu fui para Rondônia, algumas pessoas que estavam na 

primeira vez que eu fui não estavam mais presentes, por escolherem outros caminhos. 

Foram se afastando e outras foram se aproximando e participando do feitio. Isso fez com 

que aumentasse nossa responsabilidade de olhar o que era jagube e o que não era. Por 

que? Porque tem o timbó, que é um cipó venenoso10 que se assemelha muito ao jagube. 

Quando ele é cortado ao meio também tem uma rosa. Um dia desconfiamos de um cipó 

entre os jagubes colhidos e levamos para o Mestre Rogério ver. Ele confirmou: “Isso 

aqui é timbó”. Então tínhamos uma referência de como ele era. Tal como aconteceu 

antes com o jagube, quando vi o timbó pela primeira vez, foi como uma fotografia. 

Depois de ver dezenas de jagubes, sua coloração, a maneira como ele ia oxidando 

quando cortado, adquirindo um tom alaranjado, deu para ver como a oxidação dele é 

diferente, é muito mais demorada. Fica um tom esbranquiçado diferente, um branco 

pálido. O jagube sempre tinha uma cor creme que ia tornando-se um laranja, meio 

amarelo, às vezes até um dourado. E o timbó puxava para um branco pálido e 

avermelhado. O cheiro dele também é diferente. 
 

Recordei de algo que Mestre Rogério me disse certa vez na floresta, observando um 

cipó em suas mãos. “Se depois de um minuto que você cortá-lo ele não oxidar, não é jagube”. 

“É isso mesmo”, responde André. Ele, por sua vez, me lembra dos momentos em que 

cortávamos jagube na floresta, mostrando uns aos outros suas características para que não o 

confundíssemos com o timbó. Acabamos por desenvolver uma técnica, como recorda André: 

 

Íamos cortando, olhando, e todo mundo dizia: “Deixa eu ver, deixa eu ver!”. 

Estávamos todos aprendendo ali, na prática. Sabíamos o que era jagube, mas a ordem 

era para que, na dúvida, deixássemos o cipó na mata. Para colhê-lo, o segurávamos em 

duas ou três pessoas, e depois não o soltávamos mais. Íamos tirando e puxando, para 

não perde-lo, porque se o soltássemos e ele se emaranhasse no meio da árvores, 

corríamos o risco de confundi-lo. Na hora de subir na árvore tinha que fazer a poda das 

plantas que estavam ao seu redor. Havia outros cipós, mais lenhosos, duros, com 

diferentes texturas. Eram muitos, tem muito cipó na floresta, muito. Então essa era uma 

maneira de identificar o jagube. 

  
                                                
10 O nome timbó designa algumas plantas trepadeiras conhecidas na região amazônica por suas propriedades 
tóxicas. É utilizado por diversos grupos indígenas da Amazônia para a pesca – incluindo os Paiter Suruí 
(Mindlin, 1985, p. 52-53) – por atordoarem os peixes que entram em contato com a água na qual seu veneno foi 
diluído. Desconheço a espécie com que tínhamos contato nas florestas de Rondônia, mas acredito que seja a 
Deguelia utilis, cujo princípio ativo tóxico é a rotenona (Tozzi, 1998). 
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Identificado o jagube e tendo certeza de que não tratava-se de um exemplar de timbó, 

iniciavam-se os procedimentos para sua retirada. O Banisteropisi caapi é uma planta 

trepadeira que, na mata fechada, sobe nas árvores em direção ao seu topo em busca de luz 

solar, enrolando-se no caule delas e espalhando suas ramas e folhagens ao atingir sua copa. 

Para retirá-lo por inteiro, sem derrubar nenhuma árvore, é necessário escalá-la e cortar as 

ramas que ficam presas nos galhos mais altos. A subida em árvores de 25 a 30 metros de 

altura exigia certa destreza, muita resistência física e atenção, o que nos levou a treinar 

técnicas de rapel para realizar esta tarefa.11 Era necessário dosar o esforço e o tempo de 

subida para que sobrasse fôlego para a descida, além de lembrar-se dos nós utilizados para 

manter-se ancorado no topo da árvore. Sem contar os formigueiros que encontrávamos pelo 

caminho e as abelhas “lambe olhos” que entravam nos nossos olhos enquanto escalávamos o 

caule.12 Decerto o mais arriscado era o manejo do facão no momento de cortar as ramas do 

cipó na copa das árvores, sendo preciso muito cuidado para não esfacelar a corda que nos 

sustentava lá em cima, o que poderia causar a queda de uma altura considerável.  

Depois que o cipó era solto da árvore, aqueles que aguardavam no solo cortavam-no 

em pedaços de aproximadamente um metro de comprimento, juntando todos sobre a “cama” 

do jagube, folhas de babaçu dispostas sobre o chão para que não perdêssemos as ramas 

menores em meio à vegetação rasteira. Deixávamos o caule principal cortado com uma altura 

mínima de cinquenta centímetros a partir do solo, para que ele pudesse brotar novamente.13 

Dependendo da lua em que era colhido, o cipó possuía bastante seiva em seu interior. 

Costumávamos beber a sua “água” posicionando-o verticalmente sobre a boca e deixando as 

gotas escorrerem lentamente. Além de matar a sede e ajudar a poupar o estoque de água que 

                                                
11 Os procedimentos utilizados para subir nas árvores foram ensinados pelo discípulo da Irmandade Júlio 
Pelissari, policial militar atualmente aposentado e especialista em salvamento em altura. Através dos seus 
conhecimentos, aprendemos técnicas de alpinismo e rapel para ascensão vertical e descida de árvores. O 
treinamento para o domínio das técnicas e dos equipamentos ocorria em viadutos da cidade de São Paulo, 
ajudando a adquirir destreza e segurança para as diversas situações que poderiam porventura ocorrer em 
Rondônia.  
12 Acredito que se trate da abelha silvestre sem ferrão Leurotrigona Muelleri, abundante nas florestas de 
Rondônia. Seu nome popular deriva do fato dela gostar de pousar na mucosa da pálpebra, causando grande 
incômodo. 
13 Embora até janeiro de 2011, data em que ocorreu o último feitio realizado pela Irmandade no Estado de 
Rondônia, não houvesse nenhuma legislação de âmbito estadual que regulamentasse a extração do cipó e da 
folha, os cuidados do grupo com a extração do jagube selvagem sempre tomaram como base as recomendações 
presentes nas normas da Portaria no 004/2001, de 16 de outubro de 2001, em vigor apenas no Estado do Acre. A 
lei no 3.653. que regulamenta a extração, coleta e transporte do cipó e da folha em Rondônia tornou-se vigente 
apenas em 9 de novembro de 2015; todavia, desde a sua fundação a Irmandade se respaldou legalmente, 
constituindo-se juridicamente como instituição religiosa com sede registrada em cartório no município de Nova 
União (RO) e devidamente cadastrada nos órgãos governamentais competentes para obtenção do documento de 
Autorização de Transporte de Produtos Florestais (ATFP) através da Secretaria de Estado da Agricultura e 
Reforma Agrária, cumprindo previamente os requisitos legais da lei no 3.653 para exercer suas atividades no 
Estado de Rondônia.   



 

	

123 

deveria durar todo o dia, era uma forma de entrarmos na energia do Mestre Yajé, estando 

mais sensíveis ao que acontecia ao nosso redor na mata. Era possível sentir sua força quando 

a quantidade ingerida era suficiente. Outra forma de estabelecer esse contato era mascando 

pequenas lascas do seu caule lenhoso, para que o contato com o jagube não fosse apenas algo 

físico, mas também “energético”. Enquanto uns o cortavam, outros amarravam os pedaços em 

fardos que pesavam em torno de trinta quilos, para serem levados pelas trilhas na floresta e 

pelas áreas de pasto até o local onde ficava o pequeno caminhão usado para transportar o cipó 

colhido. Nos primeiros anos que fui para Rondônia, as mulheres acompanhavam a colheita do 

jagube, cortando-o e carregando os fardos. Nas derradeiras vezes, por conta da demanda de 

pessoas para colher rainha e cuidar das panelas na fornalha, a responsabilidade pela retirada 

do cipó na mata ficou restrita a um grupo de dez homens. 

O estado de constante atenção no momento de colher o jagube envolvia não apenas as 

precauções para não confundir diferentes espécimes vegetais ou evitar acidentes, mas também 

o reconhecimento dos diferentes atores que permeavam o ambiente e interagiam com as 

pessoas que realizavam aquelas atividades. Para ilustrar de que forma isso ocorre, André 

recorda-se de um episódio conhecido por muitos discípulos da Irmandade: 

 

Na Amazônia tem uma formiga chamada tocandira14, muito venenosa, a ponto do 

veneno dela agir por mais de oito horas. Uma formiga feroz! Nós chegamos em um lugar 

para pegar jagube e tinha quatro deles, num perímetro de uns trinta metros. Um cipó ao 

lado do outro, formando um círculo. Bem no meio deles havia algo parecido com um 

pequeno vulcão. Era um ninho de tocandiras. Os cipós circundavam esse ninho. Já 

tínhamos visto tocandiras andando na mata, no sítio em que estávamos, mas nunca um 

ninho repleto delas. E o cipó passava em cima dele. Quando chegamos no local, ficamos 

um tempo observando-o. Sempre montávamos uma estratégia para ver em qual árvore 

estava o cipó, como subiríamos nela, quem iria subir, qual cipó seria retirado, qual não 

seria e de que forma o cortaríamos. Fazíamos uma divisão das tarefas naquela hora. 

Falamos uns para os outros: “Tem tocandira aqui, tem que tomar cuidado!”. E, de certa 

forma, foi o dia em que estávamos mais apreensivos. Eu estava tenso nesse dia, muito 

tenso, senti que tinha algo circulando ali. Não tem como explicar isso, é uma 

sensibilidade, mas tinha algo estranho ali. Eu tenho muito cuidado para não ficar 

preocupado com as coisas à toa. Mas eu senti, não é? “Deixa eu ver aqui...”, e dentro do 

meu discernimento, senti realmente que algo estava diferente naquele dia.  

                                                
14 A tocandira (Paraponera clavata), também conhecida como “tucandeira”, é uma formiga bastante conhecida 
na região amazônica pela dor que sua picada inflige. Durante o feitio em Rondônia, sua fama fazia com que 
houvesse entre todos nós uma preocupação para não ser picado. 
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Colhemos um jagube e ainda restaram outros dois para serem colhidos. Havia 

pessoas em cima das árvores. Eu e o Wil [Wilson Fão] estávamos em pé olhando um cipó 

e pensando como faríamos para subir nele. Eu queria pensar em uma estratégia. Quando 

demos um passo à frente, ouvimos um estrondo bem atrás da gente. Quando olhamos, 

uma árvore havia caído. Árvore grande, caiu atrás da gente. Era uma árvore seca, que 

estava com cupim e caiu. Ninguém estava em cima daquela árvore, não tinha ninguém 

perto, mexendo nela para que caísse daquele jeito. Também não havia cipó nela. Alguém 

poderia ter mexido no cipó e tê-la puxado lá de cima, o cipó ter se enroscado nela, mas 

não: caiu, assim… Então, naquele momento, é como se aquilo houvesse comprovado a 

minha sensibilidade, o que eu estava sentindo. Tinha algo circulando, estava estranho 

ali. 

Eu tenho convicção de que existem espíritos que faziam de tudo para que esse 

chá não chegasse até São Paulo para trazer equilíbrio para o povo daqui. O que eu sinto 

hoje é que havia seres ali que não estavam de acordo com o que fazíamos. Mas também 

tenho consciência que havia ali seres desencarnados que estavam totalmente de acordo. 

Eu não tenho consciência para explicar isso de uma maneira racional, mas dentro de 

uma sensibilidade, aquele único passo que demos à frente salvou nossas vidas. Por que a 

gente deu um passo à frente? A gente não pensou: “Ah, vou dar um passo à frente porque 

vai cair uma árvore aqui!”. Então, da mesma maneira que alguém pode ter empurrado a 

árvore, alguém também pode ter falado: “Vem para cá”. A ayahuasca expande nossa 

consciência quando a ingerimos. Expande a consciência e aí temos contato com o mundo 

espiritual. Ela serve, inclusive, para ensinar a gente a fazer isso. No momento em que 

estamos ali pegando cipó estamos na energia da ayahuasca, estamos dentro da floresta, 

na casa do ayahuasqueiro. Estamos dentro de casa. Com certeza, independente se você 

bebeu o chá ou não, existe uma conexão. Aliás, ela existe o tempo inteiro. A gente é que 

não vê. E dentro da floresta essa sensibilidade aumenta. 
 

Foi inevitável, ao transcrever esse diálogo, não recordar da noção zande de bruxaria 

como causa de infortúnios para explicar por que  – no exemplo fornecido por Evans-Pritchard 

– um silo, corroído pelas térmitas, pode cair sobre uma pessoa. André recorre aos ensinos da 

Doutrina que remetem à interação com outros seres ou espíritos também presentes na floresta, 

para explicar porque aquela árvore caiu no momento em que eles retiravam cipó na floresta e 

porque instantes antes, dando um passo à frente, evitaram serem atingidos. André afirma não 

conseguir explicar aquilo de forma “racional”, mas dentro de uma “sensibilidade”. Aqui, 

defrontam-se conceitos nativos relacionados a modos de percepção distintos, porém 

complementares, mobilizados na experiência com a ayahuasca e estendidos ao feitio e à 
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colheita do cipó: um ligado à lógica e à razão, aos sentidos da mente e do corpo e outro ligado 

às sensações e percepções que remetem ao espírito. A faculdade de raciocinar estaria 

vinculada à condição humana, quando o espírito está encarnado em uma matéria e possui a 

mente para gerar seus pensamentos. O espírito desencarnado não pensa ou raciocina, apenas 

“sente”. Embora espíritos encarnados consigam “raciocinar” com a mente e “sentir” com o 

espírito, esta última faculdade apresenta-se sempre de forma pálida, embotada por conta da 

predominância do corpo e da mente sobre o espírito. Beber a ayahuasca possibilita 

desprender-se deste lado “racional” e humano, vivenciando sensações e percepções que só um 

espírito desencarnado tem a oportunidade.15 No contexto da colheita do jagube, embora o 

pensamento “racional” permita coordenar os movimentos para realizar a escalada para retirar 

o cipó, escolher o melhor equipamento a ser utilizado, o tipo de corda e os nós necessários 

para manter-se suspenso no topo da árvore etc., a “sensibilidade” envolve todo o esforço que 

André e os demais presentes mobilizavam através de um modo de percepção espiritual para 

realizar aquela tarefa, imbuída de riscos no plano físico e espiritual.  

A partir desta oposição entre o “racional” e o “sensível”, cabe perguntar: por que 

havia naquele dia certa tensão no ar? Por que aquela árvore caiu no momento de colher o 

cipó? Por que André e Wilson, simultaneamente, deram um passo a frente instantes antes 

daquele tronco cair? É possível “alguém” ter falado “vem pra cá” para ambos, evitando um 

terrível acidente, como afirma meu interlocutor em seu relato? E de que forma isso foi 

“ouvido”? Talvez, para muitos, tudo isso possa ser causado por certa coincidência espaço-

temporal. “Não somos capazes de explicar por que duas cadeias causais interceptaram-se em 

determinado momento e determinado ponto do espaço, já que elas não são interdependentes” 

(Evans-Pritchard, 2005, p. 53). Já para todos aqueles presentes no momento, o ocorrido tem a 

sua própria coerência. Sem a percepção sensorial modificada por beber a ayahuasca ou pela 

influência que o ambiente da floresta exercia sobre todos ali, permitindo perceber todo um 

campo de ação oculto aos “olhos humanos” mas latente aos “olhos espirituais” (para utilizar 

uma expressão comum na Irmandade), não seria possível para André sentir certa tensão no ar, 

que pôde ser explicada após a queda da árvore. Aprender que existem inúmeros espíritos e 

seres que acompanham o feitio – ajudando, prejudicando ou simplesmente assistindo o 

trabalho de preparar a ayahuasca – e conhecer suas características e formas de ação ajuda a 
                                                
15 Um dos comentários que eu ouvi de Luciano durante um feitio em Mogi das Cruzes em 2015, enquanto 
apresentava algumas fotografias para um grupo de pessoas, é que este ritual tem uma “lógica da floresta, um 
outro tipo de raciocínio, que na verdade não é um ‘raciocínio’, é um sentir”. Embora este conceito possa 
apresentar-se impreciso na fala de alguns dos meus interlocutores, as oposições entre humano/espírito, 
raciocínio/sensibilidade, pensamento/sentir, mental/espiritual e encarnado/desencarnado mobilizadas pelo  
Mestre Guardião para trazer esse ensinamento em algumas sessões ajudam a defini-lo com mais exatidão.  
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entender as intenções daqueles que empurraram aquela árvore já comida por cupins e 

daqueles que avisaram a tempo quem estava debaixo dela, para que não se machucassem e 

deixassem de colher o precioso cipó. 

Não se tratava, portanto, de uma adaptação a um ambiente desconhecido apenas em 

termos de fauna e flora, mas também das entidades invisíveis presentes ali que podiam 

interferir no meio que nos circundava de diversas maneiras, agindo sobre objetos inanimados 

e sobre animais. Há alguns anos, durante um feitio em Rondônia, Mestre Rogério advertiu a 

todos para tomarem cuidado com cobras e insetos peçonhentos que poderiam aparecer em 

lugares incomuns, pois havia espíritos que atiçavam seus instintos, manipulando suas 

vontades e fazendo com que pudessem nos infligir algum dano. Essa interferência não se dava 

apenas para prejudicar, mas também provendo auxílio, por exemplo ajudando a encontrar 

jagubes inusitadamente, em locais de difícil localização. Muitos pertencem à egrégora: são 

espíritos de pessoas que enquanto ainda estavam vivas, tiveram a oportunidade de beber a 

ayahuasca e aprender a Doutrina do Mestre Yajé. Depois que morreram, permaneceram 

atuando junto a outros grupos para guarnecer os trabalhos com a ayahuasca, entre eles o 

feitio. Muitos reencarnam e voltam a ter contato com a ayahuasca novamente, geração após 

geração, sucessivamente. É possível para eles “beberem” a decocção, mesmo sem corpo para 

fazê-lo, apenas se aproximando do líquido e sentindo sua energia, o que explica porque 

muitos se aproximam nas sessões com a beberagem ou em época de feitio. Alguns vem tendo 

essa relação com a Doutrina desde o tempo imemorial da História da Ayahuasca. A 

comparação da egrégora com uma “família espiritual” é utilizada frequentemente tanto pelo 

Mestre Rogério, quanto pelos demais discípulos para tratar de todos esses espíritos.16 André 

se recorda de quando sentiu alguns deles enquanto colhia cipó na floresta: 

 

Certa vez o Mestre Rogério falou que quando estamos em feitio, o povo da 

ayahuasca – encarnado e desencarnado – está em festa. Uma noite bebemos o chá na 

casa de feitio em Rondônia, um chá bem forte, e um irmão falou: “Rapaz! Eu achei nós 

éramos quarenta ou cinquenta irmãos. Eu estou enxergando quase quinhentos!”. Se ele 

falou assim, é porque está bem na energia do chá, não é? Nos meus trabalhos com a 

ayahuasca eu não sou muito visual, não vejo desencarnados. Vejo energias, 
                                                
16 Isso ajuda a explicar porque os discípulos muitas vezes tem o costume de se tratar por “irmão”. Por muito 
tempo considerei que essa forma de tratamento derivava unicamente de outras religiões ayahuasqueiras, essas 
por sua vez tendo se apropriado do cristianismo, por conta de todos os discípulos da Irmandade reconhecerem-se 
como como “filhos” de uma mesma entidade criadora. A referência à egrégora como uma “família” me fez 
refletir se o tratamento como “irmão” não estaria também relacionado à uma construção de laços de parentesco 
ocasionada pelo compartilhamento de uma substância comum, a própria ayahuasca. Ouvir frequentemente 
algumas pessoas dizerem “ele é nosso irmão de ayahuasca” reforçou essa hipótese. 
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movimentações e nuances de luz, mas não vejo semblantes de pessoas comigo. Tenho 

muita sensibilidade, sinto coisas vivas, energias e consciências presentes. Tenho esse 

tipo de percepção. Mas realmente nesse dia isso que o irmão falou estava muito 

palpável, muito forte! Na mata – não sei se foi no dia seguinte, mas fazendo referência 

a essa ocasião – esse irmão falou: “Esse povo que estava lá está todo aqui também”. 

Até então eu não tinha sentido isso na mata, mas quando ele falou, algo dentro de mim 

falou: “Com certeza!”. Eu senti. Ele falou e eu concordei sem pensar. Tem muita gente 

muito feliz por estarmos ali, intuindo força e luz para conseguirmos desenvolver esse 

trabalho. 
 

Houve um episódio no qual não estava presente, mas do qual tomei conhecimento no 

mesmo dia em que ele ocorreu. Um grupo de pessoas havia partido para uma área de mata 

próxima à casa de feitio de Rondônia, logo pela manhã, para retirar cipó. Encontraram um 

jagube e, antes colhê-lo, decidiram partir em busca de mais um. Porém, após andarem pela 

floresta por algumas horas, perceberam que estavam perdidos. Vagando a esmo, começaram a 

ficar aflitos por saber que poderiam passar horas ou até dias perdidos naquela mata. 

Decidiram seguir caminhando, mesmo sem saber a direção correta. Após certo tempo, se 

depararam com o primeiro cipó que haviam encontrado. A partir dele, conseguiram encontrar 

as marcas deixadas na trilha para se localizar e retornar. Para todos ali, foi aquele jagube que 

os chamou de volta para que não se perdessem. 

A comunicação constante com realidades que se interpenetram e com as intenções e 

formas de agência dos seres que as habitam pressupõe também modos de ação e 

comportamento específicos, tendo em vista a constante interação com os espíritos presentes 

durante todo o feitio. Essas práticas, além de garantir que essa comunicação seja devidamente 

estabelecida e aprimorada, reflete também uma preocupação com os processos de 

transubstanciação que envolvem a preparação da ayahuasca, tendo em vista que seus 

procedimentos não envolvem apenas retirar as plantas do seu habitat e extrair seus princípios 

ativos através da sua decocção, mas também a inserção da energia de cada discípulo que está 

participando daquele ritual, seja na colheita do cipó e da rainha, seja no cozimento da 

beberagem. 

 

No feitio recebíamos diversas orientações para alinhar os pensamentos e as 

palavras. Exige muito cuidado, exige presença. Essa orientação era dada principalmente 

porque como estávamos mexendo com o cipó e com a rainha, preparando um chá, toda 

energia que estivéssemos vibrando ali era a construção daquele chá. A orientação era “o 
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que vocês vibrarem aqui, vai para o chá. É só vocês lembrarem disso. Quem prepara o 

chá são vocês”. O povo da ayahuasca é um povo muito brincalhão, são pessoas, em sua 

grande maioria, comunicativas. O Mestre e a Mestra também são pessoas extremamente 

alegres, estão sempre dando risada. Na floresta a gente sempre mantinha essa alegria, 

algumas brincadeiras, mas sempre tomando muito cuidado com o teor e o tom da 

brincadeira. Por respeito, porque estávamos dentro da mata pegando cipó, então quando 

isso acontecia, um olhava para o outro e dizia “opa!”. 

 

Pergunto para André a quem esse respeito é devido. Ele sabe que já tenho a resposta. 

Também sabe a quem se destinam suas palavras. Permanece um tempo em silêncio, talvez 

pensando na melhor forma de responder minha pergunta, antes de continuar a falar. 

 

Imagina uma pessoa que tem um profundo respeito pelo pai que está 

desencarnado. Ele procura conduzir sua vida de acordo com o que o pai lhe ensinou, tem 

respeito por isso. Não é que o pai dele vai chamar a atenção dele, mas é em respeito por 

tudo que o pai lhe ensinou. Ele leva isso na sua conduta, mesmo sabendo que o pai dele 

não está ali olhando. Vamos supor que ele acredite que o pai dele morreu e não esteja ali 

olhando. Ele continua mantendo isso da mesma forma, dentro da sua consciência, em 

respeito ao que o pai lhe ensinou. É assim quando você encontra um mestre, de quem 

você recebeu ensino, cura, energia e luz. Você caminha dentro desse respeito, não por 

medo de acontecer algo com você, é um respeito de amor, é um respeito de gratidão, de 

vivenciar aquilo. É diferente, é um respeito leve. 

Sabemos que o Mestre Yajé está presente o tempo todo. Mas para explicar isso 

para alguém, eu utilizei o exemplo do pai. No nosso caso, esse respeito acontece sabendo 

que o nosso Mestre está incorporado à floresta, pois ele é o guardião do reino vegetal. 

Enquanto discípulos dele, ao andar na mata, sabemos que ele está presente em tudo ali, 

em cada folha, o tempo inteiro.17 Me faltam palavras para explicar isso, porque é preciso 

muita sensibilidade. Quando você está dentro da mata e se aproxima de um jagube, você 

olha e ele se distingue das outras plantas. 18 Existem centenas de tipos de árvores, 

                                                
17 Ao afirmar que Mestre Yajé é “guardião do reino vegetal”, André refere-se ao fato de ele estar incorporado 
não apenas no cipó jagube, mas em todo o reino vegetal. “Guardião”, nesse aspecto, designa-o como aquele que 
guarda todos os ensinos contidos nesse reino. 
18 Ao mencionar como o jagube se distingue de outras plantas por um “fluxo de energia diferente”, André usa 
como exemplo duas fotografias. Uma delas mostra o caule lenhoso de um jagube cercado de diversas outras 
plantas. A cor opaca do cipó, contrasta com o brilho colorido das plantas ao redor. Mesmo com pouca 
luminosidade no jagube, ele reconhece no cipó um “brilho” diferente, que chama sua atenção. Depois mostra 
outra foto, em que aparece um cipó bem luminoso que contrasta do restante da vegetação que aparece na 
imagem. Esse cipó não possui o “brilho” que o indicado anteriormente tem, não chamando sua atenção, pois não 
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plantas, arbustos, cipós, tem muita coisa, muita, muita… Tonalidades de verde que não 

dá nem para mensurar… E a hora que você olha o cipó ali, ele vibra diferente, está 

acontecendo algo ali que vai além do mundo material. É como se houvesse um fluxo de 

energia diferente naquela planta. Eu tenho consciência que o que brilha dentro de mim 

reconhece isso, mas é algo inexplicável para se falar, sentir esse fluxo energético que vai 

além do mundo material. 

 

Ao falar do momento em que se encontra o jagube na floresta, André faz com um 

assopro o som de algo se expandindo, ao mesmo tempo em que arregala os olhos e gesticula 

com as mãos, que estavam fechadas e se abrem, deixando os dedos bem separados uns dos 

outros, como um cipó que espalha suas ramas para todos os lados. Mantém os olhos 

arregalados na descrição do encontro com o cipó, como se quisesse demonstrar a sensação de 

ver algo diferente à sua frente. O encontro com o jagube é sentido como um momento de 

êxtase, cujo encantamento do olhar vem acompanhado da perda da noção de tempo e 

espaço.19 Adentra-se essa sensação e vive-se apenas nela, como um espaço à parte. É um 

encontro com o próprio Mestre Yajé. 

