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PREFÁCIO

Cheron Zanini Moretti1 

Santo Daime e Educação: narrativas, diálogos e experiências é uma obra que 
“amplia a interlocução dessa religião com a educação”, como anunciam na sua 
própria apresentação, as suas organizadoras e o seu organizador. Em diálogo, 
buscam aproximações entre seus grupos de pesquisas e abrem caminhos para 
que possamos melhor conhecer as interfaces e as experiências entre o Daime e a 
Educação. 

Imediatamente, ao tomar contato com a leitura dos seis capítulos que divulgam 
nesse trabalho de coletânea, remeto-me a um dos desafios que permanecem presentes 
em nosso campo: a superação da colonialidade em suas múltiplas dimensões. Não 
foram raros os momentos que, também em Grupo de Pesquisa, em especial, com o 
de “Mediações Pedagógicas e Cidadania”, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), buscamos compreender a complexidade desse processo, sobretudo 
na relação dialética entre o estar e o vir a ser. A (des)colonialidade nunca foi tratada 
por nós como “um simples desfazer as heranças coloniais”, mas sim como um 
reconhecimento de que tanto as incorporamos como resistimos e criamos alternativas 
para superá-la. Dessa forma, a descolonialidade e a descolonização não poderiam 
realizar-se apenas no campo do saber, mas também do ser e do poder. E, o que as 
organizadoras e o organizador desse livro nos oferecem, figura-se também em outra 
dimensão: a descolonialidade do crer!

Ante a lógica das monoculturas produzidas pelo paradigma da racionalidade 
dominante, Boaventura de Sousa Santos propõe ecologias e as mesmas compreendidas 
como “relações não destrutivas entre os agentes que a compõem” (SANTOS, 2002, p. 
793). Num movimento de denúncia e de anúncio, para aproximarmos de Paulo Freire, 
vamos identificando como as experiências vão sendo produzidas como ausentes pela 
lógica da monocultura do saber e do seu rigor, da monocultura do tempo linear, da 
classificação social (e racial, para dialogarmos com Aníbal Quijano e sua perspectiva 
crítica sobre a realidade latinoamericana), da monocultura da escala dominante que 
não reconhece a experiência do local e do particular ante o universal, bem como da 
monocultura do produtivismo, inclusive acadêmico, da lógica capitalista.  

Em diálogo com o pesquisador Telmo Adams (UNISINOS), em 2015, em uma 
de nossas reuniões entre pesquisadores e pesquisadoras na Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC), chamava a atenção para outra dimensão da racionalidade 

1 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(UNISC) na Linha de Pesquisa: Educação, Trabalho e Emancipação; Líder do Grupo de Pesquisa: 
Educação Popular, Metodologias Participativas e Estudos Descolonias (CNPq).
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dominante, a da monocultura das religiões e das religiosidades manifesta em seus 
fundamentalismos. Se para Sousa Santos, a superação das monoculturas encontra-
se nas dimensões descontrutivas e reconstrutivas da “imaginação epistemológica 
democrática”, Adams aponta a necessária ecologia das religiões e religiosidades, “um 
ecumenismo na perspectiva do diálogo inter-religioso”. Ou seja, a “desabsolutização” 
da crença religiosa implica no reconhecimento da multiplicidade das presenças e das 
emergências nas formar de crer.

Assim, se “lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en cual 
se puede identificar, visibilizar y alentar ‘lugares’ de exterioridad y construcciones alter-
(n)-ativas” (WALSH, 2013, p. 25), Ana Paula Kahmann, Maria Betânia Albuquerque e 
Éder da Silva Silveira contribuem para “fazer presente” a experiência da crença e da 
educação, ou ainda, explicitam a coexistência de alternativas educativas e religiosas 
não dominantes. A obra, em seu conjunto, permite nos aproximamos da compreensão 
de que a relação dialética entre o colonial e o descolonial pode ser compreendida 
como uma contínua produção democrática, uma vez que está contra toda forma de 
dominação-exploração na existência social (QUIJANO, 2014).

Na medida em que vamos tomando contato com os textos dos autores e das 
autoras de cada capítulo reiteramos a ideia de que a “compreensão do mundo é 
muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo”, como vem afirmando 
recorrentemente Sousa Santos. 

Santa Cruz do Sul, inverno de 2018.
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WALSH, C. Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos. In: 
WALSH, C. Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y 
(re)vivir. Tomo I. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013. p. 23-68.



EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA NO SANTO DAIME: 
DIÁLOGOS E INTERFACES COM A EDUCAÇÃO

Ana Paula Kahmann

Maria Betânia B. Albuquerque

Éder da Silva Silveira

É com prazer que apresentamos a presente obra, construída, fundamentalmente, 
pela interlocução entre os grupos de pesquisa: “História da Educação na Amazônia”, 
coordenado por Maria Betânia Barbosa Albuquerque e vinculado à linha de pesquisa 
“Saberes Culturais e Educação na Amazônia”, do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade do Estado do Pará (UEPA), e “História, Memórias e 
Narrativas em Educação”, coordenado por Éder da Silva Silveira e vinculado à linha 
de pesquisa “Educação, Trabalho e Emancipação”, do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). A interlocução entre 
os grupos ocorreu através da dissertação “Perspectivismo, corazonar e estar: 
educação e sabedorias xamânicas no Santo Daime”, de Ana Paula Kahmann, mestra 
em Educação pela UNISC. 

A pesquisa de Ana Paula, defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UNISC-RS, ao investigar processos educativos ocorridos no interior 
do Santo Daime, identificou que a maior parte dos estudos sobre essa religião emergiu 
dos campos da antropologia, ciências da religião ou da área médica. Poucos, contudo, 
estiveram concentrados na área da educação. Visando contribuir com a reflexão 
sobre as possibilidades de interfaces entre a religião do Santo Daime e a Educação, 
reunimos nesse livro textos dos principais autores do Brasil, cujas pesquisas, de 
alguma forma, abordaram essas experiências religiosas como processos educativos. 
Oriundos de diferentes regiões do país, esses/as pesquisadores/as exploram e 
apresentam exemplos dos múltiplos saberes e experiências de aprendizagem que 
ocorrem no interior da religião.

Abrindo esta coletânea temos o artigo “Santo Daime e Educação: contribuições 
a uma pedagogia cultural”, de Maria Betânia Albuquerque. Nele, a pesquisadora 
argumenta que as religiões são agências educativas por meio das quais um 
conjunto de saberes circulam e são apreendidos, o que contribui para a formação de 
identidades. Resultado de uma reflexão de natureza teórico-bibliográfica, apoia-se 
em autores como Carlos Rodrigues Brandão, para a ideia de educação como cultura; 
E. Thompson, para o conceito de experiência; e Serge Gruzinski, para a noção de 
mediadores culturais. Nesse sentido, o Santo Daime é interpretado como um local 
de aprendizagem, perpassado por múltiplos saberes cuja transmissão não exige, 
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necessariamente, a presença de um professor humano ou um gesto intencional de 
ensino. Salienta, portanto, a necessidade da crítica epistemológica à monocultura do 
saber científico-escolar que tende a subalternizar experiências educativas que não se 
pautam nos cânones da ciência. 

O segundo capítulo, “Saberes xamânicos: aproximações entre o corazonar e 
os processos educativos do Santo Daime”, de Ana Paula Kahmann, questiona, de 
certa forma, a colonialidade do saber exercida pelos europeus em relação aos povos 
ameríndios. Seu objetivo é articular possíveis relações entre o corazonar, presente na 
obra de Patricio Guerrero Arias, e os processos educativos ocorridos no interior do 
Santo Daime. Metodologicamente, trata-se de uma abordagem qualitativa, que além 
de uma pesquisa bibliográfica, utilizou-se, também, de alguns hinários, bem como 
de entrevistas semiestruturadas com sete sujeitos que frequentam ou frequentaram 
o Santo Daime em diversas igrejas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul. O 
corazonar é uma categoria que se refere aos modos de conhecer/aprender dos povos 
da América. Sua presença nas narrativas dos entrevistados indicou proximidades 
entre os processos educativos do Santo Daime e as sabedorias xamânicas.

Na sequência, em “O Daime ensina a gente: a doutrina do Santo Daime como 
fonte de conhecimento para as crianças da floresta”, Mara Rosane Coelho Teixeira 
apresenta um recorte que resultou de uma pesquisa etnográfica realizada na Vila Céu 
do Mapiá – AM, através do método de observação participante. Seu objetivo é analisar 
os saberes construídos pelas crianças da Floresta Amazônica, na cotidianidade da 
doutrina do Santo Daime. Conforme a autora, essas crianças vivenciam um contexto 
sociocultural complexo, simbólico e singular, no qual ressignificam a dimensão 
espiritual como fonte de conhecimento. Nesse sentido, tais crianças, como profundas 
conhecedoras de seus mundos, são consideradas sujeitos capazes de expressar suas 
próprias perspectivas quanto ao que é importante em suas vidas e como a estruturam 
a partir da participação nos trabalhos espirituais com o Daime. As referências teórico-
metodológicas que sustentaram esse estudo ancoram-se no campo da Educação, 
da Sociologia da Infância e da Antropologia da Criança. 

No quarto capítulo, José Erivan Bezerra de Oliveira, apresenta resultados de uma 
pesquisa de campo realizada na Vila Céu do Maipá- AM, demonstrando como ocorre 
a transmissão de conhecimentos nessa religião e a importância dos hinos nesse 
processo, seguindo duas linhas de pensamento que se cruzam através da memória 
social e da performance. No texto, intitulado “O papel dos hinos na transmissão do 
conhecimento daimista: memória social e performance no Santo Daime”, o autor 
analisou os hinos, compreendendo-os como suportes portadores de conhecimentos. 
Destacou, assim, a relação entre ensino e aprendizagem, afirmando que os hinos 
carregam um conjunto de instruções, e representam um sistema de compreensão 
da realidade, uma vez que, por meio deles, uma memória divina é ativada e o 
conhecimento é adquirido e transmitido.
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Por fim, em “As culturas do ser e do estar nos processos educativos do 
Santo Daime”, de Ana Paula Kahmann e Éder da Silva Silveira, visa compreender 
as possíveis relações entre as culturas do ser e do estar, presentes nas obras de 
Rodolfo Kusch, e as concepções de ilusão e verdade, presentes nas narrativas de 
sujeitos daimistas. Metodologicamente, o texto resulta de uma pesquisa qualitativa 
que se utilizou de alguns hinários, bem como de entrevistas semiestruturadas com 
sete sujeitos que frequentam ou frequentaram o Santo Daime. Assim, apresenta-se 
relações entre o que Kusch descreve como pertencendo ao âmbito do ser, ao que 
os entrevistados narram como vinculado à ilusão; e, do mesmo modo, entre o que o 
filósofo descreve como pertencendo ao estar, ao que os entrevistados narram como 
vinculado à verdade. O estar é uma categoria que se refere aos povos ameríndios e 
sua cultura. Sua presença nas narrativas dos entrevistados permitiu uma aproximação 
entre os processos educativos ocorridos no interior do Santo Daime e as sabedorias 
xamânicas.