 

Houve um tempo na Terra em que não havia cidades, vilas ou estradas, e grande 

parte das pessoas viviam nas florestas. Nessa época viveu encarnado um homem 

chamado Yajé, que mais tarde veio a ser reconhecido como Mestre Yajé. É um 

curandeiro das matas, conhece os mistérios e encantos das plantas que curam. Tratava 

das pessoas que o procuravam em busca de cura para seus males físicos e espirituais.  

 

Esta é uma fala trazida frequentemente por Mestre Rogério durante algumas sessões, 

geralmente quando alguém pergunta a respeito da origem dos ensinos da ayahuasca ou da 

própria beberagem. Mestre Yajé é descrito também como “o pilar espiritual desta casa”, 

“quem rege todos os trabalhos com a ayahuasca”. Sua caminhada encarnado remonta a um 

passado não datado, mas extremamente remoto. Um indicativo do quão antiga foi sua 

passagem pela Terra – mais precisamente na floresta amazônica – é, conforme conta Mestre 

Rogério, ele utilizar uma pele de animal sobre o corpo para se proteger do frio da noite, um 

indicativo de uma época anterior ao conhecimento de como produzir qualquer tipo de tecido. 
                                                                                                                                                   
se trata de um jagube. É interessante como nessa leitura de imagens o mais opaco é o mais brilhante e o mais 
destacado não possui esse mesmo brilho.  
19 Outro aspecto digno de nota é a maneira como André relata o momento de encontro com o cipó na mata, 
inspirado por um retrato de Marcel Sanches. A forma como este discípulo observa um jagube no alto de uma 
árvore faz aflorar em André uma série de recordações e sensações, enxergando no olhar do fotografado o seu 
próprio olhar. 



 

	

130 

Foi ele quem entregou às pessoas o conhecimento da ayahuasca, cujos motivos e o contexto 

em que isso ocorre são explicados na narrativa conhecida como História da Ayahuasca.20 

Nela também é contado como ele se incorpora ao cipó utilizado para preparar a ayahuasca. 

Outra forma de conhecer mais a respeito deste curandeiro são as pequenas narrativas contadas 

esporadicamente por Mestre Rogério, que relatam a forma como ele curava as pessoas com 

preparados com folhas, cascas e raízes de plantas. Por estar incorporado ao cipó, é possível a 

quem bebe a ayahuasca encontrar-se com ele e receber os seus ensinos, ainda que nesses 

encontros nem sempre ele se apresente da mesma forma para todos. Embora ele tenha se 

manifestado para Mestre Rogério como um ancião indígena, à maneira como ele caminhou 

enquanto encarnado, as pessoas o veem dentro da luz da ayahuasca nas mais variadas formas 

e aparências, que podem ser na imagem de uma criança, um animal, ou apenas um espectro 

intenso de luz, geralmente da cor verde. O que determina a forma como ele se manifesta para 

cada pessoa é o grau de consciência de cada um. Como este a todo momento se modifica, 

também variam as formas pela qual Mestre Yajé se apresenta.  

Quando bebemos a ayahuasca, permitimos que ele adentre nosso espírito e nos 

conduza pelo mundo espiritual, determinando o que cada pessoa vai sentir, ver ou se recordar 

quando está sob efeito da beberagem. É ele quem orienta e corrige o discípulo através da 

Doutrina, ensinando-o a retirar de si as suas doenças para que ele se cure. Também é ele quem 

traz a força da ayahuasca através do cipó. Todos os espíritos que estão na egrégora da 

ayahuasca, encarnados ou desencarnados, estão sob sua égide. É considerado pelo povo da 

ayahuasca como o guardião do reino vegetal, pois sua presença não se restringe apenas ao 

jagube, mas a todas as plantas existentes, guardando sob seu domínio todas as formas de 

conhecimento contidas nesse reino, embora, conforme ensina a Doutrina, todas as plantas de 

cura possuam espíritos diferentes incorporados em cada uma delas. Auxiliando aqueles que 

que fazem uso delas, é Mestre Yajé quem as rege, ocupando o topo desta hierarquia. Beber a 

ayahuasca, portanto, também é uma forma de acesso para que o espírito de quem a ingere 

possa adentrar gradativamente a memória e o conhecimento presentes no reino vegetal, 

                                                
20 A História da Ayahuasca é uma narrativa que deve ser ouvida dentro de uma sessão para que, sob efeito da 
beberagem, a pessoa possa vivenciá-la e assimilar o conhecimento que ela possui. Pelos temas que ela aborda, 
ouvi-la ou transmiti-la em contextos inapropriados, principalmente sem a condução de um mestre dirigindo o 
trabalho e orientando o que deve e o que não deve ser visto, pode ser potencialmente perigoso e arriscado. Certa 
vez, examinando um trecho da narrativa durante um trabalho de concentração, em que todos permanecem em 
silêncio, buscando explicações que meu grau de consciência não estava preparado para alcançar, entrei em uma 
dimensão que me fez ver e sentir coisas da História para as quais não estava preparado. Mesmo com alguns anos 
bebendo a ayahuasca, tive que ser auxiliado pelos dirigentes para conseguir voltar a este plano, após longas 
horas. Por experiência própria e em consonância com as condições estabelecidas para realizar esta pesquisa junto 
à Irmandade, não transcreverei a História da Ayahuasca integralmente nas linhas que se seguem, me detendo 
apenas em trechos que possuem maior relevância para a contextualização desta etnografia. 
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embora isso demande longos anos de aprendizado com esta beberagem. Através da 

possibilidade de estabelecer formas de comunicação não usuais, a ayahuasca permite 

reconhecer a rede de relações que configura um plano de continuidade entre as plantas, os 

espíritos que as habitam e suas respectivas ontologias. Para conhecer esse reinado, é preciso 

ser guiado ou conduzido, por isso algumas formas de conhecimento do reino vegetal só se 

apresentam sob efeito da ayahuasca. Também por isso, como mencionado anteriormente, 

quando íamos colher o cipó na floresta, pedíamos permissão ao Mestre Yajé para adentrar o 

seu reinado.21 A entrada na floresta mostra-se, dessa forma, uma postura análoga à entrada no 

mundo espiritual quando se bebe a ayahuasca. 

Podemos voltar a outro episódio vivido por André na floresta para ilustrar como se dá 

essa relação entre as plantas e os espíritos incorporados nela. A interação com o jagube e o 

timbó pode ser repleta de sentidos que remetem não apenas ao cuidado em relação ao risco de 

envenenamento caso um seja confundido com o outro, mas também pelo lugar que ambos 

ocupam na cosmologia da Doutrina: 

 

Os mateiros de Rondônia nos contaram que passavam um ano andando pela 

floresta atrás de cipó. Quando é julho ou agosto, ocorre a florada do jagube, é a época 

que ele floresce. Eles os encontravam pela florada22 e marcavam o local onde eles 

estavam para localizá-los novamente quando fossemos colhê-los, em janeiro. Os 

mateiros também diziam que quando você acha um jagube, você tem que tentar achar o 

segundo. Achando o primeiro e o segundo, você encontra os demais, pois ele seguem por 

uma linha do vento dentro da floresta. Tinha um rapaz da Irmandade que estudava isso e 

dizia que na floresta, devido à densidade da vegetação, existem correntes de vento que a 

percorrem, assim como o oceano possui suas correntes marítimas. Isso estava de acordo 

com o que o mateiro nos dizia. A semente do jagube, quando cai, parece um pequeno 

helicóptero, pois tem uma asinha que vem girando com a sua queda. Isso faz com que ela 

voe por muitos metros de distância, mesmo dentro da floresta. 

Então um dia fomos achando um, dois, três cipós, exatamente do jeito que eles 

tinham falado. Havia um corredor de jagubes e demos de frente com o maior deles. 

Estava na parte mais alta da mata – naquele lugar havia alguns morros – em uma árvore 

                                                
21 Mesmo ciente de que se trata de um esforço de imaginação conceitual, respeitando as diferenças e 
semelhanças que esta comparação guarda em relação ao contexto ameríndio, cabe perguntar se poderíamos 
pensar em Mestre Yajé como um “dono das plantas”, a partir das relações de domínio e maestria que esta 
categoria apresenta (Fausto, 2008). 
22 Apesar de pequenas, as flores do Banisteropsis caapi tem uma coloração rosada que se destaca do verde de 
sua folhagem e das árvores onde ele se fixou, podendo ser visto a certa distância. 
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gigantesca, ela até parecia estar com os braços para cima,23 e o cipó passava sobre um 

desses galhos, que se assemelhava a um braço. Apelidamos ele de “pai”. Eu e o Alex 

subimos na árvore por uma corda, e conforme íamos avançando, eu mantinha minha mão 

no cipó, com uma corda amarrada nele e outra em mim, para não perde-lo. Cortava-o e 

dizia para as pessoas que estavam no solo: “Esse aqui pode puxar que é jagube”. Eu 

estava seguindo-o dessa maneira desde o início. Até o ponto em que vi um timbó 

enrolado nele. Aquele era um jagube muito saudável, e tínhamos que levá-lo porque 

precisávamos dele para fazer a ayahuasca. Fomos desenrolando o timbó e puxando o 

jagube. Já havíamos visto timbó antes, mas ainda não tínhamos visto em uma mesma 

árvore o cipó que podia trazer luz e cura e o cipó que podia matar.24 

Se ele se misturasse com o que já havia sido colhido, teríamos que jogar tudo 

fora. Se fosse um pedaço daquele timbó para a panela de feitio, teríamos que dispensar 

tudo. Mesmo conhecendo o jagube, poderíamos nos confundir. Chegou em um ponto da 

árvore que o timbó e o jagube se enrolavam e entravam dentro de um cupinzeiro, lá no 

alto. O Alex estava na outra ponta do jagube, do outro lado da árvore, na mesma 

situação, só que com um vespeiro. Então pensamos: “Se mexer nas vespas, elas nos 

picam. Também não conseguiremos tirar esse cupinzeiro enorme de cima da árvore”. 

Enquanto ainda estávamos em cima da árvore, nos lembramos do ensino do Mestre Yajé 

que diz que aonde tem um timbó também há um jagube perto, que é para o mestre sempre 

estar orientando o discípulo. Dentro da Doutrina, Timbó foi um índio que cometeu 

alguns erros e fugiu para a mata. Um espírito que fez uma desorientação,25 que precisa 

de luz, de orientação e de um Mestre. Naquele momento, lá em cima da árvore, 

lembramos disso e falamos: “Aqui não vai ter jeito”. Não tinha como mexer ali, 

estávamos sujeitos a pegar o cipó errado, como ele havia entrado dentro do cupinzeiro e 

do vespeiro havíamos nos perdido dele, não dava mais para saber qual era qual. E o 

jagube continuava lá em cima, com um bom pedaço ainda para ser colhido. Dentro de 

um discernimento, falamos: “Deixa, deixa que a história ali é entre ele e o Mestre”. 

 

André já havia me contado esse episódio anteriormente, ainda em Rondônia, logo após 

o ocorrido, mas escutá-lo novamente permitiu que eu refletisse sobre como o manejo com o 

jagube, assim como todo o feitio, se constitui também como um campo relacional que envolve 

distintos modos de lidar com realidades complementares. Ao mobilizar a História da 

                                                
23 André imita a árvore com seus braços apontados para cima, simulando uma pessoa que quer mostrar-se 
musculosa para descrever o porte da árvore. Ambos rimos da cena. 
24 A toxicidade da Deguelia utilis pode ser comprovada pela prática de envenenamento com o sumo desta planta 
entre os Suruwaha, tirando a própria vida (Aparício, 2015).  
25 “Fazer uma desorientação” tem o sentido de cometer um erro, causar algum transtorno ou infortúnio que está 
em oposição à “orientação” da Doutrina. 
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Ayahuasca para encontrar uma solução para o impasse da retirada do jagube enrolado no 

timbó, André levou em consideração a presença dos espíritos incorporados em cada tipo de 

cipó. Na narrativa que conta a origem da ayahuasca, Timbó foi um jovem guerreiro que 

pertencia a um povo indígena chamado Achinaguá. Contrariando o aviso dado anteriormente 

a todos, Timbó arpoa o peixe que continha a maldade em sua carne e dá para as pessoas 

comerem, que, envenenadas, adoecem. Algumas crianças e os mais velhos não resistem e 

morrem. O curandeiro conhecido pelas pessoas como Yajé, sabendo do ocorrido, colhe as 

ramas de um cipó e prepara um chá, dando-o para as pessoas doentes beberem. As pessoas 

então vomitam e limpam seus intestinos, colocando a maldade para fora dos seus corpos e 

curando-se. Timbó é transformado num cipó que leva o seu nome e é utilizado para a pesca, 

ajudando as pessoas a terem peixes para se alimentarem. Yajé, posteriormente, se incorpora 

ao mesmo cipó que utilizou para tirar a maldade das pessoas. Por isso que sempre onde tem 

um jagube, há um timbó perto, para que Mestre Yajé esteja sempre orientando Timbó. 

Este pequeno trecho da História da Ayahuasca mostra como Timbó, ao fazer do peixe 

sua presa e oferecê-lo aos seus semelhantes, faz com que estes sejam, por sua vez, presas da 

maldade que aquela carne continha, adoecendo. Ao ser transformado em um cipó que leva o 

seu nome, Timbó agora ajuda as pessoas a tornarem os peixes suas presas.26 Quando Yajé 

serve o chá feito com as ramas de um cipó que ele mesmo retirou da floresta, as pessoas 

vomitam e defecam a maldade que estava entranhada em seus corpos, expelindo a causa de 

suas doenças, percorrendo o sentido oposto daquele que ela trilhou quando adentrou-os. Este 

trecho ensina à Irmandade o principal sentido de se beber a ayahuasca: colocar para fora a 

maldade que todos ingerimos e que torna nossos espíritos doentes. Maldade essa que é 

transportada pela carne humana, assim como foi outrora pela carne do peixe. A condição 

humana, portanto, na maneira como a Doutrina ordena o cosmos, está vinculada à presença da 

maldade. Esse fragmento da História da Ayahuasca serve como exemplo para mostrar como 

esta narrativa fundante fornece uma estrutura de significados que ensina a aqueles que bebem 

a ayahuasca a sua origem, o seu propósito e como ela atua em seus corpos e espíritos. Sua 

riqueza de detalhes permite que pequenos trechos como este desdobrem-se em uma série de 

                                                
26 Mindlin relata uma ocasião entre os Paiter Suruí em que “fez-se um timbó porque havia uma pessoa de 
prestígio doente, para cuja cura o peixe podia contribuir” (1985, p. 53). O relato de Ğathag Suruí, que adoeceu 
após participar de uma incursão guerreira que resultou na morte de dois colonos invasores, também menciona a 
pesca com timbó: “Eu queria só comer caldo de peixe. Tinha nojo das outras comidas. Fui para a mata, mesmo 
doente, encontrei cipó e bati o cipó com a pedra: Tum, tum, tum!, num lugar de água parada. Matei muito peixe 
e comi o que tinha vontade de comer. Assim comecei a me recuperar. O caldo do peixe foi como um remédio, 
me curou” (2016, p. 86). É interessante como as menções à pesca com timbó entre os Suruís indicam que o peixe 
capturado ajuda a tratar os doentes, enquanto a narrativa do guerreiro Timbó, que utiliza a carne do peixe 
pescado para envenenar e adoecer seu povo, inverte este sentido. 
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informações que ordenam toda a cosmologia da Doutrina, prescrevendo modos de ação nas 

mais diversas situações que o ayahuasqueiro possa deparar-se em sua vida. De pequenas 

passagens da História da Ayahuasca derivam outras histórias, que abordam a saga de outros 

heróis e personagens incorporados à própria beberagem e a outras plantas ou narrativas 

cosmogônicas. Ao explicar à Irmandade como elas se estruturam umas em relação às outras, 

Mestre Rogério diz que todas elas formam uma árvore, a História da Ayahuasca sendo o 

tronco principal e as demais os galhos que brotam dele. Para a Irmandade, essa História é 

História, é um evento que realmente ocorreu e que reflete na relação que aquele grupo 

estabelece entre os dois cipós. A decisão daquelas pessoas em não interferir no modo como o 

jagube e o timbó estavam emaranhados é um exemplo de como essas narrativas fornecem 

modelos para a ação durante o feitio. Se naquele momento não era possível separá-los pelas 

circunstâncias do meio, talvez houvesse razões mais profundas para que eles permanecessem 

juntos. 

André para de olhar as fotografias a sua frente e dá a entender que já falara o bastante. 

Ainda interessado nas suas reflexões, arrisco uma derradeira pergunta. De todos os momentos 

vivenciados na mata e relatados aqui, o que a fotografia não é capaz de mostrar? 

 

Tem coisas que estão apenas nas vozes de quem estava ali. Os diálogos na 

floresta, os diálogos da floresta. É uma outra história. Como estávamos falando, está 

dentro de um respeito. O modo de você se comunicar é diferente. Vendo a foto eu consigo 

ouvir o som da floresta, porque ele está gravado em mim. Eu nem imaginava que o som 

da floresta estava tão guardado dentro de mim até você me fazer essa pergunta. 

 

Ao discorrer sobre o que as fotografias apresentadas não foram capazes de lhe mostrar 

visualmente, André acaba revelando uma relação com as imagens que não se restringe ao 

visual, ao mencionar os sons da floresta que ela desperta em sua memória. Não apenas o sons 

dos pássaros, dos insetos e do vento soprando a folhagem da vegetação que cobria a todos, 

mas os diálogos entre aqueles que caminhavam pela mata e subiam nas árvores em busca do 

jagube, atentos a tudo o que acontecia ao seu redor. Diálogos que podiam tratar de cordas, 

ramas e galhos ou simplesmente da gratidão de estar ali, colhendo cipó. Vez e outra fazendo 

brotar brincadeiras que descontraíam os corpos exauridos, mas que eram interrompidas, 

sempre quando necessário, para permitir que o silêncio se manifestasse, fazendo surgir outras 

formas de diálogos, dessa vez com os seres que observavam todos nossos movimentos, 

ajudando a encontrar cipó ou empurrando árvores devoradas por cupins.  
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 Os feitios em Rondônia podem estar no passado, mas suas recordações permanecem 

inscritas na memória coletiva da Irmandade. As dificuldades para cruzar o país por rodovias 

em condições temerárias, o impacto do contato com a exuberância da selva amazônica, a 

ruptura com o cotidiano urbano, o período de convivência em uma comunidade 

temporariamente estabelecida sob o propósito de preparar a ayahuasca e as superações 

pessoais e coletivas para alcançar este objetivo carregam consigo sentidos mais profundos, 

mesmo para aqueles que não puderam vivenciar essa experiência. No imaginário da 

Irmandade, as florestas da Amazônia são ligadas ao meio urbano por “uma cadeia de um 

discurso espiritual que se estende através do tempo, apreendido como uma imagem espacial”, 

uma “paisagem que interfere no presente”, indicando uma “conexão temporal fixada em uma 

topografia moral” (Taussig, 1993, p. 255-256); relacionando a floresta à “casa do Mestre 

Yajé” e, portanto, a todo o contexto da origem do conhecimento encontrado na ayahuasca, 

remontando tanto ao início da Irmandade pelas mãos dos mestres Rogério e Ana quanto ao 

passado primordial narrado pela História da Ayahuasca.27 A floresta constitui uma forte 

imagem onde o grupo projeta significados relacionados à imersão em uma realidade outra, 

esteja ela vinculada a uma paisagem social ou cosmológica. A floresta se opõe à cidade assim 

como o mundo físico se opõe ao espiritual, o humano ao vegetal, o desconhecido ao 

conhecido e o presente ao passado. A ayahuasca, e consequentemente o feitio, integra esses 

opostos, fazendo da floresta a “casa do ayahuasqueiro”, como afirma André, tornando tanto 

este ambiente, quanto o mundo espiritual e as narrativas do passado, um pouco mais 

familiares. 

 

Vale questionar se os sentidos da colheita do cipó se alteraram quando as incursões na 

floresta deixaram de ocorrer. A transição da busca pelo cipó da floresta para o cipó cultivado, 

a mudança do domínio do selvático para o âmbito doméstico, altera em algum aspecto a 

relação que se estabelece com ele? O fato de que desde o início da Irmandade já fossem 

colhidos cipós cultivados tanto em Mogi das Cruzes quanto em Rondônia e em todas as 

ocasiões em que eles foram retirados para se preparar a ayahuasca algum tipo de precaução 

fosse tomado ou alguma forma de comportamento específico fosse prescrito leva a pensar que 

certos cuidados relacionados ao manejo do cipó independem da localidade em que ocorrem. A 

concentração na tarefa que está sendo realizada, os assuntos que devem ser evitados, o 

                                                
27 Embora a Irmandade enquanto grupo tenha surgido em Rondônia, Mestre Rogério afirma que a História da 
Ayahuasca ocorreu na região “atualmente conhecida” como Acre, mais precisamente na fronteira com o Peru, 
fazendo com que essa imagem-conceito da “floresta” projete-se genericamente sobre as duas localidades. 
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cuidado e respeito no manejo da planta, entre outros, são esforços que visam afastar os 

espíritos malfazejos e aproximar aqueles que pertencem à egrégora do Mestre Yajé, 

independente do local em que ocorre a colheita do jagube. Isso permite refletir sobre a noção 

de espacialidade que diferencia o mundo físico do espiritual. Conforme observado, os 

mesmos cuidados devem ser tomados, os mesmos espíritos podem interagir com a extração do 

jagube e, consequentemente, com todo o feitio, não importa a localização geográfica onde 

isso ocorre. Por não possuírem matéria, o deslocamento dos espíritos não encontra barreiras 

espaço-temporais que os impeça de se manifestar onde quer que seja. O “olhar” destes 

desencarnados, portanto, encontra-se na ação que envolve a preparação da ayahuasca, seja em 

Rondônia ou em São Paulo, o que explica porque as práticas rituais que os atraem ou os 

repelem existem e são constantemente atualizadas. A oposição geográfica entre floresta e 

cidade é, assim deslocada para o eixo que opõe o mundo físico e o espiritual.  

O tratamento dado ao cipó depois que ele é colhido ganha outras dinâmicas quando o 

feitio é realizado em São Paulo. Em Rondônia o jagube retirado da mata ou do plantio era 

prontamente descarregado do caminhão e passava sob os olhos do Mestre Rogério, para que 

fossem verificados os tipos de cipó encontrados, a quantidade e a “saúde” daquele cipó, além 

de certificar-se de que não havia nenhum pedaço de timbó. Ao longo dos anos participando de 

preparos da beberagem em diferentes linhas ayahuasqueiras e durantes todo os feitios que 

coordenou como dirigente da Irmandade, Mestre Rogério adquiriu conhecimento para 

preparar a ayahuasca com sete variações distintas de cipó: tucunacá, caupuri, pajézinho, 

ourinho, peixe, rasteirinho e arara. Embora sejam todos da espécie Banisteropsis caapi28, o 

que os diferenciam são algumas características morfológicas e, principalmente, as reações que 

cada uma deles suscitam em quem bebe a ayahuasca. Os mais utilizados pela Irmandade são o 

tucunacá e, em menor proporção, o caupuri. Comparado com os demais, o caupuri é o mais 

forte, contendo até três vezes mais princípio ativo que os outros, segundo Mestre Rogério. 

Durante um feitio pergunto para ele se há diferença no trabalho com ourinho em relação a um 

cipó que possui quantidades próximas de princípios ativos, como o pajézinho: 

 

Muda muito. Muda a maneira que corrige, que orienta, que fala.29 O jeito de se 

comunicar é diferente. Não é que aperta mais, é a incidência de luz. A pessoa recebe uma 

nova incidência de luz, o que para algumas pessoas pode ser melhor, outras podem 

                                                
28 Para um resumo histórico da catalogação do Banisteropsis caapi por cientistas modernos, ver Schultes (1986). 
29 É interessante notar que, enquanto os Kaxinawá (Lagrou; 2007, p. 199; 2016, p. 67) e os Siona (Langdon, 
1986, p. 110) utilizam o aspecto visionário como critério para suas respectivas classificações das variações do 
Banisteropsis caapi, para Mestre Rogério a maneira como cada um “fala” é o que distingue um do outro.  
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achar que apertou demais, ou apertou menos ou abriu mais luz ou menos luz.30 Cada 

discípulo verá como é que é.  Tucunaca por exemplo, é um cipó que não consegue abrir 

muito a consciência. Caupuri abre mais. Tucunaca é um cipó para pessoas que estão 

chegando no chá, não é cipó para pessoas que já estão há muito tempo. Para começar a 

introduzir um trabalho, para novatos, para visitantes, pessoas mais idosas, com 

problemas de saúde. É um trabalho bom para fazer fora do templo, na mata, com um 

pequeno grupo de pessoas, quando não precisa de um chá forte para apertar, mas para 

expandir consciência, um chá leve, suave. Ele tem a função dele. Cada cipó tem a sua 

função. Para quem está chegando, caupuri é muito forte. Se a pessoa bebeu o chá 

somente duas ou três vezes, não pode dar caupuri de jeito nenhum, é muito forte. Não 

aguenta, entra em um aperreio danado. Já tem que ter um entendimento do que é 

ayahuasca, como ela funciona, um auto controle maior. Para quando a força chegar, já 

se entregar e não querer lutar, não querer peitar. Quando chega para ensinar, você 

aceitar o ensino, não rebater, não racionalizar. Rapaz, não pode nem olhar! Tem que 

deixar ele falar e ficar quietinho. Ele é muito forte! 

 

A “saúde” do cipó é determinada pela quantidade de seiva que ele possui. Cipós muito 

velhos tendem a se tornarem lenhosos e ressequidos, com pouco princípio ativo, fazendo com 

que a ayahuasca resultante não tenha força suficiente. As formas de se avaliar incluem a 

aparência, o aroma e o gosto. Depois de serem cortados em pedaços menores, eram 

rapidamente macerados e triturados em uma máquina própria para isso, junto com o cipó 

colhido do plantio nas cercanias da casa de feitio. Este trabalho era realizado por no máximo 

quatro pessoas, e o uso da máquina visava otimizar o tempo e a mão de obra necessária. Já 

nos feitios de Mogi das Cruzes, “bater o cipó” é uma atividade que envolve um grupo maior 

de pessoas, adquirindo um certo aspecto ritualizado.  

O jagube, retirado de alguma árvore de porte muito menor do que as encontradas na 

Amazônia, é amontoado em pilhas. Um grupo de aproximadamente dez pessoas sentam-se em 

círculo sobre tocos de tronco de árvore, onde cada pessoa segura firme com uma das mãos um 

pedaço de cipó sobre outro toco que serve de apoio e bate nele usando pedaços de madeira 

talhados em forma de porrete. Todos batem o cipó no mesmo ritmo, gerando um estrondo 

uníssono que pode ser ouvido de longe. A disposição em forma de círculo favorece também 

conversas onde aqueles que nunca bateram cipó são instruídos sobre como macerá-lo. Os 

colóquios que surgem tratam de assuntos relacionados ao preparo da ayahuasca ou ensinos da 

Doutrina. É comum pessoas com pouca vivência no feitio engrenarem assuntos tidos como 
                                                
30 “Abrir luz” faz referência à interação do cipó com a Psychotria viridis, como veremos adiante. 
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não apropriados para o momento. Nessas situações, os que tem mais experiência na preparo 

da beberagem discretamente mudam o assunto, no intuito de manter o foco no manuseio do 

cipó. Quando esta atividade é feita sob efeito da ayahuasca, o silêncio toma conta e a batida 

ritmada envolve todos em uma concentração extática. A cada batida o jagube vai se 

desfazendo em fibras, acumulando-se sobre pilhas que periodicamente são recolhidas e 

separadas. Quando a quantidade de cipó para ser batido é muito grande, a máquina trituradora 

também é utilizada para picá-lo em pedaços, embora Mestre Rogério dê preferência no feitio 

para que ele seja batido. Alguns discípulos reconhecem que as fibras do cipó batido, ao 

contrário dos pequeninos pedaços picados pela máquina, retém mais água, podendo aguardar 

mais tempo para ser cozido sem ressecar. Manusear o cipó ao batê-lo também influencia na 

relação estabelecida com a planta, permitindo através do contato uma troca entre a energia 

daquele que a toca e a da planta. Acumulada a quantidade suficiente de cipó batido ou picado, 

pode-se adicioná-lo às folhas de rainha para preparar sua decocção. 

 

 

Folhas e cantos 
 

O olhar fixo na imensidão de folhas à sua frente faz com que muitas pessoas não 

percebam eu me deslocar com cuidado através dos galhos, em busca do melhor 

enquadramento. Outras permanecem indiferentes à minha presença, com a atenção detida na 

atividade que realizam. O clique do disparo da câmera faz com que uma delas se distraia, 

fazendo algum tipo de brincadeira sobre o fato de estar sendo fotografada. A maioria evita 

olhar diretamente para a câmera, não sei se para evitar que as fotos saíssem posadas ou para 

não perderem o foco no que estavam fazendo. O ritmo da ação que eu observava era tão 

calmo e silencioso que permitia que eu fotografasse a mesma cena por um longo período, 

sendo possível explorar diferentes ângulos que melhor traduzissem a sensação de imersão 

vivenciada por todos ali. 

A colheita da Psychotria viridis no feitio é realizada em grande parte pelas mulheres 

da Irmandade, embora, no tocante às tarefas que envolvem cada etapa para preparar a 

ayahuasca durante o feitio, não exista uma prescrição ou restrição para que determinado tipo 

de trabalho seja realizado apenas por um gênero. Mulheres podem participar da extração do 

cipó assim como homens podem colher folhas. Nos primeiros feitios de que participei em 

Rondônia, todas as mulheres acompanhavam a colheita do cipó na mata, ajudando a carregar 

os fardos e a grande maioria dos homens ajudavam a colher folhas de rainha. Com o passar 
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dos anos, a necessidade de preparar uma quantidade maior de ayahuasca e o crescente número 

de pessoas participando do feitio tornaram essas tarefas mais segmentadas. As mulheres 

deixaram de ajudar a cortar e carregar o cipó na mata, passando a se concentrar na colheita de 

rainha e na maceração do jagube. Essa divisão por gênero nas tarefas relacionadas ao cipó e 

às folhas sempre me passou a impressão de possuir muito mais um caráter prático e logístico 

de organização do trabalho sob a coordenação dos dirigentes do grupo – a partir de suas 

observações sobre o que funciona melhor em cada feitio – do que propriamente um aspecto 

doutrinário que delimita essas fronteiras de atuação. Porém, sob um olhar distanciado, é 

possível notar que essa separação segue uma distinção e uma classificação que reproduz 

certos padrões presentes em nossa cultura, atribuindo ao gênero masculino características de 

força bruta e rudeza e ao gênero feminino atributos de delicadeza e fragilidade.  

Comparado com a frequência e a intensidade com que participei das colheitas do cipó, 

as ocasiões em que pude colher rainha nos feitios – seja em Rondônia ou em Mogi das Cruzes 

– foram poucas, somente quando era necessário um incremento na quantidade de folhas para 

dar conta da demanda no preparo da beberagem. Por estar sempre requisitado para ajudar com 

outras tarefas, os momentos em que me dediquei a este trabalho eram muito breves e 

realizados de forma compenetrada, sem tempo para desenvolver, como muitos fizeram, outras 

habilidades para perceber as pessoas e o ambiente sob outros olhares. Não tive a oportunidade 

de passar dias e noites a fio compenetrado nesta tarefa, como é habitual; tampouco pude 

presenciar prolongadamente as dinâmicas envolvidas nela, ouvindo com atenção sobre o que 

conversam ou observando com detalhes a forma como cada uma interage entre si e com as 

plantas, o que me impossibilitou de absorver os diversos significados inerentes a esta 

atividade. A maneira encontrada para evocar a profundidade dos sentidos envolvidos nessa 

experiência e refletir sobre como ela mobiliza diversos elementos que compõe a Doutrina foi  

recorrer à fotografia. Parte dos momentos em que pude observar a colheita das rainhas foi 

mediado pela câmera fotográfica, pois, como é de praxe, em todo feitio eu procuro fotografar 

cada uma das suas atividades da maneira mais extensa possível. Embora eu pudesse registrar 

a compenetração dos olhares e a sutileza no toque de cada uma daquelas folhas, muitos dos 

significados e relações estabelecidas entre as plantas e os seres que a circundam 

permaneceram latentes, sendo descobertos quando essas mesmas fotografias foram revisitadas 

por algumas das pessoas que tiveram a oportunidade de mergulhar nesse reinado de folhas 

repletas de luz. 
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As técnicas para retirada do cipó podiam modificar-se significativamente, dependendo 

de onde o feitio era realizado – em Mogi das Cruzes ou em Rondônia31 – mas não há uma 

diferença muito notável no modo de colher as folhas da Psychotria viridis entre os dois 

lugares. Um dos motivos é que, ao contrário do cipó, toda a rainha utilizada na época para 

preparar a ayahuasca vinha dos volumosos pés plantados por Mestre Rogério por toda a 

extensão do sítio de Nova União desde o surgimento da Irmandade, que podiam atingir até 

três metros de altura, não sendo necessário entrar na floresta em busca de pés nativos. De fato 

era muito raro encontrar este arbusto na mata, em parte porque ele não atinge um tamanho tão 

grande quando cresce no interior da floresta, por conta da baixa luminosidade do ambiente, 

em parte porque nossos olhares estavam treinados para localizar o jagube.  

A colheita das folhas é realizada preferencialmente de manhã bem cedo ou à noite, 

evitando horários em que a incidência do sol seja muito forte. O motivo, segundo explica 

Mestre Rogério, é aproveitar os horários em que a planta concentra mais seiva nas suas 

folhas, para que quando elas forem retiradas levem consigo a maior quantidade possível de 

princípio ativo. Mestra Ana, responsável por coordenar as pessoas envolvidas nessa atividade, 

indica o horário em que ela iniciará as atividades e quais serão os arbustos a serem 

desfolhados, levando em conta o seu tamanho, o vigor das suas folhas, o número de pessoas 

disponíveis e a previsão da quantidade de ayahuasca que será preparada. A única variedade de 

Psychotria sp. utilizada no feitio é conhecida como “caiana”. A “orelha de onça” – 

desconheço se é uma variação da Psychotria viridis ou uma outra espécie – possui uma 

quantidade muito grande de princípio ativo, fazendo com que a ayahuasca preparada com ela 

cause uma intensa sensação de zumbidos e muita dor de cabeça. Já a Psychotria alba possui 

uma quantidade de princípio ativo muito baixa, tornando o preparo da beberagem com ela 

muito mais trabalhoso. 

No primeiro dia, antes ou durante o início desta tarefa, todos os presentes “trazem” um 

pedido de mensageiro que anuncia a “abertura” da colheita de rainha. Os pedidos de 

mensageiro são cantos32 cuja finalidade é pedir para que espíritos da egrégora, os mensageiros 

                                                
31 Por “técnica” estou me referindo às formas como o jagube era retirado do topo das árvores, conforme 
mencionado anteriormente, e não aos procedimentos rituais envolvendo a agência de não-humanos, não obstante 
estes cuidados também possam ser considerados parte indissociável das demais técnicas necessárias para que a 
colheita do cipó seja bem sucedida. Embora em Rondônia também fossem utilizados cipós plantados próximos à 
casa de feitio, a maneira como eles subiam nas árvores nativas da região durante seu crescimento e 
desenvolvimento tornavam a sua retirada tão difícil quanto os cipós extraídos na mata fechada. 
32 O uso de cantos em rituais com a ayahuasca é recorrente nos mais diversos contextos sociais. Para um 
exemplo dos mecanismos poéticos e performativos utilizado na tradição narrativa referente ao aprendizado com 
yagé pelos índios Siona, ver Langdon (2009); para uma abordagem sobre os ícaros utilizados pelos vegetalistas, 
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dos ensinos do Mestre Yajé, se aproximem para auxiliar no trabalho espiritual que está sendo 

realizado naquele momento com a ayahuasca, seja numa sessão em que a beberagem foi 

ingerida, ou durante o feitio. Utiliza-se o verbo “trazer” para referir-se ao ato de entoá-los, 

pois a sua mensagem é trazida do plano espiritual para que ele possa cumprir seus objetivos 

neste plano, evitando-se o verbo “cantar” para que ele não seja confundido com uma música. 

Quando trazidos, os pedidos de mensageiro possuem diferentes formas de agência sobre as 

pessoas que estão sob efeito da ayahuasca e sobre os espíritos desencarnados presentes nestas 

ocasiões. Existem dezenas de pedidos de mensageiros que o Mestre Guardião recebeu do 

Mestre Yajé. Suas melodias e palavras tem diversas finalidades que podem ser utilizadas de 

acordo com a necessidade da ocasião. Quando a ayahuasca está muito forte e alguns 

participantes estão vomitando muito ou “aperreados” demais, o mestre que conduz o trabalho 

pode, se julgar necessário, trazer um pedido para tornar o efeito da ayahuasca mais brando. 

Também ocorre de os efeitos da beberagem estarem muito brandos, não permitindo “ir muito 

longe”, então um pedido pode ser trazido para potencializá-los. Outra função destes cantos é 

ensinar a Doutrina através das suas palavras, podendo fazer referência às narrativas como a 

História da Ayahuasca, aos espíritos incorporados às plantas que compõem a beberagem ou 

ensinando o discípulo a “caminhar” com seu espírito por outros mundos. Segundo orienta o 

Mestre Guardião, “todos os ensinos da Doutrina estão contidos nos pedidos de mensageiro”, 

sendo uma fonte de conhecimento para aquele que bebe a ayahuasca. Assim como as 

narrativas que compõem a cosmologia da Irmandade, as palavras e chaves destes cantos 

podem desdobrar-se em diferentes sentidos, conforme a interpretação ou grau de consciência 

de quem o escuta. 

A finalidade do pedido de mensageiro ser trazido na abertura da colheita de rainha é 

fazer o espírito da pessoa que está colhendo focar na tarefa que está sendo realizada, 

permitindo trazer à memória qual a intenção daquele trabalho e ajudando a evitar outros tipos 

de pensamento que não condizem com aquele momento. “Ele te traz para a Doutrina”, resume 

Juliana Oliveira. Embora ocorra em paralelo com a extração do jagube, a abertura da colheita 

de rainha parece indicar que esta etapa trabalha com uma dinâmica própria que corresponde a 

modos de ação e percepção específicos das relações estabelecidas entre as pessoas que 

manuseiam as folhas e a própria planta. Depois de aberta a colheita, o grupo de mulheres 

distribuídas ao redor de cada arbusto segue com seu trabalho. Prostradas em pé ou sentadas 

em pequenos bancos, tocos de árvore ou cadeiras, dependendo da altura das folhas a serem 

                                                                                                                                                   
ver Luna (1986; 1992); sobre os hinos do Santo Daime, ver Groisman (1991) e Goulart (1996); sobre as 
chamadas da UDV, ver Brissac (1999). 
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colhidas, todas desfolham os galhos dos pés de rainha. Após um período em silêncio, surgem 

algumas conversas que tratam de ensinos da Doutrina, experiências com a ayahuasca e outros 

assuntos. As pessoas que participam pela primeira vez são orientadas que embora seja 

permitido conversar, não se deve parar de colher. Também é necessário manter-se vigilante 

quanto aos assuntos, evitando tratar de temas que tragam alguma “energia negativa” para 

aquele momento. É comum outros pedidos de mensageiro serem trazidos, individual ou 

coletivamente. As folhas colhidas são colocadas dentro de pequenas sacolas plásticas que vão 

se enchendo rapidamente, sendo periodicamente esvaziadas em uma grande panela que serve 

de medida para a pessoa responsável pela contagem da quantidade recolhida. 

Colher rainha é um trabalho que demanda serenidade e paciência. É necessário segurar 

a ponta de cada galho com uma das mãos e puxar delicadamente a folha com a outra, 

mantendo sempre duas folhas na ponta de cada galho para que a planta consiga realizar a 

fotossíntese e tomando cuidado para não quebrar a ponteira – o “broto” ou, nos termos da 

botânica, a gema apical de onde surgirão novas folhas – para não comprometer o 

desenvolvimento nem a recuperação posterior do pé que está sendo desfolhado. “A ponteira é 

a esperança que nós temos. É a partir dela que crescerão mais folhas”, explica Tarsila Yuki. 

“Olhando essa foto você tem muito amor pela rainha, é uma folha nova que está nascendo”. 

Juliana complementa: “Ao mesmo tempo em que é algo muito delicado, também passa uma 

firmeza”. Essa firmeza que a imagem da folha vindoura transmite para Juliana ao observar 

uma fotografia que mostra detalhes dessa parte diminuta da planta, que se opõe à delicadeza 

necessária no cuidado para não avariá-las, pode ser explicada quando outros significados da 

ponteira são localizados na História da Ayahuasca. 

Conta a narrativa que o povo Achinaguá33 era liderado por um homem conhecido pela 

sua bondade, sabedoria e senso de justiça, chamado Huascar. Quando Timbó deu a carne do 

peixe contaminada com a maldade para as pessoas comerem, foi Rei Huascar quem pediu 

para que Yajé viesse em socorro do seu povo. As pessoas se curaram e em gratidão, Rei 

Huascar pede para que Mestre Yajé permaneça vivendo junto dos Achinaguá para que ensine 

às pessoas interessadas os mistérios e encantos das plantas que curam, até o dia em que se 

incorpora ao cipó. Tempos depois, caminhando no interior da floresta, Rei Huascar aproxima-

se de um arbusto próximo do cipó que Mestre Yajé utilizou para curar a maldade das pessoas. 

                                                
33 Ao narrar a História da Ayahuasca, Mestre Rogério também costuma se referir aos Achinaguá como uma 
“nação”, embora Mestre Yajé tenha lhe dito que esse grupo não possuía uma população muito grande.  
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Encosta nele sua lança, cuja ponta era feita de pedra34, e senta-se à sua sombra, para então 

incorporar-se a essa planta. Um dia, o pajé do povo Achinaguá, que havia passado um período 

aprendendo com Yajé, caminhava pela floresta em busca de plantas para preparar remédios e 

se depara com um arbusto. Encontra encostada nele a lança de Rei Huascar, observando que a 

folha mais tenra daquela planta se assemelha à ponta da lança do Rei. Esse pajé foi a primeira 

pessoa que colheu o cipó e as folhas e preparou a ayahuasca, encontrando-se com Mestre Yajé 

e Rei Huascar. 

Ambos estão incorporados no cipó e nas folhas, por isso quando bebemos a 

ayahuasca, nos encontramos com eles e recebemos seus ensinamentos. Enquanto Mestre Yajé 

traz a força através das propriedades do cipó, Rei Huascar traz a luz presente na beberagem, 

iluminando o espírito de quem bebe a ayahuasca. A firmeza que a imagem da ponteira traz 

para Juliana refere-se à personalidade do Rei. Me recordo que há muitos anos, conversando 

com um pequeno grupo de pessoas, Mestre Rogério disse que Huascar é chamado de “rei”35 

porque naquela época não havia presidentes ou governadores, então esse era o jeito que o 

Mestre Yajé lhe ensinou a referir-se a este outro mestre. Depois de muito tempo Mestre 

Rogério ensinou que a palavra “rei” é utilizada para se referir a Huascar porque este não 

reinava sobre ninguém, apenas sobre si mesmo. Liderava pelo exemplo, “fazendo por onde 

ser seguido”, como disse em uma das ocasiões em que nos contou a narrativa. A palavra “rei” 

também é mobilizada para explicar como Rei Huascar, ao iluminar o espírito de quem bebe a 

ayahuasca, ensina este a ser “rei” de si mesmo. 36 A incorporação de Rei Huascar a uma planta 

utilizada para preparar a beberagem é explicada pela Doutrina como um processo de 

iluminação em que, após sobrepujar a fragilidade da condição humana através de suas 

virtudes, este espírito torna-se a própria luz desta planta. Na cosmologia da Irmandade, Rei 

Huascar incorpora-se ao reinado de Yajé, o que significa que o perímetro de ação do primeiro 

é subjugado ao domínio do último. Conforme explicado anteriormente, Mestre Yajé está 

                                                
34 O fato da ponta de sua lança ser feito de pedra é um indicativo, segundo Mestre Rogério, do quão antiga é essa 
história, não havendo disponíveis na época instrumentos mais avançados para caça.  
35 Embora, como frisado no capítulo 1, o presente trabalho não possua o intento de traçar os percursos de 
apropriações e transformações de diversos termos mobilizados na cosmologia da Irmandade, vale mencionar o 
trabalho de Goulart, que demonstra como a recorrência das figuras míticas de “rei” e “rainha”, assim como os 
nomes “Hoasca”, “Huascar” e “Huáscar”, estão relacionadas à origem da beberagem, sob diversas variações, 
tantos nas cosmologias vegetalistas quanto nas religiões ayahuasqueiras do Santo Daime e da UDV (2004, p. 
214-217). 
36 Essa forma de ensinar, muitas vezes dando “voltas” nas perguntas feitas pelos discípulos para aguardar o 
melhor momento de compartilhar determinados ensinamentos, exemplifica uma característica da didática 
utilizada pelo Mestre Guardião para transmitir a Doutrina. Neste caso, o termo “rei” pode ser explicado a partir 
de diversos graus de consciência ou pontos de vista: o primeiro, embora mais simples e sucinto, não contradiz o 
segundo nem o terceiro, cosmologicamente mais abrangentes. 
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presente em todo o reino vegetal, regendo todos o espíritos que habitam as plantas, entre eles, 

Rei Huascar.  

Colher as folhas à noite demanda atenção. Em Rondônia, quando ainda não havia 

fornecimento de energia elétrica no sítio onde era realizado o feitio, era necessário iluminar 

bem os arredores dos arbustos com uma lanterna e chacoalhar seus galhos, certificando-se de 

que não haveria cobras, aranhas ou tocandiras que pudessem picar as pessoas. Nos últimos 

feitios que ocorreram naquela região, todo o reinado37 era iluminado por lâmpadas, facilitando 

o trabalho. Em Mogi das Cruzes, nos locais onde há pés de rainha com pouca iluminação, 

também são necessárias essas precauções, para evitar encontros indesejáveis com cobras e 

aranhas típicas da Mata Atlântica. Mas, conforme ressalta Tarsila, a vigilância mais 

importante não ocorre com os “olhos físicos”, mas com os “olhos espirituais”: procurando ter 

atenção à tudo aquilo que cada pessoa presente na colheita está sentindo interiormente, ou 

“vibrando”. Juliana complementa: 

 

Em Rondônia nós também aprendemos que colhemos rainha à noite para que 

possamos iluminar aquilo que estamos fazendo com a nossa própria luz. Na noite em que 

a colheita foi aberta, fomos orientadas a ficar atentas para saber qual era a luz que 

estávamos colocando quando fôssemos colher rainha. É a luz interior de cada um. Qual 

luz você colocará? 

 

Juliana refere-se à concepção presente na Doutrina de que todo espírito, encarnado ou 

desencarnado, possui sua própria luz interior, uma noção que aproxima-se do conceito de 

grau de consciência apresentado anteriormente, podendo variar de pessoa para pessoa ou de 

acordo com o momento em que esta se encontra. A luz do espírito também pode ser tomada 

como a sua imagem projetada, ajudando a definir a sua identidade não humana. Toda pessoa 

pode variar a “frequência” da sua luz, modulando-a de forma “positiva” ou negativa”, 

tornando a energia do seu espírito “leve” ou “densa”. Assim como um pintor pode variar os 

tons de um quadro de acordo com as matizes disponíveis na sua paleta de cor, todo espírito 

pode modular a sua própria luz. É essa frequência, mais ou menos luminosa, que determina o 

que cada pessoa poderá enxergar dentro de si quando beber a ayahuasca. Pareceu-me 

contraditório ser necessário colocar sua própria luz na colheita da planta que agrega luz à 

ayahuasca, entregando-a para quem a bebe. “Você pode colocar a sua luz, porque a luz do 
                                                
37 “Reinado” é o nome dado à uma área onde se encontram plantados pés de rainha ou cipós. Também pode 
denominar uma área de floresta onde se concentram diversos espécimes nativos destas plantas próximos um do 
outro. O termo é comum nas linhas do Santo Daime e da Barquinha.  
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Mestre já está aqui”, explicou Juliana. Retruquei novamente perguntando o que acontece 

quando você coloca a sua própria luz no ato de colher rainha: “Se a pessoa que beber a 

ayahuasca estiver na mesma frequência da luz que você colocou, talvez ela consiga acessar o 

que você intuiu”.38 Tarsila complementa explicando que essa orientação faz com que cada 

pessoa que colhe rainha naquele momento possa procurar enxergar como está sua própria luz. 

Uma interlocução com Élcio, ocorrida em um outro momento, fornece alguns elementos que 

ajudam a extrair das indagações que essas misteriosas folhas suscitam em todos nós algumas 

reflexões mais profundas sobre a relação que se estabelece com a rainha durante o feitio. Ao 

observar uma foto que retrata uma pessoa colhendo rainha, ele ressalta como o movimento 

capturado com o obturador da câmera em velocidade baixa produz um efeito que sugere “uma 

luminosidade saindo de suas mãos, algo assim”. Pergunto se poderia ser a luz da rainha 

iluminando as mãos da pessoa ou a pessoa iluminando as folhas da planta. “São as duas coisas 

interagindo simultaneamente. A luz da rainha faz com que a pessoa esteja colhendo as folhas 

naquele momento. Uma coisa depende da outra, é algo cíclico. A rainha, sem a sua colheita, é 

apenas uma planta. Ela precisa destas mãos”. Ambos concluímos, nessa exegese dialógica dos 

sentidos desta atividade, que a manifestação da luz da rainha depende também da luz de quem 

colhe; e a luz daquele que retira cada folha do arbusto para preparar a ayahuasca depende de 

sua capacidade para enxergar a luz que aquela planta possui, numa dialética a todo momento 

renovada. 

A partir destas falas, também fica claro que toda ação, palavra ou pensamento – 

projeções da luz de cada pessoa que participa da colheita – podem permanecer inscritos como 

energia sobre as plantas que estão sendo manipuladas. Cabe aqui um adendo no intuito de 

explanar o significado deste termo no contexto da experiência com a ayahuasca, tendo em 

vista que ele será mobilizado por diversas vezes no discurso dos meus interlocutores ao longo 

deste trabalho. A palavra energia é amplamente utilizada pela Irmandade, porém é difícil 

fornecer uma definição exata desse conceito. Mestre Rogério afirma que a ayahuasca nos 

mostra que “tudo tem vida e movimento”: tudo o que existe é constituído por energia em 

constante vibração, como um lago em que a todo momento é arremessada uma pedra sobre 

sua superfície, agitando sua água em ondas constantes que se propagam infinitamente. Pedras, 

plantas, a água, os animais, o corpo humano, espíritos e toda sorte de objetos – poderíamos 

apresentar uma lista inexaurível de coisas – vibram e emanam energia que podem ser 

perceptíveis pelos sentidos humanos ou por outras formas de percepção extra sensoriais 

                                                
38 A ação de “intuir”, no contexto da Irmandade, adquire o significado de emanar ou projetar. 
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afloradas pela ingestão da ayahuasca. O fato destas vibrações permearem distintas classes de 

seres e objetos, como ondas de pedras arremessadas sobre diferentes lugares do mesmo lago 

que se encontram, ora chocando-se, ora mesclando-se sutilmente umas às outras, dilui as 

fronteiras de uma aparente descontinuidade entre as coisas, fazendo com que tudo esteja 

inextricavelmente interligado. Essa teoria nativa encontra certa ressonância com algumas 

reflexões de Ingold sobre a materialidade dos objetos, principalmente em sua recusa a pensar 

um mundo onde o fluxo de materiais é “sufocado e paralisado”:  

 
Longe de serem a coisa inanimada tipicamente imaginada pelo pensamento 

moderno, materiais, neste sentido original, são os componentes ativos de um 

mundo-em-formação. Onde quer que a vida esteja acontecendo, eles estão 

incansavelmente em movimento – fluindo, se deteriorando, se misturando e se 

transformando (2015, p. 61-62). 

 

Na experiência com a ayahuasca, as considerações de Ingold ganham mais sentido 

quando pensamos suas concepções sobre materiais a partir deste conceito nativo de energia. 

No caso da colheita da rainha, essa energia, oriunda da luz do próprio espírito, pode ser 

sumariamente definida como uma substância emanada por aquele que manuseia as folhas, 

agregando-se à ayahuasca que será posteriormente preparada. Se a luz que o espírito emanou 

no momento da colheita for boa, a pessoa que possui em si coisas boas poderá acessar esta 

mesma luz. O contrário também pode ocorrer: emanando-se más palavras ou pensamentos, a 

pessoa que possui essas qualidades na luz do seu próprio espírito também poderá acessá-los. 

Essa lógica não se situa apenas sobre uma dualidade maniqueísta que opõe bom e ruim, 

positivo e negativo, possuindo inúmeras nuances e matizes.  

Com base nestas informações, podemos destacar uma importante lógica que permeia 

todo o feitio e determina grande parte de suas ações rituais. Diversas formas de precaução 

analisadas anteriormente, quando tratei da colheita do cipó, não são operadas apenas no 

intuito de afastar espíritos desencarnados malfazejos ou atrair aqueles pertencentes à 

egrégora, mas também evitar que os próprios discípulos da Irmandade, participantes 

encarnados do feitio, possam tornar-se agentes de contaminação por alguma energia que 

possa influenciar negativamente os processos de preparação da beberagem. Será possível 

notar, ao longo desta etnografia, diversos procedimentos que tem por finalidade evitar que 

isso ocorra, afim de que o feitio atinja seu objetivo maior: que de uma simples beberagem 

contendo os princípios ativos das plantas que a compõe, a decocção possa tornar-se a 
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ayahuasca, possibilitando que Mestre Yajé, Rei Huascar e todos os outros espíritos-mestres 

manifestem-se através dela. 