Dentre as diferentes possibilidades e dimensões de reflexão, a reunião desses 
estudos permite compreender como uma religião pode ser percebida ou vivida como 
uma “escola” ou como um processo educativo. Parte-se do pressuposto de que, 
independentemente da forma como é concebido, o Santo Daime é um espaço de 
educação, pois direciona e/ou interfere nos modos de pensar e viver dos indivíduos 
que participam de seus rituais e comungam da ayahuasca. Para muitos desses 
sujeitos os processos (auto)educativos vividos no Daime também oferecem potenciais 
elementos para a emancipação e cidadania, configurando-se, esta experiência, como 
fundamentalmente pedagógica. Ao trazer para o público leitor uma base bibliográfica 
sobre os processos educativos ocorridos no interior dessa religião, esperamos que o 
livro possa contribuir como aporte para reflexões para todos que desejam se inteirar 
sobre tais processos e, quem sabe, contribuir com a ampliação dos horizontes 
através de novas pesquisas sobre esse tema, ainda tão pouco explorado no âmbito 
da Educação.

Santa Cruz do Sul-RS / Belém-PA, julho de 2018. 

  



SANTO DAIME E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES A UMA 
PEDAGOGIA CULTURAL

Maria Betânia B. Albuquerque

Introdução

Este texto analisa as possibilidades pedagógicas de uma bebida psicoativa 
(daime) usada em contexto religioso, bem como a epistemologia que embasa essa 
educação assentada em uma pedagogia cultural. Objetiva também uma reflexão 
sobre educação olhada desde o horizonte das práticas religiosas, em particular a 
religião do Santo Daime.

A reflexão sobre as relações do homem com o divino tem se dado, em geral, na 
seara da antropologia das religiões que afirma que “qualquer tentativa de compreensão 
do homem deve necessariamente implicar o estudo de seus comportamentos 
religiosos” (MESLIN, 2014, p. 8). Para o autor, ainda que se considere a religião e 
suas diversas manifestações como ilusões, nem por isso é possível desconsiderar o 
fato de que “a relação vivida pelo homem crente entre ele mesmo e seu(s) Deus(es) 
é um fato universal” (MESLIN, 2014, p. 8).

As relações humanas são, assim, atravessadas por saberes religiosos aqui 
compreendidos como conhecimentos e experiências que homens e mulheres 
mantêm com aquilo que, culturalmente, consideram como sagrado - seja a partir da 
relação com Deus, anjos, santos, entidades, padres, pastores, dentre outros agentes, 
seja a partir da relação que estabelecem com objetos, animais, lugares, plantas ou 
a natureza, de modo geral, tal como o caso da religião do Santo Daime que tem no 
centro de seu ritual o uso do daime, feito de plantas da Amazônia.

Por sua natureza, o saber religioso é marcado pela historicidade e mediado pela 
cultura. Trata-se de um saber da experiência, isto é, um tipo de saber “que se adquire 
no modo como alguém vai respondendo ao que lhe vai acontecendo ao longo da vida 
e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece” (BONDÍA, 
2002, p. 27). A experiência religiosa comporta uma mutiplicidade de saberes que 
informam modos de ser e estar no mundo, orientando e construindo identidades. Em 
vista disso, pode ser pensada como essencialmente educativa.  

Neste texto, com base em uma pespectiva ampla de educação como pedagogia 
cultural, objetiva-se caracterizar o processo pedagógico vivenciado na religião do 
Santo Daime. Que saberes são apreendidos nessa religião? Como se aprende nessa 
escola? Como caracterizar, epistemologicamente, esse tipo de educação? 
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Metodologicamente, resulta de uma reflexão de natureza teórico-bibliográfica 
apoiada em autores como Carlos Rodrigues Brandão (2002), acerca da ideia de 
educação como cultura, do historiador E. Thompson (1981) e seu conceito de 
experiência, e do historiador Serge Gruzinski (2003) na noção de mediadores culturais. 

De forma sutil a escrita será atravessada também pelos escritos sociológicos de 
Boaventura de Sousa Santos (2008) em sua análise crítica sobre a subalternização 
de atores e práticas sociais que escapam aos cânones da racionalidade moderna 
ocidental, tal é o caso das formas de aprender ocasionadas pelas vivências religiosas 
com as plantas. O texto resulta, também, de minha experiência pessoal de uso da 
ayahuasca (daime) desde 1998 até o presente, bem como de entrevistas previamente 
publicadas no livro Epistemologia e saberes da ayahuasca (ALBUQUERQUE, 2012).

Religião e educação: aproximando campos

Em Os deuses do povo, Carlos R. Brandão (2007) pontua a religião como 
uma dimensão da vida dos sujeitos históricos marcada por grande porosidade, ou 
seja, aberta a trocas interculturais e, por isso, propiciando a promoção de práticas 
educativas que se fazem por meio da mobilização, circulação e apreensão de saberes. 
É ainda um poderoso mediador cultural que aproxima mundos, forja cosmologias, 
subjetividades, permitindo pensar a educação de forma mais alargada, ocorrendo 
em diversos espaços ou instituições de sociabilidades.

As instituições de sociabilidades incluem tanto seu lugar privilegiado, a escola, 
mas também a família, relações de trabalho, vivências religiosas, enfim, o conjunto 
das experiências humanas vivenciadas, não apenas no âmbito exclusivo da lógica 
racional moderna, afinal, como afirma Thompson (1981, p. 189): 

As pessoas não experimentam sua própria experiência apenas 
como ideias, no âmbito do pensamento e de seus procedimentos. 
Elas também experimentam sua experiência como sentimentos e 
lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, obrigações 
familiares e de parentesco e reciprocidades, como valores ou (através 
de formas mais elaboradas) como na arte, nas convicções religiosas.

Assim, é no âmbito da experiência que homens e mulheres, em contextos 
determinados material e cuturalmente, definem e redefinem suas práticas e modos 
de pensar, negociam, criam táticas de sobrevivência, forjam saberes e os modos de 
transmití-los entre si. Para Thompson (1981, p. 17):

A experiência entra sem bater à porta e anuncia mortes, crises de 
subsistência, guerra de trincheira, desemprego, inflação, genocídio. 
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Pessoas estão famintas: seus sobreviventes têm novos modos de 
pensar em relação ao mercado. Pessoas são presas: na prisão pensam 
de modo diverso sobre as leis. Frente a essas experiências, velhos 
sistemas conceituais podem desmoronar e novas problemáticas 
podem insistir em impor sua presença.

Olhadas desde o horizonte da história cultural, as reflexões de Thompson sobre 
o valor da experiência contribuem para evidenciar a capacidade dos seres humanos 
de, por meio dela, forjarem modos autênticos de pensar, viver e se educar. Uma 
educação que se dá na experiência tecida no cotidiano social, nas práticas diárias, 
envolvendo pessoas, objetos ou coisas que atuam como mediadores culturais ou, 
como diria Serge Gruzinski (2003), como passeurs culturels. Traduzindo este conceito, 
Thais Fonseca (2003, p. 68), afirma que se tratam de:

Elementos, pessoas, objetos – que atuam como mediadores entre 
tempos e espaços diversos, contribuindo na elaboração e na circulação 
de representações e do imaginário. Por seu forte enraizamento 
cultural e sua grande mobilidade, esses mediadores atuam como 
catalizadores de ideias, sendo capazes de organizar sentidos e de 
criar um sistema de conexões dentro do universo cultural no qual 
transitam.

Na trilha dessa reflexão, argumento que a educação vivenciada em espaços 
religiosos, como é o caso do Santo Daime foco deste livro, configura-se como uma 
prática ligada à produção da vida e reprodução social, na qual indivíduos se formam 
e dão continuidade às suas existências. Por meio dessa experiência religiosa, um 
conjunto de saberes e códigos são transmitidos e apreendidos pelos sujeitos, 
configurando-a como situação de comunicação e aprendizagem, ou seja, como 
educativa.  

Em sua obra A Educação como Cultura, Brandão (2002) já havia tornado claro 
a perspectiva de que as religiões se configuram como práticas educativas. Para ele:

Tal como a educação, a religião é um território de trocas de bens, de 
serviços e de significados entre as pessoas. Tal como as da educação, 
as agências culturais de trabalho religioso envolvem hierarquias, 
distribuição desigual do poder, inclusões e exclusões, rotinas, 
programas de formação seriada de pessoal e diferentes estilos de 
trabalhos cotidianos. (BRANDÃO, 2002, p. 152).

Ao considerar o fenômeno educacional, para além da sua dimensão escolar, 
a perspectiva antropológica de uma educação como cultura permite visualizar as 
religiões como “territórios de trocas de bens, serviços e de significados” (BRANDÃO, 
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2002, p. 152) e, por isso mesmo, como espaços de formação humana. 

Assim, tal como a educação escolar, as religiões possuem seus programas 
de formação, seus currículos, formas de avaliação e suas hierarquias. Desse modo, 
igrejas, templos ou terreiros são espaços caracterizados pela circulação de um amplo 
conjunto de saberes que possibilitam a circulação de sentidos e de significados de teor 
pedagógico, situações em que, segundo Brandão (2002, p. 143), “afinal, de alguma 
maneira se ensina-e-aprende o que é importante para que indivíduos biológicos se 
tornem pessoas sociais”. 