Uma situação ocorrida em Rondônia, que me foi narrada por Mestra Ana, ajuda a 

ilustrar alguns dos mecanismos operados para que a preparação da ayahuasca mantenha o 

curso esperado, não se deixando influenciar por alguma energia danosa: 

 

Estávamos no feitio e havia duas moças que estavam com algumas situações 

delicadas entre elas, então eu as chamei para colhermos rainha. Fizemos uma roda em 

volta de um pé de rainha de uma altura um pouco abaixo do meu ombro e coloquei essas 

duas pessoas uma ao lado da outra. Quando começamos a colher, eu disse: “Vamos 

trazer um pedido”. E nós trouxemos um pedido de mensageiro.  Quando nós o 

concluímos, uma cobra saiu de dentro do pé de rainha, passou no meio dessas duas 

moças e seguiu. As pessoas disseram: “Mas como que essa cobra não picou a gente?”. 

Eu sempre digo que, quando entramos num lugar que não é nosso, temos que ter 

respeito, cuidado e, principalmente, tem que haver firmeza em quem está conduzindo este 

trabalho. Aquela cobra poderia ter picado a gente, tanto é que, quando nós concluímos o 

pedido, a cobra saiu exatamente no meio dessas duas pessoas e seguiu seu caminho.  

 

Este episódio mostra como a dinâmica do feitio exige cuidado não apenas no 

manuseio com as plantas utilizadas no preparo da decocção ou com os espíritos 

desencarnados que participam das suas atividades, mas também entre os discípulos presentes, 

para que situações conflituosas ou desarmônicas, como a que vinha ocorrendo entre as duas 

mulheres mencionadas, não prejudiquem o ritual. Assim como o evento da queda da árvore 

durante a colheita do cipó descrito anteriormente, uma explicação “racional” atribuiria a saída 

da cobra de seu esconderijo no interior do pé de rainha à agitação das folhas sendo colhidas e 

ao volume do som causado pelas vozes entoando o cântico. Mas, para as pessoas presentes 

naquele momento, a relação entre os elementos que compunham aquele evento conduzem a 

uma outra explicação. Todos que participam do feitio são orientados a procurar estabelecer 

relações amistosas com os demais participantes, evitando brigas, discussões ou conflitos, para 

que isso não faça crescer dentro das pessoas energias negativas, que podem contaminar as 

plantas ou a própria decocção. Ao perceber certa animosidade entre duas pessoas, Mestra Ana 

procurou colocá-las para colher rainha uma ao lado da outra, fazendo-as recordar do propósito 

de cada uma ao participar do feitio. Coordenando as atividades, cabe a ela fazer com que o 
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clima de colaboração e união esteja sempre presente entre todas e, quando rompido, procurar 

restabelece-lo novamente.39 

Durante a colheita das folhas é comum em diversos momentos as pessoas trazerem 

pedidos de mensageiro, para que aqueles que não os conhecem possam aprender a entoá-los, 

para que os participantes daquela atividade voltem sua atenção para a sua relação com a 

planta que está sendo manuseada ou para invocar a energia que estes cânticos trazem consigo. 

No episódio narrado por Mestra Ana, o pedido de mensageiro trouxe, efetivamente, algum 

mensageiro da egrégora, seja ele Mestre Yajé, Rei Huascar ou outro espírito ayahuasqueiro, 

fazendo com que aquela cobra saísse do interior do pé de rainha. Este relato demonstra como 

estes cantos agem não apenas sobre as pessoas – ensinando a Doutrina ou tornando o efeito da 

ayahuasca mais forte ou brando, conforme expliquei anteriormente – mas sobre animais, 

espíritos e todo o ambiente, na medida em que todos estão interligados por “trilhas de 

movimento” que revelam relações e processos (Ingold, 2015, p. 118-119). Neste contexto, o 

arbusto de onde são retiradas as suas folhas apresenta-se como campo relacional que integra 

não apenas as pessoas envolvidas naquela atividade, mas também um coletivo formado por 

humanos e não-humanos em constante interação e comunicação. Sua presença representou, 

para aqueles que colhiam as folhas ao redor daquele arbusto, um sinal de alerta. O fato dela 

não ter picado ninguém e só ter se apresentado quando o cântico foi entoado, passando 

justamente entre as duas pessoas que estavam em atrito, foi interpretado como um aviso para 

que houvesse mais vigilância nos pensamentos, falas e ações de todos os presentes, evitando 

assim atrair perigos que podem se apresentar sob as mais diversas formas. Teria sido a cobra 

conduzida por algum espírito mal intencionado atraído pela contenda entre as duas pessoas? 

Teria sido Mestre Yajé quem a colocou naquele lugar, como forma de ensinar seus discípulos 

a se resguardarem? Seria a cobra o próprio Mestre? Talvez cada pessoa que testemunhou o 

ocorrido tenha seu próprio veredito.  

O “respeito ao entrar em um lugar que não é nosso” adquire na fala de Mestra Ana 

diversas conotações. Novamente poderíamos pensar neste “lugar” como o domínio do 

ambiente inóspito da selva, do espiritual, do não-humano, ou em todos eles juntos. A floresta 

exige um postura respeitosa, como também observou André anteriormente, pois ela guarda 

surpresas para os incautos. É interessante compararmos como essa relação com a floresta 

enquanto paisagem possui representações tão díspares, por vezes opostas, entre diferentes 
                                                
39 Os laços colaborativos que se estabelecem entre as mulheres que colhem rainha durante o feitio ficam 
evidentes quando alguns homens são solicitados para ajudar na colheita e se tornam alvos de brincadeiras de tom 
jocoso por conta da sua falta de prática em retirar as folhas do arbusto, demorando quase o dobro de tempo que 
uma mulher leva para encher as sacolas. 
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contextos culturais, como nos mostra Gow (1987) ao explorar a construção simbólica que os 

habitantes do Baixo Urubamba fazem do monte. A palavra em castelhano, que não designa 

qualquer floresta, mas aquela topograficamente localizada no alto e afastada dos povoados 

próximos ao rio, também é mobilizada como categoria para opor o que não pertence ao 

espaço doméstico ou humano. Gow descreve como a paisagem do monte inspira um profundo 

medo nos urubambinos. Embora não tenham receio de caminhar na região, temem seres 

maléficos como os diablos, os defuntos e as almas dos mortos que vivem ali. Algumas 

árvores também representam perigo, pois são habitadas por espíritos de bruxos ou xamãs que 

podem causar danos e até matar. São consideradas “gente”, não no sentido de serem humanas, 

mas por saberem causar danos às pessoas. A madre ayahuasca também é “gente”, mas com 

uma outra disposição, pois não fica brava quando curandeiro a corta, cozinha e bebe. Através 

da ayahuasca é possível ver como o monte é na realidade: repletos de pessoas. Um 

interlocutor de Gow descreveu para ele a figura do sacharuna ou shipsako, o mais importante 

dos espíritos do monte, como um homem branco, vestido com trajes brancos e com um 

chapéu de palha. A imagem remeteu para o autor as fotografias do início XX dos antigos 

caucheiros que a custo de muita violência exploraram a borracha na região. Questionando 

como este tipo se transformou no dono do monte, Gow conclui que os habitantes do Baixo 

Urubamba “identificam a figura monstruosa do caucheiro com o que também é monstruoso 

para eles, a vida das plantas do monte” (Gow, 1987, p. 121). 

Nos seus respectivos contextos, a agência do dono do monte descrito por Gow diverge 

significativamente do guardião do reino vegetal que a cosmologia da Doutrina apresenta: não 

é a floresta, as árvores, ou o próprio Mestre Yajé – todos representando metonimicamente o 

mesmo ser – que pode machucar ou matar, mas os espíritos que não querem que aquela 

bebida ajude as pessoas a se curarem. O que este ser faz é alertar sobre esses perigos e, 

quando possível, interceder. Apesar desses donos possuírem características e 

intencionalidades bem distintas dentro de suas respectivas cosmologias, seus poderes 

vinculam-se a uma imagem marcada étnica e ontologicamente pela alteridade. Enquanto o 

branco caucheiro que sabe como causar danos, enraizado na representação da experiência 

traumática do ciclo da borracha, opera como um “traço mnemônico de um passado que 

sempre retorna” (Severi, 2000, p. 148); o índio que sabe como curar projeta as doenças do 

presente para um passado que sempre se renova.  

Embora envoltos em processos sociais e históricos que se distinguem 

consideravelmente, é possível a partir desta breve comparação das respectivas representações 

da floresta, do monte e dos seus donos, extrair um denominador comum entre os dois 
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contextos apresentados: em ambos, o sentido de que a ayahuasca estabelece a ligação – 

sempre como uma via de mão dupla – entre o doméstico e o selvagem, a roça e o monte, a 

cidade e a floresta e, principalmente, entre o humano e o não-humano ou entre o Eu e o Outro 

torna-se evidente. Essa função de mediação possui uma grande importância no significado do 

feitio, como veremos adiante. Por ora, voltemos à colheita das folhas. 

  “Enquanto vamos colhendo, vamos entrando dentro da rainha”, continua Juliana na 

sua descrição. Conforme a parte externa do arbusto vai sendo desfolhada, as folhas dos galhos 

mais próximos ao caule principal vão sendo retiradas em seguida. Adentrar o interior desta 

planta adquire também um significado voltado para outras formas de percepção envolvendo o 

preparo da ayahuasca, conforme explica Juliana:  
 

O processo de abertura para você perceber o mundo espiritual durante o feitio é 

igual a entrar na rainha. Você vai indo aos poucos, não é um movimento brusco, é 

suave. E quando você vê, já está lá. Igual colher rainha, você está no galho e quando 

vê, já está lá no meio dela. 

  

“Relacionávamos muitos ensinos com a própria ação de colher a rainha”, recorda 

Tarsila. “Pegava um galho e ia colhendo as folhas que estavam nele, até chegar ao caule, onde 

ainda havia folhas enormes. E pensava: ‘É disso que o Mestre Rogério fala, de não ficarmos 

na superficialidade!’”. Adentrar o interior do arbusto durante a colheita também fazia com 

que Tarsila se recordasse de um ensinamento da Doutrina que orienta aquele que bebe a 

ayahuasca a não permanecer na superfície desta experiência, mas buscar as profundezas do 

seu conhecimento. A superficialidade estaria relacionada às reações fisiológicas suscitadas 

pela beberagem, como náuseas, vômitos, tontura e diarreia. Quando se aprende a interpretar 

esses efeitos incômodos e muitas vezes assustadores, adquirindo domínio sobre eles, é 

possível adentrar os encantos que se encontram nas profundezas da ayahuasca. O ato de 

colher as folhas, dessa forma, revela-se como um modelo de ação para assimilar o 

conhecimento que a beberagem propicia. 

 Também são possíveis outras formas de se “entrar” nesta planta, o que, para quem 

colhe suas folhas, não constitui necessariamente uma expressão metafórica. “Quando você 

tem essa troca de luz, essa troca energética, você está entrando espiritualmente nela. A luz 

dela está entrando em você e a sua luz está entrando nela”, explica Juliana. A orientação 

ouvida por ela durante a abertura da colheita de rainha em Rondônia anos atrás – para que 

todos atentassem para “qual luz que se está colocando na colheita”, ensinando a enxergar e 
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modular a sua própria luz enquanto se colhe as folhas – ganha sentidos mais profundos 

quando entendemos os processos dessa outra forma de se adentrar a rainha. A luz da pessoa 

que colhe suas folhas gradualmente adentra a planta, ao mesmo tempo em que a luz da rainha 

adentra o espírito daquele que a toca, tornando-se a mesma luz. Se, conforme explicado 

anteriormente, tudo possui energia, o espírito de quem colhe rainha assim como as folhas 

constantemente tocadas também possuem. Sendo a luz do espírito sua imagem ou projeção 

que pode permanecer inscrita nessas folhas, estas também possuem a sua própria luz, que 

também podem permanecer inscritas no espírito de quem as manipula. Para que essa “troca 

energética”, utilizando um termo mencionado por Juliana e constantemente mobilizado pela 

Irmandade, ocorra de forma integral, a luz do espírito daquele que colhe a rainha tem que se 

aproximar o máximo possível da luz desta planta, através de uma comunicação silenciosa com 

ela. Estar atento para sua própria luz ao manusear as folhas deste valoroso arbusto aponta ao 

mesmo tempo para uma busca pelo reconhecimento da luz de Rei Huascar, permitindo que 

ambas se igualem e tornando-se, mesmo que momentaneamente, uma coisa só. 

 A experiência de Heloísa Rodrigues na colheita de rainha adquire sentidos muito 

próximos daqueles que me foram relatados por Juliana e Tarsila.  

 

Para mim, o momento da colheita da rainha é um momento de introspecção, 

porque eu estou colhendo a minha essência, procurando me aprofundar nela, me 

equilibrando e me harmonizando com este pé de rainha. Chega um momento em que se 

atinge um silêncio interior tão profundo que você e a rainha são a mesma coisa. É um 

momento de equilíbrio mesmo, de você harmonizar a natureza exterior com a sua 

natureza interior. Você se torna uma coisa só, conecta-se com a sua essência. Você 

acaba encontrando-se, vendo que não existe essa separação entre dentro e fora, que tudo 

está unido, tudo está junto. Você é a planta. Você é parte da planta e a planta é parte de 

você. 

 

Enquanto conversamos, pergunto qual das fotos que ela observa consegue expressar 

essa sensação que foi relatada, a silenciosa e invisível relação estabelecida entre ela e a rainha 

que rompe com o invólucro que delimita a sua identidade humana e permite por alguns 

instantes que ela seja a própria planta. Heloísa escolhe uma fotografia que retrata Tamires 

Guimarães. Envolta pela folhagem que preenche todo o quadro da imagem, suas mãos estão 

repletas de folhas retiradas dos diversos galhos desnudos ao seu redor. O lenço que prende o 

cabelo emoldura o jovem rosto, cujo brilho da luz do dia refletido na sua pele negra parece 
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apagar as marcas de cansaço dos dias e noites circulando entre pés de rainha para retirar suas 

folhas. Para Heloísa, o fato de seu olhar não estar voltado para as próprias mãos colhendo as 

folhas, como habitual, demonstra “um momento de serenidade, de silêncio interior”. A 

escolha me surpreendeu por ser a mesma fotografia apontada por Tarsila dias antes para 

expressar a luz que o espírito de quem colhe a rainha emana para a planta: “O olhar da 

Tamires é um olhar que reflete essa luz. Uma luz de firmeza, saber qual é o seu propósito 

naquele momento. Estar focada, sabe?”. “De olhar além do que o olho humano está vendo”, 

complementa Juliana, ao mostrar outra fotografia, desta vez de Manuel, expressando a mesma 

concentração ao colher as folhas. Em ambas as imagens, essa relação com o mundo espiritual 

torna-se evidente através do olhar capturado pela câmera.  

Apresento então uma fotografia retratando Lívia numa colheita à noite. Seu rosto é 

iluminado por uma lâmpada que, devido à superexposição durante a captura da foto, 

transforma as folhas ao redor desse foco luminoso em manchas brancas disformes. Mostrei-a 

para Juliana e Tarsila, acreditando que pudessem relacioná-la com essa troca de luz entre a 

planta e a pessoa. “Essa é uma luz física, estamos falando de uma outra luz”, rebate Tarsila, 

frustrando minhas expectativas. “Conseguimos ver a luz no olhar da pessoa. É assim que 

vemos a luz da ayahuasca refletindo”, conclui. Aqui, a tecnologia do aparato fotográfico 

revela-se insuficiente para alcançar essa sinergia entre a planta e a pessoa que colhe suas 

folhas. Para quem sentiu e viu, essa luz, que não é como a luz “física” de uma lâmpada, é 

reflexo, imagem e ao mesmo tempo substância do nosso espírito e do espírito da planta; um 

simples olhar, um pequeno detalhe na composição fotográfica, contém toda a imensidão desta 

experiência de despersonalização, de tornar-se não-humano, de poder seguir os passos de Rei 

Huascar. 

A colheita da rainha, comparada à extração do cipó, envolve modos distintos de 

interação com o ambiente, fazendo com que esta atividade se constitua como uma ação ritual 

caracterizada por suas próprias formas de comunicação e transmissão de conhecimento entre 

humanos e não-humanos. Embora seja comum colher as folhas após beber a ayahuasca, 

minhas interlocutoras relatam que, mesmo sem estar sob o efeito da beberagem, foi possível 

experienciarem as sensações e percepções suscitadas por ela, sentindo a força da ayahuasca se 

manifestar ao simples toque das folhas da planta, ouvindo vozes vindas da mata sussurrarem 

seu nome repetidas vezes, ou sentindo a presença quase palpável de espíritos observando as 

pessoas. Colher rainha, mais que uma atividade contemplativa, é um exercício que ensina e 

atualiza novas formas de relacionar-se com esta planta. Quem observa à distância as mãos 

ágeis e silenciosas desfolharem os galhos deste arbusto não imagina que por detrás de um 
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olhar fixo detido em algum ponto distante – ou demasiadamente perto – ocorre uma imersão 

em outras dimensões, sempre mediada pela luz. 

Os sacos repletos de folhas que vão sendo constantemente preenchidos e esvaziados 

dão movimento à colheita e ditam a passagem do tempo. Quando a quantidade colhida é 

suficiente para dar seguimento à próxima etapa do feitio, a colheita de rainha é suspensa e as 

pessoas envolvidas nessa atividade vão cuidar de outros afazeres, como preparar comida, 

banhar-se ou arrumar-se para a sessão com a ayahuasca. As folhas colhidas são despejadas 

sobre uma piscina do tipo desmontável, adaptada para ser utilizada como reservatório, onde 

devem permanecer pelo menos uma noite imersas na água, para então, junto com o cipó, 

comporem a beberagem que será preparada. 

 

 

Apuro de si 
 

Sentado com uma grande panela vazia à sua frente, Mestre Rogério permanece um 

período em silêncio enquanto todos os presentes o observam, em um dos raros momentos em 

que todas as atividades que envolvem o feitio estão paralisadas. “Quando nós abrimos uma 

panela de ayahuasca, abrimos nosso coração”. Essa cena, que ressurge nas minhas lembranças 

de Rondônia como uma antiga fotografia esquecida em algum lugar e surpreendentemente 

reencontrada, foi recordada por André, que se lembra exatamente das palavras ditas pelo 

Mestre Rogério naquele dia. A frase é a primeira coisa que lhe vem à memória quando reflete 

sobre o que é “montar” uma panela de ayahuasca, enquanto observamos juntos diversas 

fotografias durante a madrugada de quinta-feira, após uma sessão com a beberagem. “Montar 

panela” é como a Irmandade se refere ao ato de preencher o interior de uma panela com cipó 

batido, folhas de rainha e água, para que sejam levados ao fogo, permitindo que a decocção 

seja finalmente preparada. Embora pareça um processo simples, como toda etapa do feitio, ele 

envolve uma série de procedimentos e ações rituais repletas de significados.  

 

Para você montar uma panela de ayahuasca você tem que estar nela, tem que se 

ver nela. Qual é o propósito? O ayahuasqueiro deve fazer tudo com um propósito. Tudo o 

que ele colocar a mão, tudo o que ele for fazer, tem que ter um propósito, tem que ter um 

motivo para estar fazendo aquilo. Ou seja, sempre tem um comando, não pode ficar 

largado. Em todos os momentos do feitio, e principalmente na hora de montar a panela, 

já existe uma ordenação. Quando você monta uma panela, você tem que se ver nela, 
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porque é com quem você vai encontrar. O propósito de quem bebe a ayahuasca é se 

encontrar, e a melhor maneira de você encontrar-se no chá é colocando-se nele.  

 

Grande parte dos significados atribuídos à montagem das panelas encontram-se nesta 

fala de André. Embora ela remeta a um vocabulário que talvez dificulte o seu entendimento, 

para um ayahuasqueiro com experiência em alguns feitios, tal qual André, essas palavras 

soam totalmente compreensíveis. O momento da montagem talvez seja a parte mais 

ritualizada de todo o feitio e ocorre geralmente à noite, antes do início de uma sessão, logo 

após a Irmandade ter bebido a ayahuasca. Três ou quatro grandes panelas de metal são 

posicionadas uma ao lado da outra40 e o mesmo número de discípulos sentam-se atrás de cada 

uma delas, posicionando-se de frente para as cadeiras onde as pessoas que participarão da 

sessão estão sentadas, de modo que estas possam ver toda a atividade que será realizada. Os 

dirigentes da Irmandade consideram importante que todos vejam como a ayahuasca é 

preparada, para que possam entender e valorizar o esforço empreendido em seu preparo. Cada 

um segura com uma das mãos, em posição ereta, uma vara. Chamada de “cambito”, lembra 

um cajado feito a partir do caule de árvore, com uma das suas extremidades bifurcada em 

duas ou três pontas. A outra extremidade fica apoiada dentro da panela. Todos permanecem 

em silêncio, e toda comunicação, quando necessária, é feita num tom de voz baixo. Além 

daqueles que montarão as panelas, outras pessoas são designadas para ajudar a fornecer o 

material com o qual elas serão preenchidas.  

Quando tudo está preparado, Mestra Ana dá o comando para que comece a montagem. 

Geralmente uma, no máximo duas panelas, são montadas de cada vez, permitindo que todos 

percebam a ordem correta desse processo. Baldes contendo o cipó batido são trazidos e 

posicionados numa posição para que cada pessoa responsável pela montagem possa despejar 

seu conteúdo no interior da panela, espalhando-o de forma homogênea. O primeiro balde é 

colocado pela metade, representando a continuidade do feitio anterior, seguido de outro balde 

com cipó. Na sequência, outro balde com folhas de rainha também é despejado e distribuído 

de maneira uniforme. Novamente um balde com cipó é despejado sobre as folhas, e a cada 

camada de material que é colocada no interior da panela, o material todo é prensado com 
                                                
40 Pelo tamanho e volume que comporta em seu interior (aproximadamente cem litros), talvez “caldeirão” 
caracterize melhor os grandes recipientes utilizados para cozer a beberagem, porém como “panela” é a palavra 
amplamente utilizada para denominá-los, manterei aqui seu uso. O número de panelas utilizadas 
simultaneamente durante o feitio para o cozimento pode variar de acordo com o tamanho da fornalha que as 
aquecerá para preparar a ayahuasca. Em Rondônia a fornalha era maior, comportando dez panelas. Já em Mogi 
das Cruzes, o tamanho da fornalha pode acomodar entre três a quatro panelas, dependendo da maneira como ela 
é construída. A descrição da montagem das panelas baseia-se nos últimos feitios realizados em Mogi, porém 
seus significados praticamente não se modificaram desde os feitios em Rondônia. 
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força contra o fundo. Os olhares dos mestres Rogério e Ana acompanham atentamente cada 

movimento, por vezes corrigindo algum detalhe ou trazendo alguma orientação da Doutrina 

sobre a montagem. As camadas de cipó e folhas vão se sobrepondo alternadamente até 

preencher totalmente a panela e cada uma tem a sua respectiva função e um ensino da 

Doutrina correspondente a ela. Na primeira camada, por exemplo, é colocado o cipó, para que 

o calor do fogo no fundo da panela não queime as folhas da rainha, porém também há outro 

motivo tão importante quanto este: é Mestre Yajé quem “abre” a panela. Aqui, nota-se que a 

centralidade que ele possui na História da Ayahuasca e, consequentemente, na Doutrina. A 

segunda camada, feita das folhas, é Rei Huascar. Primeiro vem a força, depois a luz. Percebe-

se também uma continuidade com esta narrativa fundante, na medida em que nela é contado 

que primeiro Mestre Yajé incorpora-se ao cipó, para depois Rei Huascar incorporar-se às 

folhas do arbusto. Também é uma forma de evocar a egrégora da ayahuasca a partir de seus 

mestres. A cada camada que o discípulo coloca na panela que está montando, ele emana uma 

intenção, para que aquela energia fique concentrada naquela panela e a pessoa que beber a 

ayahuasca preparada a partir daquele cozimento possa recebe-la. Em uma delas, ele deve 

perguntar a si mesmo, em silêncio: “Força e luz de quem?”. A camada seguinte, com cipó, 

traz a resposta. Quando o discípulo solta o cambito que até então ele mantivera em pé com 

uma de suas mãos, este já fica em riste sozinho, trazendo a resposta. O comando e o domínio 

do feitio estão nas mãos do Mestre Yajé. A partir desse momento é a própria panela que 

determina quantas camadas ainda serão colocadas, pois “cada panela é uma panela”; a 

quantidade de camadas de cipó e folhas – ou de força e luz – que ela comportar é determinada 

pela energia que a pessoa que a montou emanou para ela. A derradeira camada de cipó é 

chamada de “cabeceira” e sua altura excede a borda da panela. Assim como num rio, a 

cabeceira é a sua entrada, é por ela que flui a força da panela. Essa camada também deve ser 

finalizada com metade de um balde, dando continuidade ao feitio vindouro.41 

Aqui fica claro o propósito que o ayahuasqueiro deve ter quando ele “colocar a mão 

na panela”, como ressalta André em sua fala. Através do constante manuseio das plantas que 

compõem a beberagem, a pessoa que a monta coloca nela sua energia. Essa “ordenação” que 

ele menciona refere-se tanto à ordem das camadas e os significados que cada uma delas 

possui, quanto à ordem que Mestre Yajé, no comando do feitio, coloca para cada ação dentro 

deste ritual, não permitindo que ele fique “largado”, como diz meu interlocutor. André afirma 

                                                
41 Agradeço ao meu interlocutor Felipe Pelissari que, com sua brilhante memória, me ajudou a recordar essas 
informações transmitidas pelo Mestre Guardião no feitio de 2010 e que há muito tempo não eram lembradas, 
permitindo uma análise mais aprofundada da fala de André. 
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ainda que o discípulo que realiza esta tarefa deve procurar enxergar-se na panela. Nela não se 

coloca apenas cipó e folhas, mas um pouco de si mesmo e é essa porção de si que a ayahuasca 

lhe devolverá ao bebê-la. Os discípulos dão a essa ação o nome de intuição. Observando uma 

foto que mostra Edson “Biro” Silva durante a montagem da panela com suas mãos 

repousando sobre uma camada de cipó e a cabeça baixa, Jorge Marcos define, em suas 

palavras, o que significa essa palavra na semântica do ayahuasqueiro:  

 

Você está montando uma panela para fazer um chá que alguém, e provavelmente 

você, irá beber. Então é a intuição de trazer luz, de poder clarear você e as outras 

pessoas que vão beber esse chá. É você reconhecer a necessidade de que você precisa 

daquilo. Não seria pedir, seria você dizer: “Vou empregar a minha luz aqui para poder 

auxiliar a mim e aos meus irmãos, porque estamos precisando muito”, senão não 

estaríamos fazendo isso. É uma postura de se integrar por completo ao trabalho: “Vou 

dar tudo o que eu tenho para esse chá. Vou deixar tudo o que eu já aprendi aqui”. 

 

É através dessa reciprocidade que o feitio ensina que a energia que se coloca na panela 

deve ser um reflexo daquilo que o ayahuasqueiro reconhece que necessita e quer que a pessoa 

que irá beber a ayahuasca também receba, sob a força de Mestre Yajé e a luz de Rei Huascar: 

primordialmente, a cura. 