Considera-se, portanto, que o aprender carrega consigo um sentido amplo 
porquanto compreende:

O aprendizado sequente e contínuo a respeito dos saberes de sentido 
de vida e compreensão do mundo; das práticas de produção material 
dos bens da vida; das gramáticas sociais que tanto configuram a 
ordem dos relacionamentos em cada um dos campos de interações 
humanas, quanto ‘criam’ atores culturais submetidos (às vezes nem 
tanto) aos seus sistemas de valores, de preceitos, de normas e de 
regras diretas do agir humano. Enfim, tudo o que tem a ver com a 
educação, mesmo quando ela não seja ainda a educação pensada, 
prevista, formatada (tornada uma norma de ação) e realizada no 
seu lugar preferencial: a escola, segundo a sua versão ocidental, da 
Grécia até nós. (BRANDÃO, 2002, p. 143-4).

Tomando o exemplo do Candomblé, Brandão (2002, p. 151) afirma seu papel 
como “atribuidor de identidades culturais e um formador de tipos de sujeitos sociais 
através da confissão e da prática religiosa”, configurando-se esta vivência religiosa 
como potencialmente educativa. Nessa direção, prática educativa é “toda relação em 
que há transmissão de conhecimento de qualquer espécie, seja de caráter moral, 
religioso, técnico ou até mesmo escolar” (CUNHA; FONSECA, 2007, p. 2). 

Tais conhecimentos, incluindo a escola, podem se expressar em diversos 
espaços sócioculturais considerados como “lugares de aprendizagem”, noção 
elaborada por Elizabeth Ellsworth (2005) que permite compreender a pedagogia 
como um fato cultural ao reconhecer a existência de processos educativos que 
extrapolam, amplamente, territórios escolarizados.

Em seu livro Places of Learning (Lugares de Aprendizagem) Ellsworth (2005) 
compreende a pedagogia como importante articuladora de processos educativos 
imbricados na cultura. Segundo essa pespectiva, vivemos em uma sociedade 
permeada pelo pedagógico na qual somos constantemente submetidos a processos 
contínuos de educação mediados por diferentes instituições e espaços ativamente 
implicados com práticas e experiências que visam ensinar alguma coisa. 
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Para Wortmann et al. (2015), o livro Places of Learning, de Elizabeth Ellsworth 
(2005), ao ressaltar a dimensão pedagógica da vida social contemporânea, contribui 
para ampliar o olhar sobre variados espaços culturais como lugares de educação, 
bem como para o entendimento das relações de ensino e aprendizagem como 
amplos processos culturais. Está em jogo uma noção de pedagogia não em relação 
ao conhecimento como uma coisa pronta, mas como construção e processo. Assim, 
museus, cinemas ou mesmo a arquitetura acionam uma pedagogia que produz 
efeitos na construção de subjetividades e na autoaprendizagem de cada sujeito. 

A pedagogia desses espaços “provoca nos sujeitos movimentos, sensações e 
efeitos que fazem com que seus corpos e mentes realizem aprendizagens tanto em 
relação a si mesmos, quanto em relação aos outros e ao mundo” (WORTMANN et 
al., 2015, p. 6). A pedagogia teria, então, um papel fundamental como “articuladora 
entre diversificados espaços culturais de aprendizagem – para além da escola – e a 
produção do self” ou auto-aprendizegem dos sujeitos (WORTMANN et al., 2015, p. 8).

Considerar a existência de relações de ensino e aprendizagem em diferentes 
nichos sociais regulados pela cultura, permite, assim, entendimentos alternativos 
sobre pedagogia abrindo possibilidades para se considerar espaços como quintais, 
terreiros ou igrejas, como pedagógicos por excelência. É o caso da religião do Santo 
Daime em que, ao ingerir o daime, (ayahuasca) as pessoas dizem aprender coisas.

Aprender com Daime

Santo Daime é uma religião brasileira surgida no interior da floresta amazônica 
no início do século XX, cuja principal característica é a ingestão da bebida psicoativa1 
chamada daime, uma ressignificação de uma bebida indígena de nome ayahuasca 
preparada, em geral, a partir de três elementos naturais: o cipó (banisteriopsis caapi), 
a folha (psychotria viridis) e água. 

A religião foi fundada por Raimundo Irineu Serra (1892-1971), maranhense que 
migrou para a Amazônia na época da extração da borracha e em suas vivências 
consumiu a ayahuasca das mãos de um curandeiro peruano na região fronteiriça 
entre o Brasil e Bolívia, nos idos de 1920. 

Ao longo de suas experiências com essa bebida, Raimundo Irineu obteve 
revelações espirituais sobre seus poderes curativos, bem como os ensinamentos que 
o capacitariam ao título de curador e Mestre de uma missão espiritual no contexto de 
uma Amazônia em crise, dado o refluxo da economia da borracha e o consequente 
declínio dos seringais.2 

1 O termo psicoativo engloba “o conjunto das plantas e substâncias químicas que agem sobre a 
mente” (GOULART et al., 2005, p. 30).

2 De acordo com os estudos de Goulart (2002), entre os anos de 1920 a 1940, a exploração do látex 
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Os relatos sobre seu encontro com a ayahuasca informam que, certo dia, ao 
ingerir a bebida, Raimundo Irineu teve a visão de uma entidade feminina a quem 
chamou Clara, identificada com a Rainha da Floresta ou Nossa Senhora da Conceição, 
que lhe transmitiu os fundamentos essenciais da doutrina que iria fundar (MACRAE, 
1992). Uma história pedagógica desta religião identifica em Clara a gênese da sua 
formação como Mestre habilitado ao magistério com as plantas professoras, em 
particular as plantas que compõe a ayahuasca.

Tal como ocorre, geralmente, nos processos xamânicos, a iniciação de 
Raimundo Irineu nos mistérios da ayahuasca implicou um período de isolamento 
na mata e o cumprimento de tabus alimentares e sexuais como forma de preparo 
para o recebimento dos saberes necessários à sua missão. Assim, obedecendo às 
recomendações de sua professora espiritual

Raimundo Irineu Serra se embrenhou na mata, onde ficou oito 
dias tomando ayahuasca, sem conversar com ninguém, evitando 
especialmente mulheres, pois as instruções eram de que ele não 
deveria vê-las nem pensar a respeito. A alimentação restringiu-se a 
‘macaxeira insossa’, ou seja, mandioca cozida sem condimentos, 
nem sal nem açúcar. (MACRAE, 1992, p. 63-64).

Mas foi apenas na década de 1930, na periferia da cidade de Rio Branco (AC), 
que Raimundo Irineu reuniu um pequeno grupo de pessoas, negras em sua maioria, 
e começou o trabalho com a ayahuasca operando uma cristianização do uso dessa 
bebida que passou a obter o status de sacramento religioso. Nesse processo, passou 
também a ter outra denominação, daime, que, além de mais fácil de ser pronunciada 
(do que ayahuasca), remete ao verbo dar, indicando a invocação que deve ser feita 
ao espírito da bebida no momento de sua ingestão, conforme a necessidade de cada 
pedinte. 

Mestre Irineu - na condição de líder espiritual, grande curador e conselheiro - 
foi muito solicitado tanto por pessoas humildes quanto pelas altas autoridades do 
Estado do Acre. Entre as diversas pessoas que foram curadas pelo Mestre Irineu, 
estava um homem que veio a ter a missão especial de expandir a doutrina do Santo 
Daime para o resto do Brasil e do mundo: Sebastião Mota de Melo, conhecido como 
Padrinho Sebastião.

Vale informar que o Santo Daime se encontra dividido em vertentes ou linhas. 
Uma delas, conhecida como Alto Santo, engloba vários grupos que se diferenciam 
entre si internamente, a despeito de uma origem comum e das relações de proximidade 

na Amazônia sofreu um forte refluxo, ocasião em que vários seringais foram desativados e muitos 
seringueiros se deslocaram para os centros urbanos em busca de outras ocupações e melhores 
condições de vida.
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que estabelecem (LABATE et al., 2008). São, contudo, pouco expansionistas e 
menos numerosos, localizando-se, na sua maioria, no mesmo Estado do Brasil onde 
surgiram: o Acre. São, também, pouco afeitos a mudanças e hibridismos na religião, 
para além das orientações já estabelecidas pela tradição doutrinária.

Uma outra linha está relacionada ao Centro Eclético da Fluente Luz Universal 
Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS), fundado em 1974 por Sebastião Mota de 
Melo (1920-1990), conhecido como Padrinho Sebastião.3 Esta linha abriga em seu 
interior uma diversidade de centros daimistas com particularidades próprias, cuja 
característica principal é a convivência com diferentes cosmologias tais como o 
xamanismo, cristianismo, esoterismo, espiritismo e a umbanda. Outra característica 
é o seu caráter expansionista que se evidencia pela existência de centros em diversas 
partes do Brasil e do exterior.

Todavia, independente da linha religiosa, todas são unânimes em reconhecer o 
daime como um professor. A gênese desta dimensão educativa do daime pode ser 
localizada no hinário4 fundamental da doutrina, O Cruzeiro, de Raimundo Irineu Serra, 
na qual o Mestre apresenta-se como alguém que recebeu da Virgem Mãe o “lugar de 
professor”, conforme consta em seu hino nº 28:

A Virgem Mãe me deu
O lugar de professor
Para ensinar as criaturas
Conhecer e ter amor.

Corroborando com esta perspectiva sobre a dimensão educativa do Santo Daime 
e de Raimundo Irineu como um professor, Arneide Cemin (2001, p. 4), afirma que:

No ‘Cruzeiro’, o termo escola não é metafórico, como poderíamos 
crer, presos a nossas estruturas mentais que nos acostumam a 
reconhecer como ‘real’ aquilo que identificamos como legítimo, 
nesse caso, o sistema oficial de ensino. Ocorre, entretanto, que 
Irineu é Mestre Ensinador, sua ‘missão’ é uma ’escola’ para o ensino 
espiritual. Sendo uma atualização do sentido sociológico de escola, 
possui dimensão cognitiva, produtora e reprodutora das categorias 
do pensamento que presidem e organizam a interiorização de normas 
e de disposições culturais, concernentes à ordem social que lhes dá 
origem, evidenciando seu caráter de ‘fatos de educação’.

3 No ano de 1997, com o crescimento da instituição ocorreu a separação das esferas religiosa e 
administrativa. A Igreja passou a se chamar Igreja do Culto Ecléctico da Fluente Luz Universal 
Patrono Sebastião Mota de Melo (ICEFLU) e foi criado o Instituto de Desenvolvimento Ambiental 
IDA/CEFLURIS, responsável pela parte administrativa, ambiental e social.