“A montagem da panela te coloca em um estado de presença, porque você tem que 

saber o que você está fazendo em cada uma delas: se está pondo força, se está pondo luz, qual 

a sua intenção e quem é o seu mestre”, afirma André. Por este motivo essa atividade deve ser 

realizada apenas por pessoas que possuem um conhecimento da Doutrina suficiente para 

entender os perigos que envolvem esta intuição para a panela. É necessário que a pessoa 

reconheça quem rege e comanda o feitio, e caso ela não esteja suficientemente alinhada com 

Mestre Yajé para colocar-se sob sua égide antes de emanar sua própria energia para a panela, 

está sujeito “contaminá-la” com outras intenções, transmitindo isso para as pessoas que 

beberão a ayahuasca que será preparada. Por isso a pessoa que é chamada pela primeira vez 

para montar uma panela recebe este convite com satisfação, pois sabe que a oportunidade 

dada pelos mestres é um reconhecimento da responsabilidade que ela adquiriu para realizar 

esta tarefa. Há também ocasiões em que crianças, mesmo sem ainda poderem beber a 

ayahuasca, ajudam na montagem, como forma de aprender sobre a importância da beberagem 

e se familiarizarem com o seu preparo. A partir de uma foto que retrata Clara, filha de Mestre 

Rogério, atualmente com dez anos de idade, ajudando a montar uma panela, Luiz diz: 
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Nesta foto ela representa o futuro da Irmandade. Há um legado. Tem o que está 

sendo construído por todas essas pessoas, simbolizado aqui pelo Mestre Rogério, como 

líder religioso desta instituição; e tem a Clara, simbolizando esse legado, o futuro da 

Irmandade e da ayahuasca. Todos estão aqui de passagem, todas as pessoas que estão 

aqui [mostra os retratados na outras fotos] vão desencarnar um dia. Esse tanto de cipó e 

rainha que plantamos não é para a gente, vamos usufruir um pouco, mas ficará para os 

próximos. O que o ayahuasqueiro faz não é só para ele, é em prol de outras pessoas. 

 

Depois que todas as panelas foram devidamente preenchidas, o cambito é retirado do 

seu interior, formando um espaço vazio que percorre verticalmente todas as camadas, 

chamado de “oco”. Cada discípulo que a montou posiciona suas mãos em forma de concha 

sobre esse “oco”, enquanto outra pessoa derrama sobre elas a água em que as folhas de rainha 

passaram a noite imersas – chamada “água de rainha” ou, na ausência destas, somente água. 

Conforme se esvai por entre os dedos, as mãos se movimentam de forma circular e a água 

escorre lentamente sobre o material que está na “cabeceira”. Esta também é uma maneira da 

intenção de quem monta as panelas ser colocada pelo discípulo na panela, pois a água, que 

escorre pelas suas mãos retém sua energia e transporta-a para o interior da panela, apontando 

para algumas propriedades atribuídas pela Doutrina à água, como verificaremos adiante. Ao 

dizer que abrir uma panela de ayahuasca é abrir seu coração, momentos antes dele mesmo 

realizar esta montagem, Mestre Rogério de forma poética coloca a “panela” e o “coração” 

como figuras metafóricas para descrever ambos como receptáculos que mutuamente se 

afetam. A panela se “abre” para receber as plantas, a água e a energia do ayahuasqueiro, que 

abre o seu coração e esvai o que há de melhor nele para que isso aconteça. 

Montadas, as panelas são levadas ao fogo e o restante da água de rainha é colocado no 

seu interior, completando a quantidade necessária para iniciar o cozimento. Dois a quatro 

homens revezam-se no trabalho de manter as chamas da fornalha abastecidas com lenha de 

eucalipto. Devido ao grande calor, este trabalho intenso e exaustivo é realizado por discípulos 

mais antigos e experientes. O suor que encharca seus corpos e a grande quantidade de água 

que bebem constantemente evidencia o esforço que este trabalho demanda para que seja 

mantida a “pressão” de fogo ideal para a decocção das plantas. As panelas permanecem no 

fogo acompanhadas pelas pessoas que as montaram. Segurando o cambito com as duas mãos 

e mantendo sua extremidade bifurcada apoiada contra o material das panelas, alguns olham 
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detidamente para o líquido que começa a borbulhar, enquanto outros fecham os olhos por um 

breve momento. 

 

O cambito é um elo de ligação, um referencial para vermos que estamos com as 

mãos na panela. Evidentemente é tudo energia, mas é importante termos este referencial. 

A ayahuasca trabalha muito com referenciais, toda a Doutrina nos coloca isso. O 

cambito geralmente tem duas ou três pontas no final. Uma vez o mestre orientou que ele 

é como a pata de um pássaro. Então, como o cambito é uma extensão nossa, quando 

estamos mexendo na panela nós somos esse pássaro. A ayahuasca pertence ao 

xamanismo, que trabalha com esses referenciais dos animais e da natureza, e para quem 

é ayahuasqueiro, para quem é xamânico, isso auxilia no aprendizado. A pessoa consegue 

realmente se ver como um pássaro cuidando daquela panela. 

 

Durante o cozimento, o discípulo utiliza o cambito para manter o cipó e as folhas 

submersos no líquido fervente. Mas, como explica André, o cambito também estabelece um 

elo de ligação mais profundo da pessoa com a panela. No feitio de dezembro de 2015, durante 

a montagem das panelas, Mestre Rogério segurou um cambito com suas mãos e, olhando para 

ele, disse que seu formato bifurcado com duas ou três pontas representa a pata de um pássaro. 

Esta comparação permitiu ao discípulos da Irmandade familiarizados com a Doutrina 

aproximar este objeto – ou, segundo Ingold (2012), coisa, já que insere-se em processos de 

fluxos e transformações – do pedido de mensageiro do passarinho42, cujo conteúdo de sua 

mensagem ensina como o canto de um pássaro pode alegrar e serenar quem o escuta. Ao 

aprende-lo, o discípulo passa a atribuir a esse canto a capacidade de aquietar seu espírito e 

através dele ligar-se à ayahuasca e ao Mestre Yajé. Porém, como todo pedido, ele se desdobra 

em outras interpretações, e o canto do pássaro passa a remeter também às palavras proferidas 

pelo ayahuasqueiro, que devem sempre trazer mensagens de alegria e serenidade para as 

pessoas que o escutam.  

Enquanto a panela está “aberta”, cozinhando o material nela contido, ela está 

recebendo a energia da pessoa que cuida dela. Se o discípulo que cuida da panela assume que 

aquele cambito é a pata de um pássaro e ao mesmo tempo uma extensão sua, este se 

compromete a entoar seu melhor canto, para que ele faça parte da decocção que se tornará 

ayahuasca e possa ser ouvido por quem a beber. Portanto, se suas intenções podem ser 

                                                
42 Por portarem em suas palavras o conhecimento da Doutrina e por exercerem agência sobre aqueles que o 
escutam, os pedidos de mensageiros devem ser transmitidos apenas no contexto de um trabalho ou sessão com a 
ayahuasca, o que me impede transcrevê-los na íntegra nesta etnografia. 
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colocadas ali em forma de energia, elas devem ser feitas, conforme ensina o pedido, como 

uma mensagem que sempre procura trazer coisas boas para quem o escuta. O canto do 

pássaro, as palavras do ayahuasqueiro e a energia emanada para a panela revelam-se, 

portanto, como formas de comunicação que se manifestam por diferentes meios, mas sempre 

circunscritas pelas mesmas intencionalidades.  

Embora reconheça ser possível manter essa conexão apenas através da emanação de 

energia para o líquido borbulhante, o cambito para André torna-se um referencial simbólico 

para que a pessoa que o segura sinta-se realmente tocando através das patas de um pássaro 

aquela panela, lembrando-se constantemente de quais intenções ela deve projetar ali ou qual é 

a mensagem que seu canto deve ter naquele momento. O cambito é o signo que refere-se, por 

semelhança a um conceito, a pata do pássaro; este, por sua vez, torna-se um signo que remete 

ao conceito transmitido pelo pedido de mensageiro do passarinho.43 A reflexão de André 

sobre o cambito como um referencial simbólico conduz à maneira como ele e diversos outros 

discípulos da Irmandade definem o que é “xamanismo” e como a Doutrina se insere nessa 

categoria: enquanto aprendizado e contato com o divino através de elementos e fenômenos da 

natureza. Não apenas por que é da “natureza” que provém as plantas e a água com que 

preparam a beberagem, mas porque é dela que esta cosmologia retira os referenciais a partir 

dos quais constrói, ou melhor, traduz os conceitos que compõem o universo da experiência 

com a ayahuasca, fornecendo um caminho heurístico para ordená-la e significá-la. Dessa 

forma, para o discípulo, aprender a Doutrina consiste no exercício de estabelecer a relação 

entre os signos que ela fornece e os conceitos com os quais eles se relacionam. Pensando um 

pouco além de uma concepção de “xamanismo” e “natureza” oriunda de uma corrente de 

pensamento que convencionou-se chamar “Nova Era”, podemos refletir sobre o quanto a 

apropriação destas categorias pode ser influenciada pelo entendimento, a partir da experiência 

com a ayahuasca, de que plantas, animais, minerais, objetos e espíritos tem consciência e 

agência sobre os humanos. 
E assim como o ambiente se desdobra, os materiais de que é composto não 

existem – como os objetos do mundo material –, mas ocorrem. Portanto, as 

propriedades dos materiais, consideradas como constituintes de um ambiente, não 

podem ser identificadas como atributos essenciais fixos de coisas, mas são, ao 

contrário, processuais e relacionais. Elas não são nem objetivamente determinadas 

nem subjetivamente imaginadas, mas praticamente experimentadas. Nesse sentido, 

                                                
43 “Assim como a imagem, o signo é um ser concreto, mas assemelha-se ao conceito por seu poder referencial: 
um e outro não se referem exclusivamente a si mesmos; além de si próprios, podem substituir outra coisa. 
Todavia, nesse sentido, o conceito possui uma capacidade ilimitada, enquanto a do signo é limitada” (Lévi-
Strauss, 2011, p. 35).  
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toda propriedade é uma estória condensada. Descrever as propriedades dos materiais 

é contar as histórias do que acontece com elas enquanto fluem, se misturam e se 

modificam (Ingold, 2015, p. 65, grifo do autor). 

 

É interessante notar que os cambitos são utilizados desde os primeiros feitios da 

Irmandade e seu formato até então tinha apenas um sentido prático, permitindo manter o 

material da panela imerso no líquido, e não suscitava grandes reflexões a respeito. 

Recentemente Mestre Rogério apontou pela primeira vez para esse significado simbólico. Não 

tive a oportunidade de lhe perguntar se este é um ensino que ele recebeu do Mestre Yajé no 

momento em que ele foi compartilhado com todos ou se ele já tinha conhecimento dele há 

muito tempo, mas ao inserir-se nessa estrutura de significantes e significados que compõem 

esse “caleidoscópio” da Doutrina, conforme expliquei no capítulo 1, ele só tem sentido 

porque a imagem do pássaro, o simbolismo do seu canto e o conceito da agência da pessoa 

sobre a panela no feitio já estavam inseridos previamente nesse sistema. Isso fez com que ele 

fosse rapidamente assimilado não apenas pelo discurso de André, como vimos acima, mas na 

interpretação de algumas imagens.  

O olhar de Irla sobre uma fotografia captada no momento em que Mestre Rogério 

transmitia este ensino foi capaz de projetar sua imagem no detalhe de sua mão, cuja rápida 

movimentação e os dedos arqueados, para ela, remeteram simultaneamente à pata do pássaro 

e ao cambito. “Mostra que ele não está sozinho, Mestre Yajé está junto com ele”. Em outra 

imagem, que mostra Mestra Ana retirando o cipó batido de um balde para montar uma panela, 

Irla também enxerga em seus dedos arqueados a imagem de um cambito: “Ela não está 

sozinha”. Embora o movimento das mãos que chamam sua atenção nas duas fotografias não 

tenha sido algo premeditado no momento em que captei as imagens, ela atribui esse “acaso 

fotográfico” à presença de Mestre Yajé regendo o feitio.  

Além um poderoso referencial simbólico, o cambito também pode ser muito eficiente 

para conter o material da panela, principalmente quando o líquido dentro dela, depois de um 

certo tempo no fogo, entra em ebulição. O cambito é pressionado contra a panela e sua 

extremidade bifurcada ajuda a conter as camadas de cipó e folhas que são empurradas para 

fora pela força do líquido fervente. Este é um momento de muito cuidado e atenção para que o 

líquido borbulhante não transborde, para que não se perca nada daquilo que em breve se 

tornará a ayahuasca. Um discípulo, geralmente com mais experiência no preparo da 

beberagem, ajuda as pessoas que estão cuidando das panelas a retirar um pouco de líquido, 

derramando-o sobre uma panela menor. Por vezes é necessário pedir aos homens que estão na 
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fornalha para diminuírem a pressão do fogo, até “aquietar” a fervura. Quando o líquido da 

panela grande começa a evaporar e seu volume diminui, o líquido que está no recipiente 

menor aos poucos vai sendo devolvido para ela. A movimentação em torno dos cozimentos 

gradualmente vai serenando e dando lugar à concentração silenciosa daqueles que seguram os 

cambitos sob efeito da ayahuasca. 

Depois de iniciada a etapa do cozimento, Mestre Rogério traz um pedido de 

mensageiro para começar a sessão com a ayahuasca. Muitos, já sob seu efeito, permanecem 

de olhos abertos observando o fogo da fornalha de maneira hipnótica. A dinâmica de uma 

sessão no contexto de preparação da beberagem segue o mesmo formato das outras ocasiões 

em que ela ocorre. A única diferença é que ela é realizada na casa de feitio e não no templo. 

Depois que a sessão inicia, alguns discípulos fazem perguntas e Mestre Rogério responde. 

Também são colocadas músicas para tocar, geralmente no estilo MPB, cujas letras remetem 

ao tema da espiritualidade ou fazem lembrar algum ensinamento da Doutrina. Por vezes, entre 

uma pergunta e outra, Mestre Rogério levanta-se e dirige-se às panelas para verificar o 

andamento do cozimento. Pega uma “panelinha”, como são chamados os recipientes de metal 

com grandes hastes usados para manipular o líquido fervente, recolhe um pouco da panela, e 

o traz para perto do rosto, fazendo movimentos circulares para que o vapor suba em direção 

ao seu nariz e ele consiga sentir seu aroma. Depois derrama o líquido lentamente de volta à 

panela, observando sua cor e opacidade. Todos as pessoas ao seu redor observam atentamente 

esses movimentos. 

Após um longo período de fervura, conforme o líquido das panelas vai se tornando 

mais espesso e seu volume já diminuiu consideravelmente, chega o momento de retirá-las do 

fogo. Duas pessoas carregam-nas com esforço para uma plataforma onde é colocada uma tela 

de metal na sua borda e elas são deitadas, fazendo o líquido escorrer lentamente por uma 

calha até ser derramado dentro de um balde transparente com marcação de litragem. Enquanto 

escorre, novamente Mestre Rogério aproxima-se da calha para sentir o cheiro do vapor que 

sobe rapidamente, cobrindo todo seu rosto. Para quem está perto, um aroma doce invade o 

ambiente. O cheiro é tão característico que marca a memória olfativa de quem o sente pela 

primeira vez de forma indelével. Pega-se então uma pequena panela leiteira, retira-se parte do 

líquido que escorre, que é assoprado para que esfrie. Pinga-se algumas gotas sobre a palma da 

mão, esfregando-a contra os dedos e depois abrindo e fechando a mão, para sentir a 

viscosidade do líquido, sua “textura”. Se possui a concentração e a densidade almejada, 

chegou no “ponto”, então Mestre Rogério diz para armazená-lo junto com o líquido que será 

extraído das outras panelas. Caso ainda precise tornar-se mais espesso, a panela volta ao fogo 
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e o líquido é fervido por mais tempo. Ao ser estocado, a pessoa responsável pelo 

“apontamento” anota em uma tabela todos os dados referentes a cada panela: a quantidade de 

água que foi inicialmente colocada, o tempo de cozimento e a quantidade de líquido 

resultante. Chamado de “cozimento”, ele ainda está longe de se tornar ayahuasca. 

As panelas, já sem o líquido, são utilizadas novamente com o mesmo material, sendo 

adicionado água ou água de rainha para iniciar um novo ciclo de cozimentos. Paralelamente, 

colhe-se mais jagube e mais rainha, para que novas panelas sejam montadas em breve. O 

feitio, enquanto processo, é cíclico, e não linear. Essa é uma percepção de certa forma 

compartilhada por todos que dele participam, e que veem nesse ritual um movimento circular 

em que todas as etapas se interpenetram. A complexidade do feitio da ayahuasca encontra-se 

na dinâmica da relação entre o material utilizado diversas vezes para produzir a decocção e o 

líquido que é retirado destes cozimentos e reutilizado em novas montagens de panela, com 

materiais que nunca foram cozidos anteriormente. Na equação desta dinâmica entram diversos 

fatores, como o tipo, a quantidade e a qualidade do cipó e das folhas de rainha que serão 

utilizados; o tipo de lenha que vai na fornalha, as características de sua construção e sua 

influência na caloria transmitida para as panelas; o tipo de panela; a alcalinidade ou acidez da 

água utilizada e a quantidade de pessoas disponíveis para ajudar no trabalho. Todas essas 

variáveis são consideradas pelo “feitor”, a pessoa responsável por conduzir de que forma será 

preparada a decocção. Com muitos anos de experiência adquiridos ao longo de diversos 

feitios, é o “feitor” quem determina a quantidade de cipó e de folha que serão colhidos, 

quanto irá preencher cada panela, o número de cozimentos que serão necessários, qual é o 

“ponto” em que eles devem ser retirados do fogo e como eles serão misturados para serem 

novamente cozidos. Acompanhando de perto todas as etapas, caso algum dos fatores 

mencionados acima sofra alguma alteração no decorrer do feitio, ele também pode indicar 

alterações na maneira como a ayahuasca está sendo preparada. Mestre Rogério, feitor da 

Irmandade desde o seu surgimento, sempre afirma que “não existe receita” para se preparar a 

ayahuasca. Embora haja sempre um empenho em produzir a maior quantidade possível, com 

força e luz suficientes para que as pessoas que beberem-na realizem um bom trabalho, não é 

possível determinar o quanto será preparado, pois isso depende da relação que todas essas 

variáveis mencionadas irão estabelecer entre si.  

 

O feitio se conduz. Você olha uma panela e diz: “Vai sair trinta litros, vou fazer 

quatro cozimentos”. De repente você olha e diz: “Não, aqui o material permite ir para o 

quinto cozimento” ou “não, apenas dois cozimentos”. Quem diz o que tem que fazer é o 
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próprio feitio. A gente só vai observando e obedecendo ele. “Agora pega um primeiro e 

segundo cozimento e coloca ali”, “acho que dá para fazer um quarto cozimento”. Nós 

começamos o feitio e ele se conduz. Ou seja, é o Mestre Yajé que o conduz. Eu vou só 

olhando e mudando o que ele quer, mexo aqui, mexo ali. Tudo pode mudar de um 

momento para o outro. 

 

Os discípulos que participam do feitio tem tanta responsabilidade quanto o feitor no 

resultado obtido. Em toda ocasião em que a beberagem é preparada Mestre Rogério ressalta 

que ele apenas orienta como cada procedimento deve ser realizado, mas a energia que será 

colocada na decocção depende de cada participante do feitio, determinando as visões que ela 

suscitará e o que ela ensinará a quem a bebe. Por isso, embora seja possível ter uma certa 

previsão de como está a sua graduação, a ayahuasca que é preparada a cada feitio permanece 

uma incógnita até chegar o momento de finalmente bebê-la. Esse fator de imprevisibilidade 

consiste principalmente na relação que os envolvidos na preparação da ayahuasca 

estabelecem com o mundo espiritual – Mestre Yajé, Rei Huascar e os demais espíritos da 

egrégora – e na atenção necessária para cada pensamento, palavra ou ação em cada etapa do 

feitio. Pensando com Ingold, alguns aspectos fundamentais do preparo da beberagem 

encontram-se  

 
tanto ou mais na qualidade atencional da ação – isto é, na sua sintonização e 

responsividade à tarefa conforme ela se desdobra – e nos seus efeitos de 

desenvolvimento sobre o produtor, do que em quaisquer imagens ou representações 

de fins a serem alcançados que possam ser suscitados antes disso (Ingold, 2015, p. 

29). 

 

A influência que os participantes do feitio exercem sobre a decocção que está sendo 

preparada é algo compartilhado por todos que se envolvem em cada um dos seus 

procedimentos. A forma como isso ocorre também sugere um consenso: a pessoa coloca sua 

energia como uma substância que se agrega ao cipó, às folhas, à água e à beberagem. Em 

outras palavras, quem participa do feitio inevitavelmente coloca algo de si na ayahuasca que 

está preparando. Dentre as diversas energias que a pessoa possui no seu espírito, ela pode 

selecionar quais ela quer mobilizar nesse processo, e o esforço para que elas sejam “boas”, 

“divinas” ou “luminosas” é sempre enfatizado na fala dos meus interlocutores. Diversas 

fotografias que retratam olhares sérios e compenetrados de pessoas empenhadas em alguma 

tarefa do feitio são interpretadas como um indicativo deste estado transcendente de 
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concentração. Se a preparação da ayahuasca implica uma somatória de intenções e energias 

agregadas pelos participantes em cada uma das suas etapas, a montagem das panelas e o seu 

cozimento são momentos cruciais de todo esse processo de transubstanciação que ocorre 

durante o feitio. O rigor das precauções e cuidados descritos até agora nessa fase, 

demonstrados tanto na fala quanto nas ações daqueles que participam dela, mostram como a 

panela é um recipiente que recebe não apenas as plantas e a água, mas também toda a energia 

do feitio, seja ela oriunda dos discípulos encarnados ou de seres desencarnados. “Vai muito 

além de cozinhar um chá, tem muita coisa acontecendo ali”, observa André.  

Mas como isso ocorre? De que maneira a pessoa que monta a panela e prepara a 

decocção age em relação as suas próprias energias, aos espíritos da egrégora e em relação à 

Mestre Yajé e Rei Huascar? Para entendermos como essas estas relações se estabelecem e se 

efetivam, cabe voltar às montagens fotográficas que eu havia pedido para alguns 

interlocutores realizarem, a fim de conhecer as diversas formas de interação com o feitio, 

conforme apresentado no início deste capítulo. Uma delas, em especial, me chamou a atenção 

pela maneira como foi montada, pela fala oriunda dela, e como ela ajuda a elucidar as 

perguntas feitas acima. 

 Prostrado à minha frente, com o olhar atento sobre as fotografias que eu pedi que 

selecionasse, Edson “Edinho” Carvalho diz que procurou organizá-las a partir da sua visão do 

processo do feitio, desde a colheita do jagube e da rainha até o momento em que se bebe a 

ayahuasca. Seu relato explica a relação que ele enxerga entre as pessoas retratadas nas fotos, a 

energia de cada uma delas e as atividades que realizam no feitio. Dessa montagem (prancha 

1), disposta sobre a mesa como um mosaico heterogêneo sem nenhuma narrativa aparente, me 

chama a atenção a foto de um cipó cortado transversalmente, cuja gota de seiva transparente 

que escorre cai para a boca da pessoa que o segura. Na montagem, meu interlocutor suprimiu 

a face presente na foto, colocando a imagem de uma mão segurando um copo de ayahuasca 

sobre ela (prancha 2). A gota que escorre do cipó fica exatamente acima do copo, como se 

fosse cair dentro dele. “É a água do jagube se transformando no chá, porque ele [o chá] não 

leva um tempo, simplesmente já é, é o momento do chá, é o momento da água no jagube”. A 

frase me soou aparentemente confusa, e pedi para que falasse mais sobre ela. 

 

 

 

 

 





Prancha 2: Detalhes da montagem feita por Edson, suprimindo o rosto da foto.
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Nós, na condição humana, precisamos colher o jagube, a rainha, bater o jagube, 

picar, preparar água de rainha, juntar na panela, preparar a fornalha, cuidar da panela, 

fazer vários cozimentos… Tudo isso, humanamente falando, leva um tempo, mas 
espiritualmente falando, sabemos que tudo na verdade é um momento. Estamos vivendo 

um momento. Nós sabemos que a energia do chá da ayahuasca é a energia da água, a 

água que está no jagube, a água que está no chá. A gente vive dentro deste momento. O 

feitio da ayahuasca é um momento, com diversas etapas. A água que sai do jagube é a 

água que está também no chá. A questão é a energia que está ali presente. A gente 

precisa fazer o chá dessa forma para atender nosso grau de consciência, precisa ser 

dessa forma, precisa colher o jagube, colher a rainha, pra poder acessar isso, porque o 

chá na verdade não é a ayahuasca. O chá é um remédio que nos auxilia a alcançar a 

energia da ayahuasca, porque ela é uma energia. O chá é só um remédio, uma forma da 

gente acessar essa energia, mas a própria gota de água do jagube, ou qualquer gota de 

água já pode ser um portal também para acessar essa energia. A questão é: leva um 

tempo porque a gente precisa disso no nosso grau de consciência, mas tudo está junto. 

 

Após concluir, ele afirma não conseguir expressar em palavras exatamente o que sente 

ao ver aquelas imagens. Talvez o discurso que aquele conjunto de imagens expressa para ele 

sejam mais óbvios do que a sua verbalização. Para dar sentido à essa fala e perceber como ela 

contém alguns conceitos fundamentais para compreender não apenas como este discípulo da 

Irmandade define o que é o ritual do feitio e o que é a beberagem preparada nele, mas também 

aspectos cosmológicos mais abrangentes, é preciso localizar nela alguns elementos e a 

maneira como eles dialogam entre si, identificando uma coerência interna não tão visível em 

seu discurso. 

Partirei da afirmação do meu interlocutor de que “o chá”, enquanto decocção, “na 

verdade não é a ayahuasca”, é um “remédio” que auxilia a acessar a energia da ayahuasca. A 

substância é separada de algo que é imanente a ela e passa a ser definida como um veículo 

que possibilita o acesso a uma outra dimensão, pertencente ao plano divino, onde localizam-

se os ensinamentos e os espíritos incorporados às plantas que compõem a egrégora. Percebe-

se que, no contexto da Irmandade, a palavra “ayahuasca” é um termo polissêmico, utilizado 

pelos discípulos da Irmandade para definir a bebida44, a própria Doutrina ou o plano supra 

físico onde encontra-se o panteão que compõem esta cosmologia. Edson localiza cada uma 

                                                
44 É este caráter polissêmico que faz com que a Irmandade distinga a ayahuasca, enquanto substância, do daime 
ou do vegetal. Embora contenham os mesmos princípios ativos, a maneira como são preparadas e as egrégoras 
envolvidas nesse processo tornam cada uma delas veículos distintos, conduzindo a diferentes dimensões do 
mundo espiritual e, consequentemente, possibilitando encontros com outros espíritos. 
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das etapas do feitio como necessidades vinculadas à condição humana. O propósito ou 

objetivo do feitio, portanto, é utilizar as plantas e os processos que compõem este ritual para 

preparar a decocção que possibilita acessar esse plano chamado ayahuasca e os 

conhecimentos que existem nele.45 Para Edson, a colheita do jagube e da rainha, as demais 

etapas do feitio, “tudo isso, humanamente falando, leva um tempo”. Aqui, ele destaca a 

distinção que a Doutrina ensina entre tempo e momento como categorias opostas. O tempo 

relaciona-se à cronologia humana, à temporalidade, a um plano terreno, às formas como o ser 

humano apreende a passagem da vida no nosso planeta. Já o momento pertence ao domínio do 

divino. Atemporal, não se mede nem se fragmenta, pois existe enquanto unidade contínua e 

perene, e, por isso, engloba o tempo. Edson então situa os processos que compõem o feitio 

para a extração das substâncias psicoativas da planta dentro de uma necessidade humana, cuja 

ação marcada e sequenciada encontra-se no plano do tempo. Espiritualmente, Edson explica, 

está tudo dentro de um momento. 

O que parece ambíguo ou contraditório na verdade revela como o feitio e seus 

procedimentos ocupam simultaneamente dois planos: o físico, humano, material, descontínuo, 

pertencente à esfera do tempo; e o espiritual, não-humano, contínuo, pertencente à esfera do 

momento. Participar do feitio é ocupar esses dois planos ao mesmo tempo, é deslocar-se por 

eles e aprender a realizar essa transição. Quando Edson afirma que o feitio é um momento 

único com diversas etapas, penso que ele situa as distintas atividades que compõem o feitio 

como potencialmente capazes de ensinar o discípulo deslocar-se de um plano a outro. A 

experiência que Heloísa descreve colhendo rainha, quando ela e a planta tornam-se a mesma 

coisa, exemplifica essa afirmação. 

A água, outro elemento presente no discurso de Edson sobre sua montagem, é 

ensinada na Doutrina como sendo uma das infinitas manifestações do divino presente na 

Terra. Possuidora de memória, ela tem a capacidade de agregar o conhecimento por onde ela 

passa, desde o mar, passando por uma árvore, até o sangue de um pássaro. Essa memória fica 

disponível para qualquer espírito, encarnado e desencarnado, acessar. Por pertencer ao plano 

do divino, a ayahuasca é parte da água e a água é parte da ayahuasca, ou seja, situam-se no 

mesmo plano. Mas, conforme explica Edson, “o chá é um remédio que nos auxilia a alcançar 

a energia da ayahuasca”. O fato dele utilizar o termo “remédio” remete à finalidade da 

ayahuasca para a cura. A condição espiritual de quem bebe a ayahuasca enquanto espírito 
                                                
45 A experiência de Marília Assis em sua primeira sessão com a beberagem exemplifica o sentido da palavra 
ayahuasca como um plano superior: “Eu senti que a ayahuasca sempre existiu e eu que não reconhecia: ‘Nossa, 
então esse universo é a ayahuasca?’ Eu conseguia ver o planeta de fora. Em tudo existe uma ordenação e eu 
também estou dentro desta ordenação. Foi isso que eu senti”. 
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encarnado é uma condição de doente e uma das finalidades primevas de bebê-la é curar-se. 

Enquanto vivemos a condição humana, estamos doentes e não podemos acessar na plenitude 

essa memória contida na água, que é parte do plano divino. A ayahuasca, enquanto 

beberagem, é um mediador destas relações. Por isso Edson colocou a fotografia do jagube 

com uma gota de água escorrendo em cima do copo com a decocção: para que a pessoa que o 

segura possa acessar o conhecimento divino de um através do outro. Outro detalhe de sua 

montagem é a foto que mostra uma panela de ayahuasca sendo despejada na calha para ser 

recolhida (prancha 3). A foto colocada abaixo retrata Mestre Rogério observando um grupo 

montar panelas de ayahuasca que vão para o cozimento: “A energia do chá está caindo no 

Mestre, e seu olhar está atento ao que está sendo feito. Está dentro deste processo, está acima 

do processo”. Novamente a relação entre planos. A panela acima de Mestre Rogério mostra-o 

recebendo conhecimento da ayahuasca-beberagem (ou da ayahuasca-plano) e retransmitindo-

o aos seus discípulos, que montam outras panelas.46 

As oposições presentes na fala de Edson fornecem uma cartografia de como a 

Doutrina ordena o cosmos em diferentes planos: 

 

No esquema apresentado acima, vemos como as categorias “humano”, “tempo” e 

“doente” pertencem a um mesmo plano, enquanto “divino” e “momento” pertencem a um 

outro. O plano humano ou terreno, está vinculado à condição de encarnado, portanto sujeito 

às intempéries da vida na Terra, como a necessidade de se alimentar, se abrigar, as doenças, o 

sofrimento, a guerra, a morte, a maldade, entre outros. O motivo de vivermos neste plano 

justifica-se pelo fato de estarmos espiritualmente doentes, vivendo restrições da matéria e do 

próprio planeta que habitamos. Segundo Mestre Rogério, existe na Doutrina uma narrativa 

cosmogônica que conta como a Terra e essa condição humana foram criadas, porém ela ainda  

                                                
46 É interessante notar que, enquanto grande parte das montagens fotográficas realizadas por meus interlocutores 
buscou sua “força significativa” no encadeamento sintagmático de um “plano contextualizador narrativo 
horizontal” (Pinney, 1996, p. 47), a montagem de Edson adquire sentido quando interpretada num plano 
paradigmático vertical. 

humano/terreno  

ayahuasca (beberagem/remédio) 

água (memória) 

divino 

doente ayahuasca (plano) 

água (substância) água (luz) 

tempo 

(descontínuo) 

momento 

(contínuo) 

cipó/folhas Mestre Yajé/Rei Huascar 



Prancha 3: Detalhe da montagem feita por Edson.
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não foi compartilhada por não ter sido autorizada por Mestre Yajé. Enquanto espíritos 

encarnados sob uma roupagem humana transitória, nosso lugar de origem não é, portanto, 

esse planeta. “Somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana”, ensina a 

ayahuasca. A vida encarnado neste planeta é, portanto, passageira. Por isso ela está vinculada 

à cronologia do tempo, marcada pela descontinuidade. Já o plano divino é a origem de todos 

os espíritos e sua verdadeira morada, de onde todos viemos e um dia retornaremos. Neste 

plano não existe a passagem do tempo, apenas um único momento, perene e contínuo. A 

identidade humana e todas as suas características, como a distinção de gênero, necessidades 

vinculadas à vida na Terra e a própria individualidade do espírito também deixam de existir 

quando o espírito se reintegra novamente a esse plano. 

Percebe-se ainda que, no esquema que mostra as oposições entre esses dois planos, a 

ayahuasca ocupa uma posição intersticial. Uma sensação comum de quem ingere a beberagem 

é perder as referências de tempo e espaço. Para os discípulos da Irmandade, isso é explicado 

pela alteração que ela causa no estado consciência de quem a bebe, permitindo adentrar no 

mundo espiritual. Desligando-se do corpo, o espírito pode momentaneamente prescindir de 

sua condição humana e realizar uma jornada ao plano divino, para receber luz e absorver seus 

ensinamentos. Entra em contato com Mestre Yajé e Rei Huascar para aprender a curar seu 

próprio espírito das doenças inerentes à sua condição humana. A ayahuasca, portanto, é um 

mediador que permite o trânsito entre planos: tanto da pessoa que a ingere, deixando o plano 

físico e a condição humana para acessar o plano divino e absorver luz e conhecimento, quanto 

dos espíritos-mestres que, incorporados às plantas que compõem a beberagem, acessam o 

plano físico ou humano para agir sobre os corpos e espíritos daqueles que a beberam, 

conduzindo-os até o plano divino. No tempo humano, esse trânsito entre planos e o processo 

de transmissão de conhecimento decorrente dele pode durar apenas alguns minutos ou até 

segundos, mas para quem o vivenciou plenamente ele parece ter durado toda uma vida, pois 

situa-se na perenidade do momento. 

Já a água ocupa tanto o plano terreno, pois está presente em todo o planeta como 

condição para a existência da vida, quanto o plano divino. Como mencionado anteriormente, 

por todos os lugares por onde ela passa – seja nos rios, nos mares, nas profundezas da Terra, 

nas plantas, no corpo de um ser vivo ou na atmosfera – ela absorve o conhecimento presente 

ali, que pode ser acessado ao bebê-la ou tocá-la, incorporando-se à água presente em nosso 

corpo. Em toda sessão com a ayahuasca é colocado um copo de água em cima de uma mesa, 

para que ela absorva os ensinos compartilhados ali e, depois de devolvida à natureza, alguém 

poderá bebê-la e receber os mesmos ensinos. Por pertencer simultaneamente ao plano humano 
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e ao divino, a água é capaz de iluminar nosso espírito, pois ela é a própria luz divina 

substanciada. Se a nossa condição humana torna difícil absorver todo o conhecimento nela 

presente, a ayahuasca, enquanto remédio que ajuda a curar as doenças e a acessar o plano 

divino, torna nosso espírito mais sensível às propriedades da água, ensinando a não 

compreendê-la apenas como um líquido que satisfaz nossas necessidades fisiológicas, mas a 

senti-la como algo capaz de iluminar nosso espírito e nos ensinar sobre os mistérios da 

natureza.47 

Embora presentes na fala de muitos discípulos da Irmandade, as fronteiras que 

separam essas oposições são fluidas e móveis. Um ser pertencente ao plano divino pode se 

manifestar sob características humanas. Um exemplo é o encontro com Mestre Yajé narrado 

por Mestre Rogério. Embora  seja um não-humano pertencente ao plano divino, manifestou-se 

como humano para que pudesse ser compreendido. Outro exemplo são os espíritos que, 

embora não estejam encarnados, possuem características e atitudes demasiadamente humanas, 

fazendo com que não consigam se desprender deste planeta, permanecendo, como nós, 

“presos” nele. Podem ser espíritos que, por medo de se lançarem a outras dimensões ou por 

estarem apegados à vida que tinham antes de morrerem, permanecem neste plano aguardando 

o momento de reencarnarem; ou espíritos malévolos que permanecem entre os vivos para 

prejudicar as pessoas. A condição humana não significa necessariamente estar encarnado, 

podendo representar algo que pertence ao mundo espiritual, mas se opõe ao que faz parte do 

plano divino. 

Há muitos anos Mestre Rogério narrou uma visão que me impressionou de tal maneira 

que eu a recordo nitidamente até hoje. Contou-me que havia bebido a ayahuasca e quando a 

força o cobriu, viu-se descendo para debaixo da terra. O tempo que ele passou descendo 

mostrava o quão profundo era. De repente, deu-se conta de estar em um espaço bem amplo, 

uma caverna subterrânea em forma de abóboda, com pequenas aberturas dentro da rocha que 

a formava, como pequenas galerias. No centro, um ser antropomorfo, porém muito mais forte 

e alto do que um ser humano, permanecia em pé sobre uma grande rocha feita de púlpito. De 

repente, das escuras aberturas na pedra saem seres humanoides com partes do corpo 

deformadas – braços muito longos ou pernas muito curtas – e permanecem em frente ao ser 

em cima da pedra. Ninguém parecia notar sua presença ali, como se Mestre Yajé o 
                                                
47 Conforme explicado anteriormente, as palavras utilizadas nos cantos que compõem a Doutrina podem 
desdobrar-se em diferentes significados, conforme a interpretação de quem o escuta. No pedido de mensageiro 
da chuva a palavra “chuva” refere-se tanto à capacidade atribuída à água para limpar a energia do nosso espírito 
quanto à luz que se desloca do plano divino para o plano humano, perceptível quando se está com a consciência 
expandida pela ayahuasca. 
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guarnecesse tornando-o invisível. Então a criatura que estava ao centro diz aos demais: 

“Quanto mais dor causar, melhor. Tem que causar dor!”. Depois dessa instrução, todos saíram 

em disparada. Nessa ocasião, Mestre Rogério entendeu o objetivo destes seres malfazejos que 

compõe o que a Doutrina chama de poder inferior, em oposição ao poder superior, este 

último vinculado ao plano divino. São estes os espíritos que André, ao contar o episódio da 

queda da árvore durante a colheita do cipó, afirma não quererem que a ayahuasca seja 

preparada para que as pessoas se curem. Também são estes mesmos seres que os diversos 

modos de ação presentes no feitio procuram afastar.48  

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que, apesar dessa oposição entre os planos 

terreno/divino – ou mundos físico/espiritual – também ser frequente no discurso da 

Irmandade, essa divisão do cosmos apresenta-se de forma um pouco mais complexa na 

Doutrina. Embora expressos de modo oposto, o plano divino e o plano terreno não estão 

apartados, mas integrados um ao outro, o primeiro abarcando o segundo. Mestre Rogério, 

durante um trabalho com a ayahuasca, exemplificou essa ordenação cosmológica desenhando 

no chão de areia cerca de sete linhas paralelas, explicando que cada uma delas representava 

uma “faixa” ou um plano estratificado. Em cada uma delas habitam espíritos que estão ali de 

acordo com o seu grau de consciência. A Terra é uma das mais inferiores e, conforme o 

espírito aprende a deslocar-se por outros mundos, consegue acessar outros planos mais 

abrangentes e adquirir outros pontos de vista em relação ao universo e ao divino. A Lua e o 

Sol, por exemplo são moradas celestiais intermediárias que ensinam o espírito a deixar este 

planeta, sem a necessidade de viver encarnado em uma matéria humana. O destino é o 

infinito, o plano divino, que não se localiza numa única faixa, mas em todas elas 

simultaneamente. Essa forma de ordenar o universo ajuda a definir também um conceito 

importante da Doutrina anteriormente mencionado e que remete diretamente à noção de 

pessoa para os integrantes da Irmandade. Apesar de ter desenhado apenas algumas faixas para 

ilustrar o que ensinava, Mestre Rogério ressaltou que na verdade o universo é composto por 

inúmeras faixas que contém em cada uma delas incontáveis outras, que por sua vez contém 

infinitos outros espíritos ali, cada um deles constituindo um grau de consciência distinto por 

ser uma fração da consciência, um fragmento dessa dimensão divina que abrange todas as 

faixas como um todo. 

                                                
48 Tarsila contou que, em uma sessão que ocorria durante um feitio em Rondônia e sob efeito da  ayahuasca, viu-
se saindo do seu próprio corpo e ascendeu verticalmente, como num voo, até uma altura em que conseguia ver a 
casa de feitio de cima e toda a floresta ao redor. Viu então diversos espíritos ao redor do local onde era preparada 
a ayahuasca, espreitando sorrateiramente o que todos faziam com intenção de atrapalhar aquele trabalho.  
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Compreendendo mais detidamente como a água e a ayahuasca operam como 

mediadores entre planos, alguns aspectos da montagem das panelas e do cozimento adquirem 

sentidos mais profundos para quem realiza essas tarefas. Algumas imagens presentes em uma 

montagem fotográfica realizada por Alexandre evidenciam essa relação. Apontando para uma 

fotografia que diz gostar muito, ele inicia nosso diálogo descrevendo detalhadamente a 

sensação da água sendo derramada sobre suas mãos, para então cair na panela que havia sido 

preenchida com jagube e rainha, momentos antes de ir ao fogo para iniciar mais um 

cozimento. Naquele momento intuía para aquela panela tudo aquilo que ele vinha recebendo 

da ayahuasca. A água, ao tocar sua pele, funde-se a ele, adquire sua memória, para ser 

transposta para as plantas que estão no interior do recipiente: “Existe uma alquimia ali”, 

explica. Alexandre também descreve outra fotografia em que um discípulo, no primeiro 

plano, repousa suas mãos sobre a camada de jagube picado que recobre a panela, aguardando 

o momento de levá-la ao fogo. Segundo ele, percebe-se que a pessoa está bem concentrada, 

focada, emanando energia para ela. No segundo plano da foto, Alexandre aponta para a sua 

própria imagem, mostrando a maneira como segura o cambito durante a montagem da panela 

e como isso reflete a relação do discípulo com aquela etapa do feitio. É um momento de cura, 

de emanar e receber cura, afirma. Fechar os olhos “ajuda no foco de concentração. Parece que 

as barreiras desta dimensão, temporais e físicas, caem. Eu fico mais próximo da consciência”. 

Seu braço segura o cambito de maneira firme, como ele observa. “Tem que ser com firmeza, 

porque tem que estar claro o que você está fazendo. Tem que estar com um propósito, com 

entrega, não tem como fazer uma coisa dessas mais ou menos”. Pergunto para Alexandre o 

que poderia acontecer se não ser feito desse modo: “Pode machucar”, afirma. “Machuca o 

espírito?” questiono, intrigado sobre o que, nesse processo, poderia ser lesionado: “Machuca 

o espírito”, responde prontamente. “É importante conhecer a intenção das pessoas, o exemplo 

do Mestre, sentir a egrégora, observar a mudança nas pessoas e na sua própria vida, e aí você 

se sente confiante para fazer um trabalho desses”. 

Sua fala exemplifica de que forma o discípulo se relaciona com a ayahuasca que está 

sendo preparada. As etapas de montagem e cozimento, onde as energias do jagube e da rainha 

fundem-se através da água, são momentos intersticiais, onde ambos, o discípulo e a panela, 

encontram-se abertos e suscetíveis à influência um do outro. Nesta situação, deve-se ter 

atenção para que energias densas49 não interfiram no cozimento em preparo ou na pessoa que 

está em contato direto com a panela. Por situarem-se um outro plano – conforme explicado 

                                                
49 O “denso” é uma qualidade negativa que se opõe ao “leve” ou ao “divino”. 
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anteriormente – e simultaneamente manifestarem-se para as pessoas através das plantas, a 

condição de imanência de Mestre Yajé e Rei Huascar em relação a elas é algo dado, que 

independe de qualquer intenção humana. Em outras palavras, nenhuma ação consegue 

modificar a ontologia destes seres, tampouco das plantas que eles habitam. O que o feitio faz, 

enquanto ritual, é construir relações entre os humanos e estes espíritos. Assim, em um 

processo de transubstanciação cíclica, o discípulo utiliza o conhecimento adquirido através 

destes espíritos-mestres nas ocasiões em que ele bebeu a ayahuasca, em suas jornadas à 

dimensão onde eles se encontram, para emanar este mesmo conhecimento, em forma de 

energia que ele agregou em si, para que a beberagem que ele prepara transforme-se em 

ayahuasca. Se para o discípulo, conforme analisamos a partir do discurso fornecido por 

Edson, a ayahuasca-substância opera como um mediador para conduzir quem a bebe à 

ayahuasca-dimensão, ao encontro dos espíritos-mestres que a regem, o feitio opera como um 

mediador para conduzir estes mesmos espíritos para o plano dos humanos, para que eles 

saiam do estado de imanência das plantas e se manifestem através da beberagem. Enquanto 

no plano divino eles estão incorporados um ao outro, formando uma coisa só, no plano 

terreno eles encontram-se separados, pois cada um habita uma planta diferente. Cabe àqueles 

que preparam a ayahuasca integrá-los um ao outro novamente, para que as pessoas que a 

beberem possam conhece-los da forma como eles se encontram no plano divino. Acredito que 

o momento descrito por Alexandre, de atenção aos pensamentos, de imbuir-se das energias 

que a ayahuasca vem trazendo para as pessoas, sob o risco de “machucar” o espírito, demande 

tanto cuidado por parte do discípulos justamente porque, nesta mediação que o feitio opera, 

seu lugar seja de integrador destes planos. “Quando você encontra seu lugar dentro feitio, 

você encontra seu lugar dentro do universo”, ensinou Mestre Rogério durante um feitio. 

Esta função ocupada pelo discípulo ao montar a panela e cuidar dela durante seu 

cozimento está diretamente relacionada com a sua própria experiência com a ayahuasca, pois 

é através do aprendizado obtido nas diversas ocasiões em que ingere a beberagem que ele se 

torna apto a realizar esta tarefa. Proporcionando o trânsito por outras dimensões, a ayahuasca 

concede para aquele que a bebe a possibilidade de conhecer lugares e vivenciar sensações só 

acessíveis aos que já morreram. Ao sentir-se desprendido do seu corpo e adentrar o mundo 

espiritual, passa a conhecer o que existe do outro lado, vivenciando uma perda momentânea 

de identidade e de referenciais espaço-temporais. A sensação de que o espírito está deixando 

o corpo e a despersonalização que a acompanha podem suscitar as mais diversas reações 

quando a pessoa está aprendendo a “caminhar por outros mundos”. Por isso é comum, 

principalmente nas suas primeiras experiências com a beberagem, algumas pessoas sentirem 
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medo de morrer. Alguns reagem com pavor e querem voltar rapidamente para o seu corpo, 

achando que poderão perder-se no mundo espiritual, enquanto outros permitem-se serem 

conduzidos pelos espíritos da egrégora para conhecerem outros domínios e outras formas de 

existência. “A ayahuasca ensina a morrer”, costuma dizer Mestre Rogério. Podemos tomar a 

experiência com a ayahuasca como um processo ritual em que, ao adentrar o mundo 

espiritual, o ayahuasqueiro separa-se momentaneamente do mundo físico, situando-se em uma 

posição de liminaridade (Turner, 2013). Nem vivo, nem morto, permanece encarnado em um 

corpo, mas sente que seu espírito está deslocado dele. Sua percepção sensorial torna-se capaz 

de apreender não apenas os estímulos do ambiente ao seu redor, vendo e ouvindo as pessoas 

próximas a ele, mas também os espíritos desencarnados que o circundam, principalmente 

quando permanece de olhos fechados. Aprendendo a transitar entre mundos, aprende a 

comunicar-se com seres pertencentes a outras realidades, compreendendo como é viver em 

outros planos sem as limitações impostas pela condição humana, marcadas pelo nascer, devir 

e morrer. 

Com a experiência obtida nesse deslocamento entre planos, a pessoa que monta a 

panela de ayahuasca e cuida do seu cozimento aprende a trazer à tona as energias que agregou 

a si durante suas jornadas ao plano divino, conseguindo assim comunicar-se com os espíritos-

mestres da egrégora. Os riscos de se “machucar” ao realizar essa tarefa, são os riscos de não 

estar devidamente preparado para estabelecer essa conexão, permitindo que energias densas 

presentes em seu próprio espírito contaminem essa comunicação e atraiam espíritos 

malfazejos. “Você está entrando no mundo espiritual, não está mais no mundo material. Ele é 

desconhecido ainda, você não sabe quem está do outro lado. Você está aberto. Se não estiver 

no controle, quem estará?”, reflete Osvaldo, também reconhecendo o despreparo para cuidar 

de panelas como algo arriscado. Conto para ele uma experiência que tive no meu primeiro 

feitio que ilustra o que ele acabou de dizer. Cuidava de uma panela cujo líquido borbulhava 

no fogo há um bom tempo. Era uma noite quente de Rondônia e havíamos bebido uma 

ayahuasca bem forte. Em determinado momento, senti meus pensamentos se alterarem e 

passei a pensar coisas estranhas, a ver imagens e ouvir diálogos que me deixavam 

profundamente entristecido. Parecia que, conforme eu me aprofundava nesses pensamentos, 

eles me conduziam para lugares distantes daquele onde eu estava naquele momento. De 

repente levei um choque que fez meu corpo inteiro tremer. Me dei conta que estava cuidando 

da panela no fogo. Fechei meus olhos novamente, respirei fundo o vapor quente que exalava 

do cozimento e voltei minha atenção para a ayahuasca. 
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Enquanto a agência que o discípulo exerce na panela durante sua montagem e 

cozimento apontam para um sentido comum entre todos os participantes do feitio, as 

consequências que a interferência de energias densas possam ter na preparação da ayahuasca 

possuem diferentes interpretações entre meus interlocutores. Alguns me explicaram que a 

influência dos discípulos na energia que vai para a decocção é relativa, pois a egrégora 

presente no feitio se sobrepõe a qualquer intenção negativa, não permitindo que aconteça algo 

que possa comprometer a ayahuasca que será bebida. Há aqueles que pensam que a força e a 

luz presentes no líquido das panelas é capaz de curar quem porventura possa estar mal 

intencionado. Outros compreendem que se alguma intenção negativa for colocada na 

beberagem, quem bebê-la irá se encontrar com essa mesma energia quando adentrar o mundo 

espiritual. Embora apresentem uma variação considerável, todos os pontos de vista relatados 

convergem para a concepção de que durante o feitio existe a possibilidade de certa influência 

negativa ser exercida sobre a beberagem caso não sejam tomados os devidos cuidados. 

Apesar de não desconsiderar a relevância destas interpretações, a compreensão de 

Osvaldo sobre o tema pareceu-me a mais instigante para refletir sobre de que formas as 

intenções de cada discípulo podem afetar o resultado do feitio. Apontando para diversas fotos 

que mostram pessoas realizando diferentes tarefas, escolhidas para compor sua montagem, ele 

explica que a luz dos espíritos-mestres só adentra o feitio através da luz de cada discípulo.  

Conforme explanado ao longo deste capítulo, durante todas as etapas deste ritual uma 

série de ações e precauções são mobilizadas para que espíritos malfazejos não se aproximem 

do feitio e os discípulos que participam mantenham-se constantemente imbuídos de energias 

positivas. Ao mesmo tempo em que essas medidas afastam qualquer intenção que possa 

contaminar a beberagem durante sua preparação, elas atraem os espíritos que pertencem à 

egrégora, permitindo que eles se manifestem durante todo o ritual. Portanto, quanto mais 

discípulos estiverem “vibrando” na mesma energia, com mais intensidade a egrégora se 

apresenta, o que mostra como a ayahuasca preparada durante o feitio é sempre resultado de 

um esforço coletivo, tanto físico quanto espiritual. “Cada um intui uma coisa. Junta a luz de 

todos, vem a luz do Mestre Yajé e cobre, fica uma coisa só. Ele vê toda essa dedicação e diz: 

‘Vou dar mais luz’”, explica Osvaldo. Se más intenções ou energias densas tomam corpo e 

tornam-se preponderantes, a luz destes espíritos tem dificuldade de se manifestar. Sua 

compreensão forneceu alguns elementos sobre a relação do discípulo com a egrégora durante 

o feitio sobre os quais eu nunca havia refletido antes. 
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Durante uma sessão com a ayahuasca no derradeiro feitio realizado pela Irmandade50, 

perguntei para Mestre Rogério se, de todas as etapas que envolvem a preparação da 

beberagem, haveria algum momento mais vulnerável à influência de energias densas. Sua 

resposta enfatizou a importância de todas as pessoas envolvidas na preparação da “terem fé 

naquilo que elas estão fazendo”, evitando abrirem “fendas” que permitam que energias densas 

adentrem o feitio. “Quanto maior a entrega e a fé que a pessoa tem na Doutrina e no Mestre 

[Yajé], mais fácil é incorporar a egrégora aqui dentro desta panela. Quanto menos fé e menos 

entrega, mais dificulta a egrégora a entrar”. No momento pensei que talvez Mestre Rogério 

estivesse sendo evasivo em sua resposta, não querendo fornecer informações sobre os 

momentos de maior vulnerabilidade do feitio sob o risco de deixa-lo à mercê de pessoas e 

espíritos mal-intencionados. Porém, cruzando essas informações com as considerações de 

Osvaldo, fornecidas meses antes, é possível concluir que todo o cuidado tomado ao longo do 

feitio visa criar condições para os espíritos da egrégora se manifestarem, ajudando na 

preparação da beberagem e adentrando a ayahuasca. 