4 Hinário é um pequeno caderno que reúne um conjunto de hinos da doutrina.
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Entretanto, cabe lembrar que embora reconhecido como “mestre ensinador” a 
fonte dos seus conhecimentos provém do daime, configurando-se este fato, como 
elemento diferenciador dessa educação, que é a presença de um professor-vegetal. 
Na religião do Santo Daime, portanto, quem ensina é o daime, considerado o mestre 
dos mestres, como se observa no fragmento do hino: O Daime é o Daime /O Professor 
dos Professores.../ O Daime é o Daime /O Mestre de todos ensinos.5

Trata-se, assim, de substâncias que estão investidas de uma função especial 
que é o fato de transformarem-se em um saber e elas próprias serem criadoras de 
saberes. Desse modo, para um determinado número de pessoas, os saberes que 
conformam seus modos de vida são originários de certas plantas que possuem 
inteligência, as quais são comumente denominadas de plantas mestras, professoras 
ou doutoras. 

O reconhecimento das essências espirituais inerentes à natureza é a base 
das cosmologias indígenas segundo a qual os “indivíduos cultivam uma relação 
diretamente perceptiva e espiritual com os animais, as plantas e toda a Terra na sua 
magnífica diversidade de vidas” (METZNER, 2002, p. 5). 

Vistas como fontes de conhecimento, a busca pela expansão da consciência 
ocasionada pelas plantas ou substâncias psicoativas é a principal característica 
das práticas xamânicas, também denominadas de técnicas do êxtase, sendo a 
ayahuasca o veículo usado pelos xamãs para transportar o ser para os estados sutis 
da consciência. 

Na cosmologia daimista é o daime que, através da miração, permite a entrada 
aos estados de realidade não ordinária, entendido aqui como “outra dimensão de 
existência, em que se confundem os limites de tempo e espaço, fazendo-se tudo 
presente” (FRÓES, 1986, p. 94). 

Segundo Fróes (1986, p. 36), “miração é um estado de transe desencadeado pelo 
daime, onde a pessoa pode ter visões com intensidade de cor, vidências, estabelecer 
contatos telepáticos com pessoas distantes permitindo uma relação mais sensorial 
com o ambiente”. O estado expandido da consciência constitui-se, portanto, como 
estado pedagógico por excelência no qual as aprendizagens se efetivam. 

Lucio Mortimer (2000, p. 80) relata, por exemplo, que, certo dia, Sebastião Mota 
estava em uma sessão do Santo Daime quando “começou a ver letras e uma voz 
dando explicações de como ajuntá-las formando sílabas e finalmente as palavras. 
Com grande surpresa e satisfação aprendeu o mecanismo da leitura em um trabalho 
de Daime, numa miração”.

O uso ritual do daime como planta professora configura-se, portanto, como 
um “método de aprendizagem espiritual” (ALVERGA, 1998, p. 20) que possibilita ao 

5 Trechos do Hino nº 12 de Alfredo Gregório de Melo.
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sujeito a experimentação de um estado de profunda expansão da consciência em 
que, segundo Metzner (2002, p. 22):

O indivíduo obtém uma visão terapêutica de suas neuroses, dos seus 
padrões de comportamentos e da dinâmica emocional dos seus 
vícios, além de questionar seus próprios conceitos e entendimentos 
da realidade, tornando-se capaz de transcendê-los nos seus 
fundamentos.

Como método de aprendizagem espiritual, o daime pode ser pensado como 
processo pedagógico desde o seu feitio cujas etapas são repletas de saberes. Dentre 
ele, destaco os de natureza etnobotânica e ambiental que implicam no conhecimento 
das espécies envolvidas na feitura da bebida, no manejo e sustentabilidade das 
plantas, no cuidado e preservação da floresta, sem o que não se poderia obter 
essas plantas ameaçando a própria sobrevivência da religião que as considera como 
sacramento fundamental.

Referindo-se ao feitio da ayahuasca entre seringueiros, Franco e Conceição 
(2002, p. 215) informam que este é considerado um momento muito importante que 
exige uma “ciência”, pois “não é só o cara pegar, misturar tudo e jogar dentro da 
panela, dentro de um balde e ferver”. Fazer essa bebida com seriedade implica, 
dentre outras coisas,

saber a quantidade ideal de água, o ponto certo da fervura e a 
quentura adequada do fogo, inclusive a melhor madeira para a 
lenha, são conhecimentos cuja prática se mostra essencial. Há 
cuidados especiais durante a fervura, quando más palavras podem 
comprometer o esforço de preparo, e sinceridade no entoar de hinos 
e canções pode revelar-se fundamental. (FRANCO; CONCEIÇÃO, 
2002, p. 215). 

Trabalho árduo, o feitio é uma atividade complexa e demanda sempre a direção 
de uma pessoa (feitor), com ampla experiência no preparo do daime. Devido a essa 
complexidade, no contexto do ritual daimista ele é considerado como “a universidade” 
da doutrina, onde se entende que uma graduação a mais é conseguida quando se 
participa desse tipo de experiência toda ela, em geral, acompanhada do consumo 
livre da bebida.

O feitio do daime, portanto, além de um processo pedagógico por si mesmo, 
traz consequências sérias à educação. Estudos etnobotânicos sobre as plantas que 
compõem o daime reconhecem a existência de diversos tipos de cipó que, ao serem 
ingeridos, acarretam no organismo efeitos variados conforme a espécie. 
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De acordo com o tipo de cipó e quantidade de folhas envolvidos no feitio 
da bebida tem-se um determinado resultado da aprendizagem. Desse modo, o 
conhecimento das espécies de plantas, o domínio da ciência do preparo pelo feitor, 
bem como dos processos de armazenamento são condições que também podem 
comprometer a qualidade da bebida e, consequentemente, o ensinamento adquirido. 

Além do feitio, o ambiente em que se processa o consumo da bebida configura-
se como lugar de aprendizagem privilegiado, posto que atravessado por múltiplos 
saberes. Ao destacar as igrejas daimistas inseridas no contexto da linha do Padrinho 
Sebastião, é possível observar um conjunto de símbolos que evocam múltiplos 
significados que se quer fixar na aprendizagem. 

São imagens de santos e santas católicos; de entidades dos panteões afro-
indígenas; de padrinhos e madrinhas da doutrina; são velas, incensos ou defumações; 
flores, fitas ou bandeirinhas coloridas que revelam as multicores da vida religiosa. E são, 
sobretudo, a música e o canto os quais, numa combinação harmoniosa, possibilitam 
a dialética que faz ascender a outros níveis de conhecimento, configurando-se, 
portanto, como mediadores do processo educativo.

Vale lembrar que na escola fundada por Irineu Serra, o conteúdo é transmitido 
por meio da tradição oral sob a forma estética do canto, trovas poéticas com melodia 
simples e repetitivas com vistas a concentração e assimilação das lições. O canto, 
embora uma tarefa de todos os membros da religião é, fundamentalmente, uma 
atribuição das mulheres. 

A responsabilidade do cantar é enorme uma vez que as visões ocasionadas 
pelo daime – chamadas de miração – são orquestradas pela força do canto dos 
hinos, contribuindo, sobremaneira, para conduzir as aprendizagens dos sujeitos para 
diversos rumos, positivos ou não. Na condução desse processo, destacam-se as 
“puxadoras”, isto é, as mulheres responsáveis por “puxar” os hinos na sessão. E são 
elas que explicam o significado dessa tarefa no contexto de uma pedagogia do Santo 
Daime:6

Eu acho que a música e o canto são a direção que você tem que 
se firmar. Porque a nossa doutrina é musical. Os hinos, como o 
padrinho Sebastião falava, são a escritura de quem não sabe ler. Os 
hinos não são simplesmente umas músicas, umas composições que 
as pessoas fazem. São umas coisas que vêem lá de cima, do astral 
superior para trazer uma mensagem pra gente. Então, quem tem essa 
responsabilidade de puxar um hinário, tem que ter muita consciência 
do que está fazendo ali. Porque não é só um papagaio que está ali 
cantando. Você tem que puxar com o coração, tem que ter muito amor 
para trazer aquela força do hino. É o que eu acho que firma muito a 

6 As entrevistas foram originalmente publicadas em Albuquerque (2012).
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pessoa. Por exemplo, a pessoa está ali mirando muito, naquela... e 
começa a prestar atenção no hino, já dá uma firmada na pessoa. (ANA 
CRISTINA, entrevista, 2009).

Sobre o papel pedagógico da puxadora de hinos, Josie afirma que:

Cada pessoa que puxa, tanto no violão como na voz, bota a sua 
energia ali. Então tem que ta com muita atenção, porque todo mundo 
vai seguir, de uma maneira ou de outra, aquela energia. Isso tanto faz 
na música como na voz. E aí, dependendo da consciência da pessoa, 
ela vai querer sempre elevar os pensamentos pra ficar mais forte e 
mais claro pra todo mundo poder ver. (Entrevista, 2009).

O aprendizado do canto ocorre na própria vivência da doutrina, não havendo 
um momento especial para isso. Trata-se, fundamentalmente, de uma “educação 
da atenção” (INGOLD, 2010) e da experiência, sem implicar, necessariamente, uma 
transmissão intencional do saber por alguém mais preparado. 

Em artigo onde analisa as práticas de transmissão e aprendizagens de saberes 
entre crianças da região do baixo Tapajós, na Amazônia, a antropóloga Chantal 
Medaets revela que em seu trabalho de campo chamou-lhe atenção esse tipo de 
aprendizagem em que não se aprende de ninguém. Nas suas palavras:

Uma criança fazendo um brinquedo de palha por exemplo, pergunto: 
‘e com quem você aprendeu?’ ‘Com ninguém’… Ou um mestre na 
construção de canoas, cujo tio também tinha a mesma profissão, 
afirma nunca ter ‘aprendido de ninguém’ ‘Ele [o tio] não ensinou 
não… […] foi assim, veio da minha cabeça mesmo. Um dia eu resolvi 
começar a fazer e fiz. (MEDAETS, 2011, p. 6).

A autora chama a atenção para esse tipo de educação não escolar em que “só 
de olhar já sabe fazer” e em que se destacam no processo de aprender uma postura 
de observação, silêncio ou escuta. Segundo a autora:

Durante dois processos de construção de barcos, que pude 
acompanhar, o trabalho era feito por um mestre (ou aprendiz de 
mestre) e um ajudante, a maior parte do tempo ambos em silêncio. 
O ajudante fazia suas tarefas sem perguntas e em alguns momentos 
parava e observava o mestre. O mestre em geral ficava concentrado 
no seu trabalho (talhar as peças, por exemplo) e de vez em quando 
olhava de longe o ajudante. Algumas poucas vezes o vi corrigí-lo. 
(MEDAETS, 2011, p. 6).
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Outro aspecto dessa educação é o domínio de instrumentos musicais que o 
daime potencializa. Ao ser indagada sobre como aprendeu a tocar violão nas igrejas, 
Ana Cristina deu o seguinte depoimento:

Não, eu inclusive nunca tive aula, eu aprendi no daime. Eu digo que 
o daime que me ensinou. Tai uma coisa que eu aprendi com o daime, 
aprendi a tocar violão. Eu toco de ouvido, eu não entendo de música, 
mas eu também só sei tocar hinário. (ANA CRISTINA, entrevista, 2009).

Desse modo, na experimentação espontânea ocasionada pela educação da 
atenção, de que sugere Ingold (2010), as aprendizagens vão ocorrendo, seja do 
canto ou dos instrumentos musicais.

Os hinos daimistas acompanhados, geralmente, de instrumentos como o maracá 
e o violão, são uma das principais manifestações de uma educação intercultural como 
se pode observar na letra abaixo, onde são invocadas diferentes manifestações da 
divindade:

Salve o sol e salve a lua/ Salve a terra e salve o mar/ Salve a linha 
de umbanda/ da rainha Yemanjá/ Viva o meu Juramidam/ que vive a 
governar/ Do princípio ate o fim / Jesus bem louvado está (Hino nº 
148 de Alfredo Gregório).

O Santo Daime é, nessa perspectiva, uma religião brasileira que promove uma 
ecologia religiosa ao reunir em seu interior outras formas de religiosidade, tais como: 
práticas indígena e caboclas, o catolicismo popular, influências afro-brasileiras, o 
espiritismo kardecista e o esoterismo europeu sendo, portanto, uma doutrina plural 
e hibridizada.

Essas trocas culturais estabelecidas remetem às singularidades da teologia das 
religiões ayahuasqueiras nas quais, segundo Metzner (2002, p. 263) “estão presentes 
os hinos, as rezas e as figuras bíblicas, sem que haja a exclusão dos espíritos da 
floresta, do Sol, da Lua, das estrelas e das várias divindades indígenas” ensejando, 
com isso, uma reunificação dos elementos sagrados e naturais, separados pelo 
cientificismo mecanicista do mundo moderno.

A interculturalidade realizada pelo Santo Daime se expressa de diferentes formas, 
mas, sobretudo, por aquilo que constitui o conteúdo fundamental da educação 
daimista materializado nos seus Cadernos de Hinos ou Hinários. 

Os hinos possuem um conteúdo bastante diversificado. Eles louvam as diferentes 
manifestações da natureza (o sol, a lua, a terra, o vento, o mar, etc.); contam a história 
da doutrina; invocam santos e entidades espirituais (Jesus, Maria, Yemanjá…), numa 
clara reunificação do sagrado com o natural.
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Referindo-se ao hino nº 6 do Mestre Irineu, chamado “Papai Paxá”, dona Percília 
Matos da Silva deu o seguinte depoimento:

O Papai Paxá é uma entidade. Tem muito deles. Tem caboclo, tem 
índio, tem outros de outras linhas, mas tudo linha do bem, só pra fazer 
o bem. Qualquer um desses que chamar pode fazer uma cura. (apud 
MAIA NETO, 2003, p. 24).

Do ponto de vista das orações, observa-se nos rituais do Santo Daime uma 
constelação de tradições a partir da adoção de orações católicas (Pai-Nosso, Ave-
Maria, Salve Rainha, Rosário de Maria), orações esotéricas (Consagração do Aposento 
e Chave de Harmonia) e orações oriundas do espiritismo kardecista (Prece de Cáritas).

A dimensão intercultural do Daime também pode ser constatada pelo fato de 
que, por sua influência, muitos estrangeiros adeptos da doutrina passaram a se 
interessar pela língua portuguesa com o objetivo de cantarem os hinos em seus 
respectivos países e compreenderem sua mensagem. A língua portuguesa tem sido 
um veículo da propagação doutrinária, uma vez que os hinos devem ser cantados na 
língua em que foram mediunicamente recebidos. Nessa perspectiva, o Santo Daime 
contribui para promover a língua portuguesa e, com isso, realiza significativa síntese 
cultural entre diversos povos e culturas do planeta.

Outra forma de interculturalidade são as interações que o Daime promove entre 
distantes e diversos contextos de culturas, pessoas e linguagens. A doutrina do 
Santo Daime é também dinamizada pelas conexões que estabelece com práticas 
terapêuticas e religiosas, alternativas e tradicionais, provenientes de outros contextos, 
rurais e urbanos que resultam em profundas ecologias.

O Santo Daime configura-se, portanto, como uma prática educativa na qual 
circulam saberes fundamentais na construção da identidade dos sujeitos envolvidos e na 
sobrevivência de suas tradições. Dentre os muitos saberes, destaco os saberes religiosos, 
medicinais, ambientais, cognitivos, estéticos, filosóficos (ALBUQUERQUE, 2012). 

De modo simplificado, os saberes religiosos implicam, em geral, a aprendizagem 
de que existe algo superior além da matéria que influi em nosso ser: os saberes 
medicinais informam sobre saúde, doença, medicamentos; os saberes ambientais 
referem-se a conhecimentos sobre a fauna, a flora ou à preocupação com o meio 
ambiente; os saberes cognitivos implicam aprendizagens como saber ler ou aprender 
línguas; os estéticos referem-se a habilidades artísticas como pintar, desenhar ou 
tocar instrumentos musicais e os filosóficos a uma capacidade de fazer indagações 
fundamentais sobre o sentido da vida, a morte, a condição humana, em geral.

De um modo geral, MacRae (1992) sintetiza os saberes mediados pela 
ayahuasca nos quais estão presentes uma gama de ensinamentos a respeito da
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flora e da fauna, e ajuda a memorização desse conhecimento. 
Como outras plantas professoras, diz-se que ela ensina cantos em 
várias línguas indígenas, além do espanhol, e que também ensina 
esses idiomas. Ela também aumentaria as habilidades artísticas e 
intelectuais de quem a ingere. Alguns vegetalistas alegam que as 
plantas professoras lhes ensinaram longas rezas. (MACRAE, 1992, 
p. 36).

Todas essas aprendizagens induzem à compreensão de que estamos diante 
de uma modalidade única de educação mediada pelas plantas ensinadoras que 
transcendem, em muito, a pedagogia ocidental moderna assentada em critérios 
lógico-instrumentais. 

Na pedagogia cultural da ayahuasca, relativiza-se o papel da escrita, dos livros, 
das teorias ou dos títulos acadêmicos pois as lições da ayahuasca não estão inscritas 
em caracteres cientificistas. Afora os hinos, a palavra não é estimulada no ritual 
predominando uma pedagogia do silêncio, onde estão em causa critérios como a 
sensibilidade, corporeidade, quietude, a beleza da música e do canto, a harmonia do 
ambiente, a entrega íntima à experiência.

Caem por terra, também, toda sorte de dicotomias típicas da ciência moderna 
que opõe humano x não humano, natureza x cultura. A ciência da ayahuasca tem, 
assim, seus próprios critérios de inteligibilidade, sua própria episteme fincada, histórica 
e culturalmente, nas tradições indígenas que não operam através de dualidades 
ou pares de opostos, sendo, por isso mesmo, uma episteme decolonial ou “pós-
abissal”, no sentido de ir além dos abismos e dicotomias instituídos pelo pensamento 
moderno (SANTOS, 2009).

A pedagogia da ayahuasca está, assim, assentada em uma epistemologia 
transgressiva à lógica ocidental moderna na medida que, ao ampliar a noção de 
alteridade para além do humano, admite a ecologia entre humanos e plantas, 
reconhecendo a agência das plantas e a consequente capacidade de produzirem 
saberes e subjetividades.

Considerações finais

Neste texto procurei mostrar modos outros de ensinar e aprender considerando 
uma dimensão essencial de vida humana, a saber, a experiência religiosa entendida 
como educativa na medida em que expressa visões de mundo, valores, códigos e 
gramáticas pelos quais homens e mulheres dão sentido as suas vidas.

Ainda são limitadas as pesquisas que veem as religiões ou vivências religiosas 
como práticas educativas não se constituindo, portanto, como um campo reconhecido 
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entre os estudos voltados à educação. Em parte, este limite se explica em função 
de certa compreensão sobre a escola formal como espaço único do saber no seio 
da ciência pedagógica, desconsiderando-se processos de ensino e aprendizagens 
inscritos dentro de outras lógicas.

Este texto procurou trazer para o centro do debate a relação entre educação, 
cultura e religião ao considerar a possibilidade efetiva de tomar as religiões como 
agências educativas, por meio das quais um conjunto de saberes são circulados e 
apreendidos contribuindo para a formação de identidades.

A educação da experiência, ocorrida nas práticas sociais cotidianas de homens 
e mulheres, aponta para modos outros de aprender e ensinar que incluem como 
agentes do saber tanto humanos quanto não humanos. Aponta, ainda, para uma 
diversidade de espaços educativos - à exemplo dos quintais, terreiros, hospitais, 
igrejas - dentre a diversidade de espaços onde se formam subjetividades. Tal é o caso 
da religião do Santo Daime, interpretada como lugar de aprendizagem perpassado 
por múltiplos saberes cuja transmissão não exige, necessariamente, a presença de 
um professor humano ou um gesto intencional de ensino. 

Contudo, a despeito da existência de formas outras de aprender em diferentes 
lugares de aprendizagem, prevalece a ênfase na escola e no professor/humano, 
marca essencial da ontologia clássica que ao dicotomizar cultura e natureza, concebe 
a educação como processo exclusivamente humano. 