 

A decocção das plantas que vai sendo continuamente preparada e armazenada para ser 

novamente fervida é sempre chamada de cozimento. Conforme explicado anteriormente, não 

existe uma fórmula de como se chega a esse resultado final. A lógica dessa sequência de 

cozimentos e todas as suas nuances – quando eles devem ser separados ou misturados um 

com o outro, quando eles devem ser fervidos com “material novo” (plantas que ainda não 

foram utilizadas em outros cozimentos), em que momentos o material que já foi utilizado 

deve ser descartado ou reaproveitado – só podem ser apreendidas quando a pessoa acompanha 

a preparação da beberagem junto às panelas desde o seu início e compreende como o feitio, 

como ressaltou Mestre Rogério, conduz a si mesmo. À medida em que são seguidamente 

cozidos, resultando num líquido cada vez mais espesso, chega o momento chamado de apuro, 

onde esses diferentes cozimentos são fervidos pela derradeira vez, utilizando cipó e folhas que 

não foram utilizados anteriormente. Somente depois de apurado o líquido espesso e marrom 

torna-se efetivamente ayahuasca. Nesse estágio, ela já atingiu a “graduação” para que possa 

ser servida em uma sessão.51 Nos últimos cozimentos, geralmente Mestre Rogério separa 

                                                
50 Feitio realizado em Mogi das Cruzes, durante o mês de fevereiro de 2017. 
51 Para que esteja suficientemente “graduada”, a decocção deve ter extraído das plantas que a compõem uma 
quantidade suficiente dos princípios ativos que agem sobre o corpo humano. O Banisteropsis caapi tem como 
principais agentes os alcaloides betacarbolínicos harmina, tetra-hidroharmina e harmalina, enquanto na 
Psychotria viridis é o DMT (N, N-Dimetiltriptamina) que age na complexa interação farmacológica da 
beberagem com nosso organismo. A molécula do DMT é estruturalmente semelhante à molécula da serotonina, 
um importante neurotransmissor do sistema nervoso central. A DMT não é ativa oralmente, sendo decomposta 
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alguns copos do líquido que ainda irá apurar e serve para alguns discípulos, para saber a 

proporção de força e luz que a beberagem possui até o momento. Depois de algumas horas, 

pede para cada uma delas um relato de como foi o trabalho, se tinha mais força ou mais luz, 

se teve muitas visões, se “apertou” muito ou se estava serena demais, se vomitou etc. Caso 

haja necessidade, durante o apuro ele adiciona uma quantidade maior de cipó ou de folhas.  

É durante o apuro que Mestre Yajé, Rei Huascar e os demais espíritos-mestres da 

egrégora incorporam-se definitivamente à ayahuasca. As ações tomadas ao longo do feitio 

para intuir energias divinas permitem que estes seres se aproximem, possibilitando que 

adentrem a beberagem e tragam a força e a luz necessária para que aquele que a ingeriu possa 

trabalhar com ela. “O que é o apuro? É trazer para a pureza”, afirma Mestre Rogério em uma 

sessão durante o feitio. Esta “pureza” refere-se à capacidade da beberagem permitir o acesso à 

dimensão dos espíritos-mestres de forma límpida, sem ruídos ou interferências que possam 

prejudicar esta comunicação. Se no plano físico a decocção permite extrair os princípios 

ativos que possibilitam a interação da ayahuasca com o organismo, conforme descrito acima, 

no plano espiritual o cozimento da beberagem e o seu apuro agem na energia de cada uma das 

plantas e, consequentemente, dos mestres nelas incorporados. A água, o fogo e as plantas 

estabelecem entre si relações que permitem gradualmente agregar força e luz à beberagem. “O 

fogo libera a energia. A água retém a energia. As plantas são a própria energia”, explica 

Mestre Rogério. 

A força é a manifestação de Mestre Yajé no corpo e no espírito da pessoa que ingeriu 

a ayahuasca. É ela que ajuda o ayahuasqueiro a curar-se, facilitando seu processo de 

“limpeza”. O vômito, reação comum à ingestão da ayahuasca, tem por finalidade “limpar” o 

espírito e o corpo de impurezas, energias densas que a pessoa possa ter absorvido pelas mais 

diversas formas. É a materialização destas energias, para que possam ser expelidas pelo 

corpo. Defecar, urinar, suar, lacrimejar, bocejar ou respirar de modo mais profundo são 

consideradas outras formas de “limpeza” que podem ocorrer sob efeito da ayahuasca, de 

acordo com a necessidade pessoal de cada um.52 Outras reações físicas, como espasmos, 

                                                                                                                                                   
por uma enzima chamada monoaminoxidase (MAO). Os alcaloides presentes no Banisteropsis caapi inibem a 
atuação da MAO, evitando que o DMT seja desativado e permitindo que ele atue no sistema nervoso central, 
alterando significativamente o estado de consciência de quem a ingeriu. A tetra-hidroharmina presente no cipó 
também possui relevância  na interação com os receptores de serotonina, bloqueando-os temporariamente e 
inibindo sua absorção. Agindo conjuntamente com o DMT, a ação desencadeia uma notável elevação do nível de 
serotonina no sistema nervoso central, também ocasionando profundas alterações de níveis perceptivo e 
emocional. Para um resumo da interação farmacológica da ayahuasca com o corpo humano, ver Luna (2005). 
Para uma abordagem mais aprofundada das propriedades psicoativas do Banisteropsis caapi e da Psychotria 
viridis, ver Ott (1996). 
52 Conotações similares podem ser encontradas na “limpeza espiritual” do Santo Daime (Groisman, 1991, p. 
166) e na “purga” do vegetalismo peruano (Luna, 1986) e do xamanismo do Putumayo colombiano estudado por 
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tremedeiras, formigamentos dos membros, náuseas intensas e a sensação constante de ter seu 

corpo “apertado” são considerados a força agindo sobre a pessoa. Geralmente essas sensações 

são acompanhadas de “correções” e “orientações” de Mestre Yajé, mostrando para a pessoa 

erros cometidos e aspectos de sua trajetória de vida que devem ser modificados para que seu 

espírito e seu corpo não adoeçam novamente. 

A luz, por sua vez, é Rei Huascar manifestando-se através da ayahuasca. É ela que 

ajuda a pessoa a iluminar-se, fazendo com que enxergue através da escuridão que habita o 

interior do seu próprio espírito e possa conhecer dimensões dentro de si que seriam 

inacessíveis caso não estivesse sob efeito da beberagem. Um comentário de André sobre uma 

foto ajuda a ilustrar essa concepção. A imagem mostra uma concha derramando a beberagem 

sobre um balde. A luz que perpassa o líquido contrasta com a baixa luminosidade do restante 

da composição: “Esta foto mexeu muito comigo, a cor de fogo do chá. Dentro da escuridão, a 

luz da ayahuasca. Remete muito ao que ela é. Aonde ela chega, ilumina. Pode estar o breu que 

for, aonde ela está, tudo em torno dela clareia e você consegue ver”. A luz da ayahuasca 

também é relacionada a pensamentos mais “claros” e “luminosos”, acompanhados de uma 

intensa sensação de leveza, bem estar e serenidade, vinculados ao conforto e acalanto de Rei 

Huascar. Seus efeitos sobre o corpo são considerados mais brandos, o que demanda uma 

percepção mais apurada para senti-los. É comum às pessoas que bebem a ayahuasca há pouco 

tempo terem certa dificuldade em discernir quando é Mestre Yajé e quando é Rei Huascar que 

está interagindo com seu corpo e espírito, pois geralmente os efeitos da força mesclam-se aos 

da luz, mostrando que, por estarem incorporados um ao outro, ambos sempre agem em 

conjunto.53 Para os discípulos com quem conversei, as visões que ocorrem quando se está sob 

efeito da ayahuasca não são vinculadas unicamente à luz, mas à beberagem como um todo. “A 

luz pode lhe mostrar, mas é preciso força para ver”, foi a resposta que alguns me deram. A 

força relaciona-se à cura e a luz à iluminação, porém a cura é parte do processo de iluminação 

e a iluminação é parte do processo de cura, mostrando que as duas categorias possuem 

simultaneamente um caráter de oposição e de complementaridade. Por isso, tanto a força do 

cipó quanto a luz da rainha são manifestações da própria luz divina. 

                                                                                                                                                   
Michael Taussig (1993, p. 371-372). Entre os Piro do Baixo Urubamba, na região subandina do Peru, la purga 
ajuda a limpar-se dos resíduos de caça que a pessoa se alimentou, pois seu acúmulo no corpo pode causar mal-
estar, preguiça e até vontade de morrer (Gow, 1987, p. 120; 2001, p. 139). 
53 Uma exceção é a decocção chamada de yajé, preparada apenas com o Banisteropsis caapi, que recebe este 
nome por ser a beberagem dada ao povo Achinaguá por Mestre Yajé. Embora o cipó também possua substâncias 
psicoativas, sua finalidade é o tratamento de doenças. Mestre Rogério indica que ele seja utilizado 
principalmente em trabalhos de cura, como são chamados os rituais de benzimento realizados na Irmandade. 
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 Percebe-se uma estreita relação entre as formas de agência da força e da luz da 

ayahuasca sobre os humanos com a ontologia dos espíritos através delas. Mestre Yajé é um 

curandeiro, um espírito de luz, um ser que se manifestou a partir do plano divino sob uma 

forma humana para curar o povo Achinaguá da maldade que eles haviam ingerido através da 

carne de um peixe. Já Rei Huascar era o líder daquele povo que, pelas suas virtudes, deixou a 

condição humana para tornar-se um espírito iluminado. Mestre Yajé parte do plano divino 

para o plano terreno para ajudar as pessoas a se curarem, enquanto Rei Huascar parte do plano 

terreno e, iluminando-se, torna-se parte do plano divino. A relação entre “espírito iluminado” 

e “espírito de luz” apresenta vetores de transição entre um plano e outro, onde a pessoa que 

bebe a ayahuasca torna-se um ponto de confluência dessas “trilhas de movimento” (Ingold, 

2015, p. 118), incorporando-as ao devir do seu próprio espírito. 

O apuro é um momento de constante atenção para as pessoas que cuidam das panelas, 

exigindo cuidado para que o líquido em ebulição não transborde, pois dali já será retirada a 

ayahuasca. “Cada gota é importante. Uma gota a mais pode fazer uma diferença muito grande 

para uma pessoa”, recorda Jorge. Durante esse período, os envolvidos nessa tarefa procuram 

manter-se em silêncio e quando tem de falar algo, procuram ser breves, evitando tratar de 

assuntos que não estejam diretamente relacionados ao feitio ou à Doutrina. Sob efeito da 

ayahuasca, a percepção do processo de apuro da decocção modifica-se consideravelmente. 

 

O vapor que sobe da panela não é apenas vapor, é como se fossem espíritos 

ancestrais em uma dança xamânica, como se estivesse acontecendo uma festa espiritual. 

Deixa de ser só fogo, panela e material. Torna-se energia. Quando estamos na força 

fazendo o chá esse contato com a ancestralidade é muito palpável. O cheiro da lenha, o 

cheiro da ayahuasca, é impressionante como eles resgatam coisas espirituais. A primeira 

vez que eu vi pessoas no vapor das panelas foi em Rondônia. Havia dez panelas no fogo e 

o vapor que saía de todas elas fez um movimento circular. Isso chamou a minha atenção. 

Dava para ver índios dançando, como se estivessem fazendo um trabalho de cura. Eu 

não vejo muita coisa nos meus trabalhos com a ayahuasca, mas quando as panelas estão 

abertas e eu estou no vapor delas é o momento em que eu mais vejo desencarnados e 

manifestações espirituais.  

 

Os espíritos que André vê se incorporarem à ayahuasca durante o apuro não se 

manifestam apenas sobre o líquido que borbulha. “Quando a panela está fervendo, com o 

cambito você consegue sentir ela vibrando. Você vibra junto com ela. É um momento em que 

você é a panela”. As ações e precauções mobilizadas durante todo o feitio, criando condições 
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físicas e espirituais para o preparo da beberagem, fazem do discípulo um recipiente onde 

egrégora pode agir no seu interior. Ao tornar-se a panela, conforme relata Luiz a partir da sua 

própria experiência, os elementos envolvidos nesse processo – plantas, água, fogo, cambito, 

panelas, humanos e não-humanos – não estão mais separados ou fechados em si mesmo. “As 

coisas são as suas relações” (Ingold, 2015, p. 119). Cada pensamento, palavra e ação 

operados no decorrer do feitio modificam profundamente a percepção do discípulo ao lidar 

com a beberagem que lentamente apura. Imerso num fluxo de substâncias que perpassam e 

integram diferentes planos, o discípulo passa a se reconhecer como parte de uma trama de 

relações que tornam permeáveis as fronteiras que delimitam os seus atores. Compreendendo 

então como a egrégora torna-se parte da ayahuasca que ferve constantemente dentro da 

panela, o ayahuasqueiro permite que ela atue também dentro do seu próprio espírito. 

 

O apuro tanto serve para o chá quanto para a pessoa. É momento de apurar, é 

momento de tornar-se puro. Trazer pureza para si é retirar coisas escuras, densas, que 

maculam, que nos encardem espiritualmente.  E aí está o egoísmo, a ingratidão, a 

maledicência, um tanto de coisa, então o período do apuro é um período tanto do chá 

quanto da pessoa que está bebendo o chá. Ela pode aproveitar para se apurar também. 

Trazer o apuro para si. 

 

A experiência do feitio adquire um sentido mais amplo para o discípulo da Irmandade 

quando vivenciada a partir desta perspectiva. Além de preparar a decocção do cipó e das 

folhas e incorporar nela Mestre Yajé, Rei Huascar e os demais espíritos-mestres da egrégora 

através do apuro para torná-la ayahuasca, o feitio enquanto ritual fornece um modelo para que 

o discípulo possa entender como estes seres também podem adentrar o seu espírito, fazendo, 

por sua vez, com que ele aprimore cada vez mais a sua movimentação pelas tramas – ou teias 

– que o conectam a diferentes mundos. Depois de apurada, a ayahuasca é cuidadosamente 

filtrada e armazenada. Mestres Rogério e Ana, dias depois, bebem-na para verificar sua 

graduação e avaliar qual o tipo de trabalho ou sessão mais indicados para que ela seja servida. 

O gosto da decocção recém preparada tem sua própria característica e, no momento que ela é 

sorvida, o ayahuasqueiro se recorda de todos os momentos que ele vivenciou e, 

principalmente, de todo o conhecimento que ele incorporou a si. O feitio é constantemente 

referido por seus participantes como um “divisor de águas” na vida do discípulo justamente 

porque ele o ensina a integrar o humano ao divino e os espíritos da ayahuasca ao seu próprio. 
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MODOS DE VER, MODOS DE SER 
  

Considerações finais 
 

 

A grosso modo, o caminho que um discípulo da Irmandade percorre durante o feitio 

parte, obviamente, de um contato prévio com a ayahuasca, cuja experiência o motiva a 

participar da preparação da beberagem com a intenção tanto de ajudar quanto de aprender  

sobre esse processo. Retirar o cipó, colher as folhas, derramar água sobre uma panela e levá-la 

ao fogo são, num primeiro momento, ações concretas envolvendo materiais e suas 

transformações. Conforme adentra nessa dinâmica, aprendendo com os mais experientes, 

participando das sessões, ouvindo as orientações dos dirigentes do grupo e realizando as 

atividades sob efeito da ayahuasca, ele passa a reconhecer outros processos e transformações 

mais profundas que também ocorrem ao longo do feitio, conduzindo a preparação da 

beberagem e direcionando a ação dos discípulos que dela participam. Assim, toda ação que 

anteriormente ele acreditava ter como objetivo apenas transformar as plantas em ayahuasca 

passa a apresentar um emaranhado de conceitos que o transporta diretamente para os ensinos 

da Doutrina e o faz cada vez mais compreender a complexidade da relação deste ritual com o 

mundo espiritual. 

 Essa mudança de percepção que o feitio introduz no ayahuasqueiro de certa forma 

refletiu no modo como os meus interlocutores observavam e interpretavam as fotografias 

apresentadas por mim. Pude apreender nos seus olhares um movimento que partia do 

referente concreto presente na imagem fotográfica para uma dimensão que transcendia sua 

materialidade. Era como se a forma de se tocar um cipó, o jeito de olhar para uma folha de 

rainha ou a decocção cozendo dentro de uma panela fossem rastros de manifestações 

espirituais muito amplas, possíveis de visualizar apenas sob efeito da ayahuasca. Mesmo 

mostrando o que seriam apenas traços de algo muito maior, os discípulos debruçaram seus 

olhares com grande entusiasmo sobre as dezenas de fotografias que eu compartilhava durante 

nossos longos diálogos fotográficos. A linguagem documental que grande parte das minhas 

fotografias carrega, atrelada primordialmente a uma intenção de registro, nunca foi apontada 

como uma limitação para adentrar dimensões invisíveis. “Conseguimos ver o mundo 

espiritual nas fotos porque bebemos a ayahuasca”, foi o que ouvi em uma dessas ocasiões. 
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 Com um grande volume de dados etnográficos oriundos destes encontros fotográficos, 

uma inquietação ainda me perseguia: o que a fotografia não era capaz de mostrar? Havia 

tentado alguns efeitos visuais em algumas imagens fotográficas, mas elas suscitaram poucos 

comentários que apontassem para qualquer relação ou problematização mais profunda com as 

experiências visionárias com a ayahuasca. As diferenças entre fotos coloridas e preto e branco 

foram de fato muito mais comentadas. Para muitos, a presença da cor na imagem “distrai” o 

olhar, obliterando detalhes do trabalho do feitio e expressões dos participantes que a foto 

preto e branco, por sua vez, enaltece. Guilherme Sato chega a compará-las à forma como se 

vê quando se está sob efeito da ayahuasca. Embora paradoxalmente a beberagem produza 

uma profusão de cores de tons e matizes indescritíveis, Guilherme relacionou a imagem 

colorida à qualidade ordinária da visão, enquanto o preto e branco caracterizaria a visão sob a 

força e a luz da ayahuasca, capaz de notar elementos e detalhes que antes não eram 

percebidos. 

 Para mim já era possível rascunhar a precipitada conclusão de que, embora as imagens 

fotográficas mobilizadas nas interlocuções com os discípulos da Irmandade suscitassem uma 

extensa gama de temas relacionados ao feitio e à Doutrina, corroborando as discussões 

antropológicas que enaltecem a potencialidade do seu uso no trabalho de campo1, meus 

interlocutores reconheciam as limitações da fotografia para traduzir aquilo que é visto sob 

efeito da ayahuasca. Nessa linha, seria possível apontar como causa a relação que nossa 

cultura, e consequentemente a Irmandade, mantém com a fotografia, tomando-a como 

referente do real, capaz de registrar fielmente a realidade que adentra a objetiva da câmera, 

mas incapaz de representar ou evocar visualmente o mundo espiritual que o ayahuasqueiro 

constantemente adentra. 

 Convencido dessa possibilidade, meu trabalho de campo passou a consistir apenas no 

refinamento de alguns dados e algumas interlocuções esporádicas com as fotografias para 

complementar alguma informação porventura ausente. Durante esse período etnograficamente 

moroso, eu estava na cozinha comunitária da Irmandade em uma tarde quando escutei de 

relance Heloísa comentar com Tarsila: “Lembra aquela blusa que eu comprei, que eu disse ter 

um desenho nela parecido com uma visão que eu tive na ayahuasca? Parece com esse desenho 

aqui”. E apontou para uma imagem estampada sobre uma toalha de mesa, cuja forma 

geométrica compunha um círculo concêntrico, com detalhes que se repetiam simetricamente 

em todo o seu entorno. No mesmo momento perguntei se ela realmente tinha visto aquela 

                                                
1 Para citar alguns exemplos, ver Caiuby Novaes (2006; 2008b), Copque (2003), Bittencourt (1998) e Villela 
(2016). 
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imagem. Fiquei intrigado porque havia de fato uma semelhança muito grande com as imagens 

que eu costumo visualizar quando bebo a ayahuasca. Heloísa respondeu que sim, que 

inclusive havia feito um desenho da imagem e mostrado à Mestra Ana. Perguntei se ela 

poderia desenhar uma cópia para mim, pois gostaria de vê-la e fazer-lhe algumas perguntas 

sobre aquela imagem. “Os trabalhos em que a ayahuasca está muito forte abrem muito a 

minha visão, e então eu vejo estes prismas em movimento no meu corpo. Se eu focar meu 

olhar em algum lugar, também os vejo”, conta, dias depois, me mostrando o desenho (figura 

1). E o que eram essas imagens? “Elas mostram que tudo tem vida e movimento. E que tudo 

está interligado, porque estes prismas que via em mim eu também via em outros lugares, ao 

meu redor. Então tudo está interligado, é tudo uma única energia”. Apontando para o desenho, 

Heloísa mostra que a parte externa da imagem sai de dentro do que ela chama de “núcleo” e 

se dispersa expansivamente. Ao focar seu olhar nesse ponto central da figura, que fica 

constantemente abrindo e fechando, ela entra em uma outra dimensão. “É um lugar aonde 

você vai e volta. Talvez possa representar a nossa essência”, afirma, reconhecendo certa 

dificuldade para descrever esta rica experiência visionária. 

 

É como se você acessasse o mundo espiritual de uma forma que você não 

consegue explicar materialmente falando. Você acessa algum lugar que te remete a uma 

ancestralidade. A primeira vez que eu vi algo relacionado a isso foi durante uma sessão 

que teve fora do templo. A ayahuasca estava muito forte e quando eu olhei para a minha 

mão, ela estava totalmente diferente, tinha umas tarjas, como se estivesse pintada. Sabe 

aquelas pinturas de índio? Nas mãos, nos braços e vinha subindo. Eu abria e fechava 

meus olhos, não acreditava que estava vendo aquilo. Ficaram maiores, então eu olhei e 

vi as mandalas. Na hora eu me assustei, porque nunca tinha visto aquilo. E não passava. 

Eu falava: “Meu Deus!”. Então me levantei e continuei vendo. Fui caminhar porque 

achei que ia vomitar, que ia ter um treco, pensei que ia passar mal. Comecei a andar e 

comecei a ver isso na mata toda. Olhava para minhas mãos e continuava vendo 

claramente pinturas indígenas no meu braço. Depois fui me acostumando, continuei 

vendo mas com uma intensidade menor. Das outras vezes que eu via já não me assustava 

mais, era algo natural. Por isso que me remete à ancestralidade, porque eu realmente me 

vi num outro momento de vida. E foi impressionante. 

 

 

 

 



Figura 1: Desenho feito por Heloísa.
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Não foi apenas a Heloísa que essas imagens impressionaram. A interpretação que ela 

faz da sua experiência aponta para a imagem reproduzida no desenho como um agente que 

conduz sua percepção por outras formas de existência. A imersão do seu olhar no padrão 

geométrico e na sua constante pulsação fazem com que ela adentre um outro plano, 

reconhecendo ali sua essência divina. Partindo do seu próprio corpo e espalhando-se pelo 

ambiente ao seu redor, a constante repetição desta imagem sobre outras superfícies e a 

maneira como elas “se comunicam”, segundo relata, faz com que ela se comporte como um 

signo, demonstrando para Heloísa a contiguidade entre ela e tudo que a cercava. Não à toa, 

ela chama a imagem de “prisma de água”2, ajudando-a a compreender como tudo está ligado, 

o dentro e o fora, o passado e o presente. 

 

Ancestralidade é a minha essência espiritual e para chegar a ela eu passei por 

várias encarnações que foram me despertando. É ir voltando até chegar à sua essência 

divina. Nessa ancestralidade tem o indígena. Foi o que eu senti naquele momento, que 

era eu em alguma encarnação. Porque eu abria os olhos, fechava e não passava. Senti 

que aquilo já foi eu um dia, aquelas marcas de pintura foram eu em algum momento. Foi 

uma manifestação espiritual para me mostrar que eu não sou só isso que eu estou vendo 

hoje, que existe algo muito mais profundo. Foi uma maneira da ayahuasca me mostrar 

isso. 

 

 No contexto da Irmandade, o termo “ancestralidade” aponta para duas temporalidades 

distintas, porém relacionadas. Uma remonta ao contexto da História da Ayahuasca e os seus 

desdobramentos posteriores, presentes em outras narrativas, também localizadas num 

contexto indígena. Assim como a fala de Heloísa, são recorrentes alguns relatos de meus 

interlocutores sobre visões de suas encarnações anteriores como indígenas. Durante uma 

sessão com a ayahuasca, enquanto olhava para uma fogueira, Anselmo viu em meio às brasas 

– “como em uma televisão” – uma aldeia indígena, com pessoas realizando suas atividades 

cotidianas. Tratava-se, também, de uma encarnação sua anterior. A mesma sensação teve 

Michele ao ver, como num flash, uma índia senil. Ir ao encontro de um antigo indígena 

ancestral pode dar a entender que a Irmandade localiza o índio somente em um passado 

remoto, como se qualquer forma de contemporaneidade fosse ignorada. Acredito que essa 

pode ser uma interpretação errônea, pois há um senso comum entre os discípulos de que 

diversos grupos indígenas que bebem a ayahuasca são os atuais descendentes do povo 
                                                
2 Ao chamar a imagem de “prisma de água”, Heloísa insere-a num sistema simbólico preexistente onde a água 
integra os planos terreno e divino, como visto anteriormente. 
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Achinaguá que adquiriram o conhecimento da beberagem através da difusão desta prática 

desde a época que remonta a sua origem. Assim, a Irmandade atualiza a identidade indígena 

presente em narrativas do passado na alteridade encontrada no presente. As confluências de 

significados que localizam entre a Doutrina e alguns aspectos cosmológicos encontrados no 

uso ameríndio da ayahuasca3, embora inevitavelmente passíveis dos mais variados equívocos, 

são atribuídos a esse passado comum ou ao acesso a um repositório de conhecimento situado 

no mundo espiritual, acessível através da ingestão da beberagem. O fato de que em suas 

jornadas em busca de um passado imemorial através da ayahuasca muitos acabam 

defrontando-se com uma encarnação vivida como indígena explica, portanto, de onde surge o 

seu primeiro contato com a beberagem e porque muitas visões e sensações suscitadas por ela 

lhes soam extremamente familiares. Na Irmandade muitos concebem os povos indígenas 

como populações mais conectadas à natureza e às manifestações do mundo espiritual através 

dela. Por possuírem profundos conhecimentos sobre a floresta e os espíritos que as habitam, 

conseguem conviver com ela em harmonia, ao contrário do homem branco. A essa imagem 

levemente romanceada4 do “bom selvagem” subjaz uma crítica ao modo de vida que o 

ocidente e o capitalismo construíram, com graves consequências para o planeta como um 

todo. Para muitos discípulos, o estágio atual da humanidade, com o consumo predatório dos 

recursos naturais, destruição gradual dos ecossistemas e o iminente risco de extinção da nossa 

espécie são interpretados como um sinal da “involução” da nossa sociedade. “Talvez nós 

sejamos os atrasados”, pondera Heloísa. 