Contrariamente, a educação pelas plantas implica um tipo de prática pedagógica 
pautada no silêncio, na observação atenta, no envolvimento do corpo, no cantar e 
tocar dos hinos. Tal educação inscreve-se em outros critérios de inteligibilidade do 
real que tanto a ciência pedagógica quanto o currículo, em particular, parecem longe 
de compreender. 

Ancorada na lógica das cosmologias indígenas, a educação daimista assenta-
se em um conjunto de saberes e práticas que ocorrem numa zona que transcende os 
domínios do pensamento lógico e linear. Em vista disso, tais experiências têm sido 
produzidas como subalternas ou inexistentes (SANTOS, 2008), desconsiderando-se 
sua contribuição na formação de subjetividades. 

Advém daí a necessidade da crítica epistemológica à monocultura do saber 
científico-escolar - que tende a subalternizar experiências educativas que não se 
pautam no cânone da ciência - bem como a importância de expandir o conceito de 
educação de modo a incluir a diversidade de formas de ensinar e aprender, muitas 
vezes sutis e dispersas, que informam modos de ser e estar no mundo de muitos 
grupos, a exemplo das práticas religiosas do Santo Daime vistas como práticas 
educativas. 

Ao compreender a religião como espaço educativo o objetivo é chamar atenção 
para um ângulo ainda pouco enfatizado, o educacional e, com isso, somar esforços 
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na ampliação da noção clássica de educação e de currículo, para além dos domínios 
exclusivamente escolares que estas expressões encerram. Uma educação em 
perspectiva cultural.
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SABERES XAMÂNICOS: APROXIMAÇÕES ENTRE O CORAZONAR 
E OS PROCESSOS EDUCATIVOS DO SANTO DAIME

Ana Paula Kahmann

Introdução

Esse trabalho está ancorado em um recorte de uma pesquisa maior (KAHMANN, 
2017) que relacionou elementos das sabedorias xamânicas com os processos 
educativos ocorridos no interior do Santo Daime. Considerado a primeira religião 
ayahuasqueira1 do Brasil, o Santo Daime surgiu no estado do Acre, no início dos anos 
1930, com o neto de escravos Raimundo Irineu Serra, chamado pelos seus seguidores 
de Mestre Irineu. Metodologicamente, trata-se de uma abordagem qualitativa que, 
além de pesquisa bibliográfica, utilizou-se de pesquisa em alguns hinários2, bem como 
de entrevistas semiestruturadas com sete sujeitos que frequentam ou frequentaram o 
Santo Daime em diversas igrejas do CEFLURIS3 localizadas no estado do Rio Grande 
do Sul. No texto, esses colaboradores serão denominados com pseudônimos 
(Cássio, Helena, Laudemiro, Maria, Morgana, Paulo, Stela), de acordo com a escolha 
pessoal manifesta em Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. Segundo os 
argumentos apresentados, as peias e as mirações foram indicadas, nas entrevistas, 
como uma “metodologia”, ou a forma como o Daime ensina. Muitos entrevistados 
também afirmaram que as peias não deixam de ser mirações, já que a miração é 
para eles o ensinamento em si. Esse contato poderia envolver todos, ou alguns 

1 Categoria antropológica inaugurada no livro O uso ritual da ayahuasca (LABATE; ARAÚJO, 2004). 
Refere-se “a movimentos religiosos originários no Brasil, que têm como uma de suas bases o uso 
ritual da ayahuasca” (LABATE; ROSE; SANTOS, 2008).

2 Os hinários são um conjunto hinos (cânticos) entoados nos rituais religiosos do Santo Daime. 
Albuquerque (2011b, p. 181) afirma que os cadernos de hinos, ou hinários, materializam “o 
conteúdo fundamental da educação daimista” que são transmitidos “por meio da tradição oral sob 
a forma estética do canto”.  

3 O CEFLURIS (Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra) é uma linha do 
Santo Daime fundada por Sebastião Mota de Melo, conhecido como Padrinho Sebastião. No 
entanto, em 1997, o CEFLURIS passou por uma ampla reforma institucional que separou a esfera 
religiosa da administrativa. Transcorre que a Igreja alterou seu nome para Igreja do Culto Eclético 
da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião Mota de Melo- ICEFLU. Cria-se, concomitantemente, 
o Instituto de Desenvolvimento Ambiental IDA/CEFLURIS, de caráter ambiental e social, que visa 
fomentar a instalação e o desenvolvimento de comunidades agroextrativistas sustentáveis. O novo 
nome ICEFLU, porém, não se tornou muito popular entre os daimistas, sendo que eles continuam 
usando no dia-a-dia o antigo nome (CEFLURIS). O mesmo ocorre nos trabalhos acadêmicos, o que 
conforme Labate, Rose e Santos (2008, p. 26) “pode indicar que essa vem se tornando uma espécie 
de categoria antropológica usada para se referir à vasta rede de igrejas e comunidades daimistas 
que aceitam a liderança de Sebastião Mota de Melo”. Por isso nesse texto opta-se, também, por 
utilizar a sigla CEFLURIS para se referir à igreja fundada por Sebastião Mota de Melo.
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dos sentidos, como a visão, a audição, o tato e o olfato. Ou até mesmo o que se 
denomina como sexto sentido, que é a intuição ou as percepções extrassensoriais. 
Os elementos acima citados seriam os principais responsáveis pela identificação do 
que é referente ao mundo de ilusão, que é como os daimistas denominam a cultura 
da razão sem alma (GUERRERO ARIAS, 2012); e o que constitui o reino da verdade, 
que se relaciona ao corazonar (GUERRERO ARIAS, 2012). Portanto, a miração e as 
peias são ao mesmo tempo uma metodologia corazonada, pois envolvem o coração 
e a razão, como ensinam a cada vez mais sentipensar o mundo. 

Patricio Guerrero Arias e o corazonar

As linhas seguintes serão focadas no conceito do corazonar, fundamentando-
se, principalmente, no antropólogo mexicano Patricio Guerrero Arias (2010; 2011; 
2012). O corazonar relaciona-se ao que Orlando Fals Borda (2009) e Arturo Escobar 
(2014) chamam de sentipensar. Para Fals Borda o homem sentipensante é aquele 
que combina a razão e o amor, o corpo e o coração. O sociólogo admite que tomou 
essa noção emprestada dos campesinos momposinos da Costa Atlântica. Já Escobar, 
afirma que para escrever os dois ensaios que constituem seu livro Sentipensar con 
la tierra (2014, p. 16) se inspirou no conceito de sentipensamento, popularizado por 
Fals Borda, que implica “pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar, 
como bien lo enuncian colegas de Chiapas inspirados en la experiencia zapatista”. 
Corazonar é sentipensamento. Opta-se aqui pelo primeiro termo por ser mais utilizado 
entre os indígenas, como os zapatistas e o povo Kitu Kara (GUERRERO ARIAS, 2011). 

O ocidente dá primazia à razão e ao domínio da emoção e dos sentimentos. 
Temos que manter distância, em termos afetivos, em relação ao objeto. O próprio 
termo objeto denota a relação de coisificação considerada ideal ao pensamento 
ocidental. Tanto o pesquisador, quanto o que vai ser pesquisado, é desvencilhado 
de sua dimensão afetiva, dimensão essa considerada resquício de nossa origem 
animalesca e que deve ser eliminada para reinar a razão. Assim, a razão seria o que 
nos diferencia dos outros animais, sendo, portanto, o que nos tornaria humanos. Já no 
pensamento ameríndio para conhecer é preciso, ao invés de objetificar, personificar. 
E só se conhece objetivamente quando se assume a perspectiva do outro, o que 
inclui sentimentos e emoções. Os povos indígenas do Abya Ayala 4 pensam a si e sua 
existência corazonando.

Guerrero Arias (2011) afirma que as sabedorias xamânicas consideram que os 
seres humanos são “estrellas con corazón y con conciencia” (GUERRERO ARIAS, 

4  Abya Yala é como o povo Kuna denominava o nosso continente antes da chegada dos colonizadores. 
Hoje em dia é um termo utilizado entre diversos movimentos sociais e representantes dos povos 
indígenas para designar a América. Isso como uma forma de resistência no sentido de utilizar 
termos não colonialistas para nos referirmos a nós mesmos.
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2011, p. 83 e 88). Eles nos ensinam, portanto, que não somos somente seres 
racionais, mas também sensibilidades atuantes (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 88). 
Para o antropólogo, a negação da afetividade no conhecimento serviu como um dos 
mais perversos instrumentos de dominação exercido pelos europeus em relação aos 
povos do Abya Ayala. E por isso, também, é o que insurge como resposta ética e 
política ante a dominação que opera em três níveis: pela colonialidade do poder, do 
saber e do ser. 

Em relação aos níveis da dominação, Guerrero Arias (2010) salienta que quando 
se fala em colonialidade do poder se está referindo aos seus aspectos sistêmicos e 
estruturais. “A las dimensiones constitutivas y constituyentes, a las instituiciones y 
sus aparatos de control, que posibilitan la naturalización de los órdenes dominantes” 
(GUERRERO ARIAS, 2010, p. 85). A Europa foi impondo a todo o nosso planeta os 
seus valores e instituições, transformando-os em expressões da excepcionalidade 
ocidental (SANTOS; MENESES, 2010). A escola, a ciência e o trabalho capaz de 
gerar mais valia são algumas dessas instituições, que partem do mesmo projeto 
colonialista e racionalizante. Como instituições sociais, possuem um conjunto de 
regras e procedimentos padronizados socialmente, que se aplicam aos diversos 
grupos dentro de uma sociedade, e atualmente às diversas sociedades e culturas 
existentes no mundo, a fim de evitar o desvio ou a divergência. 

A colonialidade do saber impõe, de acordo com Guerrero Arias (2010), 
uma colonialidade epistêmica onde “se silencian e invizibilizan otras culturas y 
sabidurías, que están fuera de la epistemología dominante y se considera que son 
incapaces de sentir, pensar, decir y hacer por sí mismas, y peor, de poder construir 
conocimientos” (GUERRERO ARIAS, 2010, p. 87). Similarmente, a proposta das 
Epistemologias do Sul (SANTOS; MENESES, 2010) funda-se na percepção da 
chamada colonialidade do conhecimento, e na necessidade da construção da 
descolonialidade. Santos (2010) defende que as Epistemologias do Sul são aquelas 
que se encontram do outro lado da linha do pensamento abissal moderno, que 
divide a realidade social em dois universos. “A divisão é tal que ‘o outro lado da linha’ 
desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo produzido como 
inexistente. Inexistência significa não existir sob qualquer forma de ser relevante 
ou compreensível” (SOUSA SANTOS, 2010, p. 32). Esse etnocentrismo, essa 
arrogância e sentimento de superioridade racionalista pressupõem que “o outro 
lado da linha alberga apenas práticas incompreensíveis, mágicas ou idolátricas” 
(SOUSA SANTOS, 2010, p. 37). 