É possível questionar se a construção da figura do índio pela Irmandade seria 

resultante desta idealização, somada a uma explicação histórica que remeta à origem da 

ayahuasca e à própria história do surgimento da Irmandade Natureza Divina através do 

encontro de um humano branco com um espírito indígena. Não excluo a possibilidade que 

estes fatores em diferentes proporções reifiquem-se nas visões de alguns dos meus 

interlocutores, mas creio que eles não devam limitar a análise aqui empreendida. Dado o 

contexto não indígena em que se encontra a Irmandade, é possível refletir sobre a figura do 

                                                
3  Muitos discípulos acabam se interessando pelo uso da ayahuasca no contexto ameríndio, pesquisando 
informações através de sites e vídeos disponíveis na internet. Alguns, sabendo da relação da antropologia com o 
tema, me perguntam sobre detalhes de rituais e cosmologias ameríndias relacionadas à beberagem. Assistir no 
cinema o filme O abraço da serpente (2015) revelou-se uma interessante oportunidade de observar como alguns 
discípulos da Irmandade interpretavam a imagem do indígena e do xamanismo apresentados no filme a partir de 
suas próprias concepções e categorias. 
4 Uma exceção à essa concepção do indígena marcada por esse discurso talvez seja Mestre Rogério. O contato 
que teve como médico com questões conflituosas relacionadas ao garimpo, exploração de madeira e disputas por 
terra envolvendo Suruís, Cinta-Largas e a sociedade envolvente, além dos problemas encontrados no 
atendimento à saúde dado a estas populações, de certa forma dissiparam essa idealização do seu imaginário. 
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índio enquanto alteridade. Se beber a ayahuasca é colocar para dentro de si as plantas e os 

espíritos-mestres incorporados nelas – todos indígenas – para gradualmente adquirir seus 

conhecimentos e poderes, podemos afirmar estarmos tratando da assimilação do Outro como 

um modo de tornar-se ele 5, incorporar suas características como forma de retorno à narrativa 

de origem da ayahuasca, para compreendê-la em sua plenitude, tornando-se parte dela. 

O sentido de “ancestralidade” encontrado na Doutrina também remete a uma “essência 

espiritual”, a um passado anterior à origem da humanidade, quando ainda habitávamos outros 

planos e não havíamos nos manifestado como seres humanos. Como dito anteriormente, 

embora exista uma narrativa cosmogônica que explica a origem da condição humana, os 

discípulos da Irmandade desconhecem o conteúdo dela. As informações que cada discípulo 

tem deste passado imaterial são oriundas de visões e sensações que, de forma difusa e 

fragmentada, os ajudam a recordar e entender de forma pálida porém impactante a sua 

existência em outros planos. 

 

Eu vejo – no meu entendimento, posso estar errado – que quando você bebe a 

ayahuasca você está revivenciando, vivendo de novo aquilo que você já tinha dentro de 

você. Traz à tona coisas que estão esquecidas, coisas que estão adormecidas na 

memória, ela começa a vir à tona. O Mestre Rogério ensina sobre o “aflorar da 

memória”, começa a aflorar, e você vivencia aquilo como se fosse algo novo, mas no 

fundo você já tinha vivenciado isso, já tinha isso dentro de você, só está vindo à tona. 

Na verdade, a ayahuasca só mostra o que está dentro de você. A gente não aprende, a 

gente recorda. 

 

Recordando alguém que éramos e deixamos de manifestar? “Eu não diria alguém, por 

que alguém é humano, é pessoal, mas eu diria energeticamente. Eu ainda não tenho condição 

de explicar o que é, mas com certeza é algo muito mais amplo do que eu consigo imaginar, 

porque é espiritual”. A reflexão de Edson, significativa para pensar como a Irmandade 

relaciona a função mnemônica da ayahuasca com as noções de tempo e pessoa presentes na 

Doutrina, aproxima-se da maneira como Vernant descreve o tema da divinização da memória 

na elaboração de uma extensa mitologia da reminiscência na Grécia Antiga. Mnemosyne, 

deusa titã, irmã de Cronos, preside a função poética, que entre os gregos implica uma prática 

                                                
5 Poderíamos chamar essa assimilação do Outro como um esforço de mimese. Para Taussig, essa faculdade 
mimética é “a natureza que a cultura usa para criar uma segunda natureza, a faculdade de copiar, imitar, criar 
modelos, explorar diferenças, entregar-se e tornar-se Outro. A magia da mimese está no ato de desenhar e copiar 
a qualidade e poder do original, a tal ponto que a representação pode até mesmo assumir aquela qualidade e 
poder” (1993, p. xiii). 
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que exige naturalmente uma intervenção sobrenatural. “A poesia constitui uma das formas 

típicas da possessão e do delírio divinos, o estado do ‘entusiasmo’ no sentido etimológico” 

(Vernant, 1990, p. 137), assinala o autor. A sabedoria que a deusa dispensa aos seus 

escolhidos é uma “onisciência” divinatória. Porém, ao contrário do adivinho, o poeta orienta 

sua atividade para o passado, não o seu passado individual “nem o passado em geral, como se 

fosse um quadro vazio (...)”, ressalta Vernant, “mas o ‘tempo antigo’, com o seu conteúdo e 

as suas qualidades próprias: a idade heroica, ou, para além disso, a idade primordial, o tempo 

original” (ibidem, p. 138).  

Na cosmologia dos Barasana, grupo tukano que habita a região do Uaupés, na 

fronteira do Brasil com a Colômbia, o yagé6 também media as relações com o passado mítico. 

Segundo Stephen Hugh-Jones, nos ritos de iniciação masculina He seus efeitos são 

comparados ao mesmo tempo à cessão da vida e ao leite materno que nutre o iniciado recém-

nascido. O termo polissêmico He dá nome tanto a esse ritual quanto às flautas sagradas nele 

utilizadas. Em um contexto mais amplo, He também é utilizado como conceito que envolve 

tudo aquilo que é relativo ao mundo espiritual, atemporal e imutável, permanecendo como um 

outro aspecto da existência cotidiana. Conforme as gerações se sucedem, ou como veem os 

Barasana, amontoam-se umas sobre as outras como as folhas no chão da floresta, os seres 

humanos correm perigo de perder contato com o princípio e a fonte da vida, o mundo mítico 

(Hugh-Jones, 1979, p. 139). Yagé também é comparado ao cordão umbilical que liga os seres 

humanos a esse passado. Cultivado a partir de estacas, é visto como um único e contínuo cipó 

que se estende até o começo dos tempos (ibidem, p. 216). 

A ayahuasca, para os discípulos da Irmandade, é a bebida que ensina a morrer para o 

mundo físico e renascer momentaneamente no mundo espiritual, em busca da origem não 

humana de todos nós. É o que nos traz o recordar, o aflorar da memória, como explicou 

Edson, nos transportando do tempo, humano e cronológico, para o momento, atemporal e 

divino, de outras vivências. 

 
O passado revelado desse modo é muito mais que o antecedente do 

presente: é a sua fonte. Ascendendo até ele, a rememoração não procura situar os 

acontecimentos em um quadro temporal, mas atingir o fundo do ser, descobrir o 

original, a realidade primordial da qual saiu o cosmo e que permite compreender o 

devir em seu conjunto (Vernant, 1990, p. 141). 

 
                                                
6 Yagé é o nome dado por diversos grupos tukano tanto à liana Banisterospis caapi quanto à beberagem feita a 
partir dela, da Dyploteris cabriana e de outras plantas. 
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 A cisão entre as diferentes categorias que a Doutrina apresenta, englobando 

planos físicos e espirituais, passado inumano e presente humano, tempo e momento, 

ayahuasca-bebida e ayahuasca-dimensão revela o lugar de integrador destas distintas 

realidades que a pessoa assume ao ingerir a beberagem e transitar entre diferentes ontologias. 

Se para prepará-la o discípulo realiza a integração entre mundos distintos, mediado pelas 

plantas que a compõem, pelos espíritos-mestres nelas incorporados e pelos processos de 

transubstanciação que estabelecem essa relação é porque, de alguma forma, pertenceu a essa 

outra dimensão. “Ritmando esse passado, não há uma cronologia, mas genealogias. O tempo 

está como que incluído nas relações de filiação” (Vernant, 1990, p. 142). 

 

Decidi então verificar se outras pessoas tinham visões similares e quais os significados 

atribuídos a elas. Luiz me narrou que, após uma sessão com a ayahuasca, via imagens que ele 

chama de “tramas” partindo do chão e espalhando-se sobre as paredes e as pessoas que 

estavam ao seu redor. O desenho que pedi que ele fizesse em meu caderno7 (figura 2) mostra 

diversos círculos sobrepostos uns ao outros, formando um emaranhado que se movimentava. 

“Era algo que dava sustentação para tudo. Era uma forma de me mostrar que tudo está 

conectado, tudo é uma coisa só”. Os círculos que ele havia desenhado a meu pedido, quando 

isolados em uma única unidade, formavam um desenho que parecia a rosa do jagube. 

Desenhei isso ao lado das suas figuras, apontando a semelhança, e ele concordou como se 

fosse algo evidente. Para Luiz, essas visões se apresentaram como uma maneira do Mestre 

Yajé ensiná-lo que todo o universo é uma coisa só, porém manifestando-se sob formas 

distintas. Mostrei o desenho feito por Heloísa para ele, surpreendido com certas semelhanças 

na descrição das imagens vistas por ambos. Perguntei se o que ele viu era parecido com o 

desenho feito por ela: “É o mesmo desenho”. A afirmação me surpreendeu mais ainda, pois 

num primeiro olhar ambos possuem diferenças notáveis. Ouvindo sua descrição, porém, é 

possível entender que ele reconheceu esta similaridade na sensação de movimento e 

continuidade que ambos transmitem. Luiz também relatou a visão em que observou a casa de 

feitio durante a preparação da beberagem e viu uma grande espiral que ascendia do chão para 

o teto, repleta de cores. “Era a energia do feitio circulando entre a Irmandade”.  

  

 
                                                
7 A ideia de pedir para algumas pessoas da Irmandade desenharem suas visões sob efeito da ayahuasca foi 
inspirada por Reichel-Dolmatoff (1978). Intrigado pela rica arte ornamental dos Tukano, o autor pediu para que 
seus interlocutores lhe desenhassem as visões oriundas da ingestão de yajé, de onde retira uma interessante 
análise sobre o simbolismo dos motivos gráficos presentes nestes desenhos. 



Figura 2: Desenho feito por Luiz. O detalhe à esquerda remete à “rosa” do cipó.
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 Dias depois, conversava com Sérgio Lima, que havia bebido a ayahuasca naquela 

noite pela segunda vez. Em meio a diversos assuntos, ele me pergunta o que significavam as 

imagens que ele visualizava durante a sessão enquanto estava de olhos fechados. No mesmo 

instante pensei no fato dele ter ingerido a beberagem em apenas duas ocasiões, conhecendo 

bem pouco da Doutrina e sem nunca ter ouvido nada a respeito destas visões, o que poderia 

render outros tipos de comentários. Expliquei sobre a pesquisa que eu realizava junto à 

Irmandade, sem entrar em detalhes sobre o aspecto visionário em que me detinha e pedi que 

ele desenhasse o que ele visualizava no meu caderno (figuras 3, 4 e 5). Sérgio viu diversas 

formas geométricas coloridas que se movimentam e se multiplicam incessantemente e 

conforme “foca” em algum ponto, consegue “entrar dentro daquela forma” que se desdobra 

infinitamente, repetindo o mesmo padrão. Quando escutava alguma música ou quando Mestre 

Rogério falava durante a sessão, as imagens se modificavam. À medida que entrava nelas, 

tinha a sensação de que saía “desta realidade”, mas por ser sua segunda experiência com a 

ayahuasca, não se sentiu confiante o bastante para adentrar nesta “outra dimensão”. Embora 

tenha aptidão para o desenho, por ser tatuador, Sérgio sentiu dificuldade em representar no 

papel essa “geometria perfeita” e, assim como Luiz, também reconheceu a imagem desenhada 

por Heloísa em suas visões. “É como se eu estivesse vendo a estrutura do universo 

organizada. É uma coisa só, e ao mesmo tempo, é tudo. Está tudo amarrado”. Depois de 

algum tempo conversando, passei a mostrar para ele algumas fotos do feitio, explicando como 

funciona todo o processo de preparo da beberagem e como as plantas são utilizadas. Ao se 

deparar com uma foto mostrando o cipó cortado em transversal (foto 1), ele me pergunta: “É a 

base da planta?”. Quando respondo afirmativamente, ele exclama: “É uma flor!”. Sérgio 

reconhece no formato dessa flor a “estrutura geral” das imagens que ele vê. “Faz mais sentido 

ainda”, diz surpreso. 

 Vendo nas falas e nos desenhos oriundos das experiências com as imagens diversas 

recorrências, passei a questionar todas as pessoas com quem eu habitualmente conversava na 

Irmandade o que elas viam sob efeito da ayahuasca. Muitas, depois das sessões, vinham me 

procurar para relatar os padrões que compunham suas visões e as sensações e significados que 

lhe transmitiam. Um dia, Irla, exímia desenhista, me procurou para mostrar um desenho que 

ela havia feito, a meu pedido, a partir de uma visão que havia tido. A distribuição das formas 

pelo desenho e os tons de verde utilizados por ela chamaram minha atenção, pois era uma 

imagem extremamente parecida com uma visão que tive alguns anos atrás enquanto ouvia um 

pedido de mensageiro, uma experiência que me marcou tão profundamente que me recordo  



Figuras 3 e 4: Desenhos feitos por Sérgio.



Figura 5: Desenho feito por Sérgio.



Foto 1: Detalhe do corte transversal do cipó Banisteropsis caapi, chamado de “rosa”.

       Autor: Rafael Hupsel.
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até hoje de cada detalhe. Pedi para ficar com ele, mas ela disse que gostaria de desenhá-lo 

novamente em um papel maior, com mais detalhes. Combinamos então que ela o faria na 

minha presença, para que eu pudesse ver como ela o desenhava. 

 Irla inicia seu desenho traçando duas linhas que se cruzam exatamente no meio do 

papel, dividindo-o em quatro. Do centro do papel ela traça linhas ondulatórias em direção à 

borda. “Começo desse jeito porque a sensação é que vem de dentro para fora, de forma 

pulsante”. Conforme desenha, Irla explica como ela visualiza esta imagem sob efeito da 

ayahuasca. “É expansivo, não tem limite. Sinto um movimento circular, é como se ele fosse 

ampliando. Por isso que é contínuo, você percebe que o desenho não é finito”. Parece haver 

uma analogia entre a maneira como as visões se manifestam e a técnica utilizada para 

reproduzi-las. Irla afirma que, da mesma forma que aprende com estas imagens quando elas 

se manifestam em suas visões, também recebe ensinos enquanto as desenha. Cada cor, detalhe 

ou movimento do lápis é relacionado a um aspecto da Doutrina ou a alguma experiência 

marcante com a ayahuasca. Enquanto traceja a forma elíptica que compõem o padrão 

predominante no desenho, explica cada um dos seus significados – folhas de rainha, peixes, 

olhos espirituais e o “filtro da consciência” – todos eles remetendo às formas de percepção 

que a ayahuasca ensina quem a bebe a desenvolver. Lívia Bukolts aproximou-se para ver o 

que Irla estava desenhando. Surpresa, disse que já havia visto imagens muito semelhantes. 

Relata uma ocasião em que olhava para as pessoas e via estes padrões nos seus rostos. Para 

ela, era a “essência profunda” delas, sua “verdadeira beleza”, que com “olhos normais” não 

conseguimos ver. Em outra ocasião, durante uma sessão, também percebia que tudo o que 

Mestre Rogério pronunciava se transformava em formas geométricas que se modificavam de 

acordo com as palavras que ele utilizava.8 

Depois de concluído, percebi que o desenho de Irla era praticamente igual ao primeiro 

que ela tinha feito, sem tê-lo usado em nenhum momento como referência, como se ele 

estivesse tão vivo em sua memória que só de vislumbrá-lo uma única vez ela pudesse 

reproduzi-lo quantas vezes fosse necessário (figura 6 e 7). Passei a mostrá-lo para diversas 

pessoas e quase todas afirmaram verem imagens semelhantes. A partir deste experimento9,  

                                                
8 Gebhart-Sayer (1986) mostra que essa qualidade intersemiótica da experiência com a ayahuasca está presente 
no xamanismo shipibo-conibo. Podemos pensar, a partir de Ingold (2000), como a categoria da “visão” apartada 
dos outros sentidos na constituição da percepção humana limita as possibilidades de uma abordagem mais 
aprofundada às características sinestésicas da experiência com a ayahuasca. Isso explica porque muitos 
interlocutores sentem o cheiro ou escutam o som das fotografias apresentadas. 
9 Vale ressaltar que esta abordagem tem um caráter meramente experimental e restrita a poucos relatos dentro do 
contexto etnográfico da Irmandade. Para um estudo quantitativo sobre a dimensão psicológica das 
“visualizações” suscitadas pela beberagem e suas diversas recorrências em diferentes contextos culturais e 
religiosos, ver Shanon (2003). 



Figura 6: Desenho feito por Irla.



Figura 7: Desenho feito por Irla.
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pude perceber certas recorrências presentes nas descrições e representações feitas a partir  

destas visões. São imagens visualizadas principalmente quando os efeitos da beberagem se 

manifestam de maneira mais intensa, formadas por padrões repetidos infinitamente e cores 

vibrantes difíceis de classificar ou reproduzir e possuem um movimento constante que se 

propaga a partir de um centro. As visões transmitem sensações boas para quem as “observa” 

e, quando se foca em algum detalhe, é possível adentrá-las, acessando outras dimensões. São 

interpretadas como formas de comunicação com a própria ayahuasca, e se modificam 

conforme o som ambiente ou as palavras do Mestre Rogério durante a sessão se alteram. 

Vistas tanto de olhos fechados quanto abertos, sobrepostos às superfícies e pessoas, revelam 

aspectos do mundo espiritual normalmente invisíveis. 

A iminência de um feitio em fevereiro de 2017 apresentou a oportunidade de 

experimentar novas possibilidades de fotografar este ritual a partir do material e dos dados 

reunidos. Seria a fotografia um suporte imagético capaz incorporar as características das 

imagens visualizadas sob efeito da ayahuasca pelos integrantes da Irmandade? Ao contrário 

do que vinha fazendo há mais de dez anos, decidi abdicar de uma abordagem fotográfica 

pautada unicamente em uma linguagem documental para tentar alcançar os aspectos mais 

profundos da experiência com a beberagem que vinham sendo relatados pelos meus 

interlocutores. Para tanto, seria necessário pensar em novas técnicas e outras formas de uso do 

aparato fotográfico. 

O ponto de partida para desenvolver esta linguagem surgiu quando me detive 

fotografando uma pilha de cipó macerado, cujo grafismo formado pelas fibras sobrepostas 

umas às outras e o forte tom alaranjado pareciam render uma boa fotografia. Posicionei o tripé 

da câmera, ajustei o foco e o controle de exposição. Com o obturador ajustado em baixa 

velocidade, fiz movimentos rápidos com a objetiva, enquanto o sensor da câmera captava a 

cena. Após diversas tentativas, obtive uma imagem composta por diversas linhas paralelas 

que direcionam o olhar de quem a vê para o centro da composição, transmitindo uma 

sensação de movimento e infinitude que intrigou as pessoas para quem eu a mostrei (foto 2). 

Muitas diziam já terem visto cenas parecidas em seus trabalhos com a ayahuasca e me 

perguntavam, intrigados, como eu havia fotografado daquele jeito. Mostrando a simplicidade 

do processo, pude perceber que aquelas imagens apontavam um caminho para novas 

possibilidades de fotografar este ritual.  

Parti em busca de outras cenas, desta vez buscando incorporar às fotos pessoas 

realizando algumas tarefas do feitio. Conforme ia fotografando, compartilhava o resultado  

 



Foto 2: Experimento fotográfico com o cipó Banisteropsis caapi macerado.
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com os retratados, verificando que eles estabeleciam relações com sua própria experiência 

visionária com a ayahuasca, o que possibilitou o aprimoramento dessa linguagem. As técnicas 

mobilizadas – utilizando principalmente baixa velocidade do obturador, uso de flash e 

movimentos rápidos da objetiva da câmera10 – resultaram em imagens em que o assunto 

fotografado transforma-se significativamente. Alguns elementos presentes na fotografia 

podem ser facilmente identificados, enquanto outros tornam-se praticamente irreconhecíveis. 

Pessoas, objetos, plantas, panelas e todo o contexto que compõem o feitio mesclam-se uns aos 

outros no interior da composição, tornando indefiníveis os limites que os separam.  

Ao contrário da minha expectativa, percebi uma grande identificação entre as imagens 

resultantes destes experimentos e as experiências dos meus interlocutores com a ayahuasca. 

Ao ver-se colhendo rainha em meio às vibrações que partem do centro da foto, Michele sente-

se incorporando-se à planta (foto 3). Juliana, vendo a mesma imagem, recorda-se das visões 

que tem durante a colheita de rainha, enxergando o movimento que estas plantas 

aparentemente inanimadas possuem. Não apenas as folhas do arbusto, mas tudo que observa 

no ambiente ao seu redor sob efeito da ayahuasca possui as mesmas características. “Mesmo 

de olhos abertos, por estarmos com a consciência expandida, conseguimos ver a vibração das 

plantas e das pessoas”. Observando a foto de um grupo de discípulos montando panelas 

enquanto trazem o pedido de mensageiro de Rei Huascar, Luiz recorda-se do momento. O 

efeito de luz empregado na imagem faz com que ele reconheça a presença deste espírito na 

fotografia: “Assim que eu vi esse movimento que você deu na foto, eu vi Rei Huascar. De 

certa forma, eu vejo a luz dele se manifestando”. A imagem do cipó macerado o surpreende: 

“Se eu olhar muito para ela, vou entrar na força”, brinca. Girando a fotografia enquanto a 

observa, ele afirma: “Você pode olhar essa foto a partir de qualquer posição. Cada uma abre 

uma percepção diferente”. Assim, nos detalhes disformes e nos efeitos de sombra e luz 

resultantes destas experimentações imagéticas surgem rostos indígenas, manifestações 

energéticas, mãos de espíritos que auxiliam na montagem das panelas e seres da egrégora 

emanando sua luz para a ayahuasca que está sendo preparada. 

 Mas porque essas fotografias mostraram-se eficazes? Mais que um encantamento por 

técnicas fotográficas nunca vistas anteriormente sendo empregadas em imagens do feitio, 

acredito que essa identificação resulte da maneira como meus interlocutores relacionam  
                                                
10 Muitos me perguntavam, ao ver as imagens impressas em papel fotográfico, se utilizei algum programa de 
edição de imagens para dar esses efeitos às fotografias. Os motivos de não lançar mão deste recurso não 
constituem nenhum pretenso preciosismo em relação a uma suposta “pureza fotográfica”. Simplesmente 
considero muito mais fácil alcançar esses efeitos no próprio ato fotográfico, além de considerar que a 
possibilidade de compartilhar imediatamente as fotografias, conforme elas iam sendo captadas, foi decisivo para 
chegar ao resultado esperado. 



Foto 3: Experimento fotográfico com Michele colhendo folhas de rainha.



 

	

204 

alguns elementos da imagem fotográfica com os sentidos cosmológicos do feitio e da 

experiência com a ayahuasca. Os efeitos mobilizados desconstroem corpos e objetos presentes 

na imagem, tornando-os etéreos, dissolvendo-os através de um movimento contínuo que 

trespassa os limites do suporte fotográfico. Não acredito que seja possível afirmar que meus 

interlocutores tomam a fotografia como uma “cópia” ou  “registro” fiel da realidade que ela 

captura através dos processos óticos, mecânicos e eletrônicos do aparato fotográfico, pois a 

própria noção do que é “real” a todo momento é questionada pelas visões oriundas do mundo 

espiritual. O que ela documenta nada mais é do que um mundo de aparências que encobre 

outra realidade, oculta aos olhos humanos mas visível para quem bebe a ayahuasca. Quando 

os conceitos de “verdadeiro” e “ilusório” são relativizados através do uso da beberagem e das 

visões que ela possibilita, a fotografia deixa de ser um referente indicial para ser um meio que 

apresenta apenas o mundo físico visível aos olhos humanos, mas que camufla o mundo 

espiritual. Se o que chamamos de “realidade” é, na cosmologia da Doutrina, uma criação dos 

espíritos que a habitam, a imagem fotográfica e suas qualidades são também parte deste 

construto. A distorção deste referente fotográfico que subverte da capacidade de mimetização 

da fotografia é vista analogamente como uma evocação expressiva, através da imagem, deste 

mundo invisível e da maneira como ele é percebido por um espírito desencarnado: um meio 

em constante movimentação cujas formas e limites que separam o humano do ambiente que o 

cerca deixam de existir, revelando em seu lugar o fluxo de energia que a tudo conecta. 

Dessa forma, transpõe-se para a fotografia a desconstrução dos referenciais que 

compõem este plano terreno, algo considerado essencial para adquirir o conhecimento no 

mundo espiritual através da ayahuasca. Transformar a figura dos retratados a ponto de 

despersonalizá-los também é interpretado da mesma forma, pois revela a transitoriedade da 

condição humana, a perda de identidade momentânea que a ayahuasca possibilita, para que o 

espírito, em contato com um outro plano, possa alcançar outras ontologias e recordar-se da 

sua verdadeira origem. As imagens que retratam os procedimentos do feitio deixam de 

apresentar apenas ações, gestos e expressões e passam a evocar a energia compartilhada entre 

pessoas, plantas e a beberagem que é preparada. Tornar tênues os limites que separam cada 

um desses elementos permite que os discípulos projetem nas imagens os processos de 

transubstanciação presentes neste ritual e a maneira como humanos, espíritos e outras 

entidades mutuamente se afetam através das suas ações. A transição entre o referente indicial 

que caracteriza a imagem fotográfica e o potencial imaginativo que a decomposição das suas 

formas suscita tornam-se, aos olhos do ayahuasqueiro, uma extensão das relações que o feitio 

estabelece entre o mundo físico e o espiritual, enquanto realidades não apartadas umas das 
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outras, mas sobrepostas e, por isso, em permanente comunicação. O percurso que parte da 

fotografia para o desenho e deste novamente para a fotografia demonstra que transitar por 

essas realidades não envolve, portanto, o deslocamento por diferentes espacialidades, mas 

uma constante movimentação por distintos regimes de percepção. Nessa troca contínua de 

pontos de vista – do humano olhando o espiritual e do espiritual olhando o humano – o intuito 

daqueles que preparam e bebem a ayahuasca encontra-se, portanto, na busca para 

reestabelecer seus vínculos com um passado atemporal que os projeta simultaneamente para o 

futuro, prescindindo definitivamente de sua condição humana. Modos de ver, assim, revelam 

modos de ser.  
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