Assim, os saberes valorizados no Santo Daime são colocados no outro lado 
da linha. São considerados provenientes de “alucinações”, ou seja, sem contato 
com a realidade, e inexistentes, já que são incompreensíveis. É incompreensível, 
também, a crença entre o grupo, vinda do pensamento ameríndio, de que além do 
ser humano, outros elementos e seres da natureza possam possuir um espírito, e 
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que esses possam ter algo a nos ensinar. Conforme Guerrero Arias (2010, p. 87), 
fomos condenados “a ser un reflejo de otros procesos, de otras territorialidades 
y experiencias históricas, que nos usurpó la palabra, para que seamos un simple 
eco de otras voces, que autoasumieron la hegemonía de la anunciación”. Como 
salienta o autor, a negação da afetividade no conhecimento é uma das mais graves 
consequências da colonialidade do saber, pois ao estar marcado pela ausência da 
sensibilidade, o outro vira objeto de domínio.

Guerrero Arias (2010; 2011) atenta que a colonialidade não opera somente 
através das instituições e estruturas, de forma coercitiva ou exterior. Ela nos faz 
cúmplices, conscientes ou não da dominação, instaurando-se no mais profundo 
do nosso ser, em nossas próprias subjetividades, imaginários, corpos e espíritos, 
instalando o repressor dentro de nós mesmos. A designada colonialidade do ser, 
torna mais viável a colonialidade do poder e do saber, já que impõe “un ethos útil a 
la dominación” (GUERRERO ARIAS, 2010, p. 87). Dessa forma se está enquadrando, 
por exemplo, as memórias dos diversos grupos sociais. A memória coletiva é um 
elemento constitutivo da identidade cultural. Através da sua desvalorização pelos 
próprios integrantes dos grupos sociais em que se originam, se extinguem essas 
culturas e seus respectivos saberes. 

Guerrero Arias (2011) salienta, então, a necessidade de trabalhar primeiramente 
na construção e libertação da nossa subjetividade. A espiritualidade, para ele, se 
apresenta como uma oportunidade de descolonização do ser, sem o qual de pouco 
valeria uma mudança estrutural. A espiritualidade e o corazonar estão, assim, 
estreitamente inter-relacionados. O corazonar nos leva a espiritualidade, e do mesmo 
modo a espiritualidade é um caminho que nos permite corazonar a existência. Não se 
pode corazonar sem o poder transformador da espiritualidade, pois a espiritualidade 
é a sabedoria do coração, o amor reflexivo pela vida. E sabedoria não é outra coisa 
além do reflexo da espiritualidade, sendo que não existe espiritualidade fora da 
sabedoria. A espiritualidade é corazonada e sentipensada (GUERRERO ARIAS, 2011, 
p. 30). Para compreender essa estreita relação entre a espiritualidade e o corazonar, 
defendida pelo autor, devemos discorrer um pouco mais sobre o que ele entende 
como espiritualidade:

La espiritualidad tiene una dimensión cósmica, holística, integral 
e integradora, total y totalizadora, no totalitaria, que nos muestra 
el orden cósmico de la existencia, en íntima interrelación con todo 
lo que expresa el milagro de la vida; la espiritualidad nos permite 
entender que somos parte de un cosmos vivo, que somos hebras del 
gran tejido cósmico de la existencia. La espiritualidad nos despierta 
a una visión global holística sobre nosotros mismos, sobre nuestro 
lugar en el cosmos, nos permite tomar conciencia de la fragilidad del 
planeta y del dolor y de la agonía de nuestra Madre Tierra, permite 
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interrogarnos sobre el sentido de nuestra existencia, y de cómo los 
seres humanos podemos influir en el devenir del mundo y la vida. 
(GUERRERO ARIAS, 2011, p. 23).

Vê-se, então, que o autor entende espiritualidade como uma visão holística 
da vida, que permite superar a visão fragmentada do universo imposta pela ciência 
eurocêntrica ocidental. Assim, ela não se limita à humanidade, abarcando em si a 
totalidade da natureza e do cosmos, sendo por isso que nossos povos “han sabido 
siempre conversar con la espiritualidad de la naturaleza y el cosmos, han encontrado 
los espíritus que habitan en las plantas, los animales, las montañas, las cascadas, 
los océanos [...]” (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 23). Portanto, Guerrero Arias (2011) 
salienta que a espiritualidade pode ou não estar presente no interior das religiões, 
mas não está atrelada a elas, existindo inclusive ateus com uma visão espiritual de 
mundo. Do mesmo modo, defende que a espiritualidade não pode ser vista como 
essência, mas sim, como uma “construcción social, cultural e históricamente situada, 
que dá una dimensión trascendente a la alteridad” (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 23).

Em relação a essa dimensão transcendente da alteridade, ensina a sabedoria 
Nahual que: “Yo soy tú; tú eres yo; y juntos somos Dios” (GUERRERO ARIAS, 2010, 
p. 88; 2011, p. 24). A alteridade, desse modo, ultrapassa o mero encontro do “nós” 
com “eles”, tornando-se um encontro afetivo, já que o outro habita em nós e nós 
habitamos no outro, constituindo juntos uma totalidade em que não podemos ser por 
nós mesmos, sozinhos. Os povos subalternos possuem uma alteridade cósmica que 
vai além da visão de alteridade ocidental, que inclui somente os membros da espécie 
humana, englobando, também, as plantas, os animais, os rios, enfim, todos os seres 
nas suas mais variadas formas, como esse outro com o qual inter-somos. Dessa 
percepção espiritual e corazonada de alteridade alargada, construída pelos povos 
ameríndios, vem sua profunda reverência pela natureza e todos os seres. Contrária 
ao corazonar seria a razão sem alma do Ocidente, que fundamenta sua educação 
bancária, individualista e vertical (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 32).

O corazonar e a espiritualidade, conforme argumenta Guerrero Arias (2011), 
são muito mais que uma expressão da cosmovisão dos povos. A cosmovisão é uma 
categoria antropológica ocidental que expressa uma visão de mundo e também uma 
atitude frente ao mesmo, formando uma espécie de panorama geral do conhecimento. 
Portanto, não dá conta da dimensão vital presente no modo de viver e de conhecer 
dos povos da América, da sua forma de olhar cognitivamente o cosmos. Pois como 
afirma o autor, na sabedoria de todos os povos do Abya Ayala “el Runa (ser humano) 
para poder encontrar el sentido de su ser, su sentir, su pensar, su decir, su hacer 
en el cosmos y en la vida, no lo hace solo intelectualmente, sino vivencialmente” 
(GUERRERO ARIAS, 2011, p. 30). O corazonar e a espiritualidade seriam, portanto, 
expressões da cosmo-vivência ou da cosmo-existência desses povos. O corazonar, a 
sabedoria espiritual do coração, que é de onde advém o conhecimento considerado 
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válido, é construído diariamente através de um sentimento de profundo amor pela 
vida e pela natureza dos quais somos parte (GUERRERO ARIAS, 2011). 

A vivência é a categoria mais adequada para designar o modo de produzir 
saberes entre os povos do Abya Ayala. A vivência é corazonada, inclui juntamente 
com a razão o coração, e é, portanto, sentipensada.  A crença na unidade original 
entre parte-todo, humanidade-divindade, singular-universal, leva Dilthey, por exemplo, 
a entender a vivência como uma “experiência plena e não mutilada da realidade 
igualmente plena e total” (AMARAL, 2001, p.1). Conforme Amaral (1987, p. 135), o 
homem é, para Dilthey, o “único ser que tem consciência da sua vida ao mesmo 
tempo enquanto parte e enquanto todo”. A vivência é, nesse sentido, reviver a ligação 
com o todo, é uma religação com o espírito do absoluto. “É o modo humanamente 
limitado de manifestar ou exteriorizar o compromisso original com a unidade espiritual, 
com o universal” (AMARAL, 1987, p. 137). A vivência, portanto, seria realmente 
transformadora e educativa, por conter também a dimensão espiritual e não se 
reduzir a um componente intelectual. Como afirma Guerrero Arias (2012, p. 205), o 
saber meramente cognitivo não tem o poder de comprometer nossa subjetividade e, 
desse modo, transformar a existência individual ou coletiva. Como relatam Menezes e 
Bergamaschi (2015), em relação à educação Guarani, o sentimento é parte constituinte 
da sua aprendizagem. Conforme as pesquisadoras, os Guarani produzem um “tipo 
de conhecimento sensível atravessado pela corporeidade, pelas sensações [...] é na 
vivência que o entendimento acontece [...] o entendimento da vida Guarani passa 
pela vivência que, para Dilthey, contém em si as categorias teóricas do conhecimento 
e da realidade” (MENEZES; BERGAMASCHI, 2015, p. 42-43).

Guerrero Arias (2012) problematiza, também, o uso da categoria “epistemologia” 
para designar os processos de conhecimento entre os povos do Abya Ayala. Ele 
afirma que é impossível sentipensar através das categorias que constituem o universo 
conceitual hegemônico e instrumental da ciência. Conforme o autor, termos como 
“epistemologias outras” de Catherine Walsh; “epistemologias do sul” de Boaventura 
de Sousa Santos; e “epistemologias fronteiriças” de Walter Mignolo, mostram a 
“dificultad para un real desprendimiento y decolonización del epistemocentrismo, aún 
hegemónico en la academia” (GUERRERO ARIAS, 2012, p. 203).  Pois o horizonte 
de conhecimentos, saberes, práticas e sentimentos que orientam a existência desses 
povos são denominados, por eles próprios, através de suas próprias categorias, 
de sabedoria. E como visto anteriormente, eles consideram a sabedoria como algo 
espiritual, que vem do coração. E essa sabedoria espiritual que vem do coração 
é corazonada, e, portanto, não é epistemologia, pois não se restringe somente à 
dimensão cognitiva do conhecimento, estando para além dessa. As diferenças entre 
sabedoria e epistemologia indicadas, estão no tipo de saber e conhecimento que 
constroem e, também, no horizonte de existências que delas se fazem possíveis. 

O corazonar é razão e coração, é sentipensamento. É a forma de conhecer dos 
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povos do Abya Ayala, pois o corazonar é a sabedoria espiritual que vem do coração. O 
corpo, portanto, carregado de sensibilidades, participa do processo de conhecimento, 
que é um processo vivencial. A educação, assim, não se restringe a algo meramente 
intelectual. É na vivência que essa educação ocorre. Vivendo e sentindo plenamente 
o que se pretende conhecer. Para se conhecer o mundo é preciso senti-lo, sentir o 
seu sofrimento. Sofrimento esse provocado pela visão logocêntrica ocidental, que 
transforma a natureza em objeto, e a vê como recursos a serem explorados. Como 
salienta, também, Viveiros de Castro (1996; 2006), nossa epistemologia ocidental 
pressupõe que o conhecimento válido é aquele que transforma o outro em objeto. O 
pesquisador necessita, desse modo, manter um distanciamento em relação a esse 
objeto, excluindo qualquer forma de sentimento em relação a ele. Já nas sabedorias 
xamânicas é preciso, para conhecer, assumir a perspectiva do outro e, desse modo, 
sentir o que ele sente desde o coração. Somente corazonando é possível, conforme 
Guerrero Arias (2010; 2011; 2012), transformar a realidade. Pois a razão pode até 
trazer uma grande lucidez teórica sobre certos problemas, mas se eles não forem 
sentipensados, pouco se fará para transformá-los. 

Portanto, procurou-se identificar nos hinários, na literatura, e nas falas dos 
sujeitos daimistas, essas vivências educativas sentipensadas. Porém, salienta-se 
que o pensamento é entendido de uma forma diferente no ocidente e nos povos do 
Abya Ayala. O mundo indígena é pensado pelos sentidos (KUSCH, 2000, p. 336). 
Nele, acepções relacionadas a decisões inteligentes são traduzidas por expressões 
onde intervém o termo coração (KUSCH, 2000, p. 302). Relatos de transformações 
associadas a uma visão de mundo mais holística, o que Guerrero Arias (2011) 
relaciona com a espiritualidade e o corazonar, também foram considerados como 
um indicador dessa categoria na fala dos sujeitos, assim como características 
inerentes ao modo de conhecer denominado pelo autor de sabedoria, e narrativas 
de sentimentos de alteridade alargada. No Santo Daime todos esses aspectos são 
provenientes, conforme as entrevistas, das peias e das mirações.

Peias e mirações

De acordo com o proposto na literatura referente ao Santo Daime, a miração 
é como os daimistas denominam o estado de êxtase produzido pela ingestão ritual 
da bebida. É esse o principal aspecto que possibilita a identificação do Santo Daime 
com o xamanismo, já que xamanismo é definido como técnica do êxtase (ELIADE, 
2002, p. 16) e xamã “é um termo siberiano que significa ‘o grande mestre do êxtase’” 
(MENEZES; BERGAMASCHI, 2015, p.100). Goulart (2004, p. 259), fundamentada em 
Liddell e Scott (1997), salienta que “[...] uma das etimologias possíveis para o vocábulo 
êxtase sustenta que ele vem do grego. Assim, esk= fora; stasis= estar, o que poderia 
gerar a tradução ‘estar fora de si’”. De acordo com Menezes e Bergamaschi (2015, 
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p. 101) o “êxtase é um estado de transe”. Entre os pesquisadores do Santo Daime a 
miração é também relacionada ao voo xamânico (SILVA, 1983), voo mágico (CEMIN, 
2001) e voo extático (COUTO, 1989; SILVA, 1983), outras denominações para os 
transes extáticos dos xamãs. 

Eliade (2002, p. 17) salienta que existem diversas formas de experiências 
extáticas, e as técnicas xamânicas do êxtase comportam um tipo específico de transe 
no qual o xamã “acredita que sua alma deixa o corpo para realizar ascensões celestes 
ou descensões infernais”. Portanto, a alma do xamã sai do seu corpo (está fora de si) e 
viaja para outros planos ou outros mundos, deslocando-se no tempo e/ou no espaço. 
Como no Santo Daime o transe extático seria possibilitado a todos os participantes, 
alguns pesquisadores afirmam que nele ocorre um “voo xamânico coletivo” (COUTO, 
1989; MACRAE, 1992; CEMIN, 2001). O transe xamânico seria, portanto, um estado 
autoinduzido através de danças, cantos e orações (TORO, 2002 apud MENEZES; 
BERGAMASCHI, 2015, p. 101), elementos esses constituintes dos rituais daimistas e 
considerados como essenciais para abrir as mirações, o que podemos observar na 
fala de Cássio:

O bailado, juntamente com o hino e o maracá, formam uma mandala e 
um mantra. Ficamos várias horas bailando. Nele, tem o lado masculino 
e o lado feminino. Daí vai se formando um mantra e uma mandala, 
onde se abre a miração. Se tu estás bailando, e todos estão bailando 
corretos, todos tocando o maracá correto, pode abrir uma miração. 
Pode abrir um portal enorme naquele momento em que está tudo 
alinhado. Se a mandala do bailado, do mantra, do maracá e da música, 
os violões e os hinos estiverem alinhados, eles trazem uma miração. 
Um entendimento. Aonde se processam as curas, também. Então, 
quando está tudo alinhado dentro do trabalho: o maracá, o bailado, 
os violões, e o canto; é onde acontecem os entendimentos e a cura. 
É mais fácil de ter um entendimento quando está tudo alinhado, do 
que quando está tudo meio jogado. Porque se um estiver bailando 
para um lado, e o outro tocando maracá para outro, daí vai ficar uma 
zoeira só. E as pessoas não vão conseguir ter uma miração, nem um 
entendimento, e nem um aprendizado. Até pode ter, né? Mas vai ser 
outro tipo de aprendizado, ou seja, como é que não se deve fazer 
(risos). (CÁSSIO).

Clodomir Monteiro da Silva (1983) afirma que “miração” vem do espanhol, já 
que remete a “mirar”, que em português significa olhar ou ver. Portanto, esse termo 
passa a significar, no Santo Daime, as visões produzidas nos rituais e entendidas 
como “revelações” divinas ou espirituais (SILVA, 1983 apud GOULART, 2004, p. 10). 
Franca (2011) também relaciona as mirações às visões proporcionadas pelo Daime: 
“Alterações visuais são muito típicas e bastante conhecidas por seus usuários, sendo 
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chamada de miração” (FRANCA, 2011, p.90). Porém, Rehen (2007) e Alberto Groisman 
(1999) não restringem as mirações às visões. Para Rehen (2007, p. 124), “apesar 
do termo ‘miração’ remeter a uma ideia de fenômeno visual como ‘miragem’, esta 
categoria nativa tem relação com diversos tipos de sensações que incluem a audição, 
o olfato e o tato”. Já Groisman (1999, p. 55) declara que ela é, para os daimistas, “o 
estado de consciência onde é possível ter contato com a espiritualidade ou percebê-
la. Ela se manifesta através de um conjunto de percepções que proporcionam a 
sensação de transcendência”. O autor salienta que a miração pode manifestar-se de 
diferentes formas:

[...] pode ser uma visão, ou seja, uma visualização de imagens 
celestiais, sons ou cheiros que não fazem parte da situação em que 
se está; pode ser uma introdução num outro universo, onde transitam 
seres de natureza desconhecida; pode ser o percurso dentro de uma 
planta ou animal da floresta; pode ser uma experiência cognitiva, 
na qual a mensagem está em forma de ensinamento do mestre. 
(GROISMAN, 1999, p. 55-56). 

É possível perceber, nas narrativas, que a maioria dos entrevistados não 
relaciona, necessariamente, a miração à visualização. Mas afirmam que a miração 
é o aprendizado, e que esse poderia vir por outras vias sensoriais. Esse é o caso de 
Maria, que afirma: “Eu sou de ouvir, de escutar. Não tenho mirações como as que são 
relatadas: -Ah! Eu vi tal lugar! - De ver mesmo, de materializar. [...] O que não deixa de 
ser miração” (MARIA). Na miração, no ponto de vista desses entrevistados, estariam 
incluídos, por exemplo, peias, insights, intuições, sentimentos, pressentimentos, 
emoções ou escutar uma voz interior que indica algo. Todos esses seriam canais de 
ensinamento que não englobariam necessariamente a visão, já que os saberes no 
Daime viriam de diferentes formas, dependendo do tipo e do grau de mediunidade 
(abertura ao mundo espiritual) da pessoa em questão. Então, quando os entrevistados 
afirmaram que o Daime os mostrou alguma coisa, não se referiram exclusivamente ao 
mostrar através da visão, englobando, também, os insights e as peias.

A palavra insight é encontrada com muita frequência na literatura psicanalítica, 
muitas vezes sendo traduzida para o português como “compreensão interna, 
compreensão súbita, apreensão súbita, visão súbita, discernimento, perspicácia” 
(ABEL, 2003, p. 22). Por insight os sujeitos referem-se aos “estalos”, ou seja, aos 
momentos de iluminação ou de compreensões súbitas que foram relatadas como 
provenientes do processo ritual, porém, se estendendo para além desse. Paulo 
afirma que eles ocorrem com certa frequência: “Então! Esses ensinamentos 
acontecem, esses conhecimentos vêm. Orientações vêm o tempo todo nos trabalhos 
e posteriormente, também, no dia a dia. Esses insights, esses estalos que acontecem” 
(PAULO). Da mesma forma que Paulo, Helena também afirma que os insights podem 
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ocorrer fora do processo ritual: “[...] dentro do conceito que eu acredito que sejam 
as mirações, eu acho que elas podem vir durante o chá e após o chá, né? Através do 
teu subconsciente. Te dando insights e te conectando com o presente” (HELENA).

Na língua portuguesa, peia significa chibata ou chicote. Pode também ser 
entendida como algo com que se prende as patas dos animais, sendo utilizada 
figurativamente como obstáculo.5 Conforme Fernandes (1986, p. 133) e Goulart (1996, 
p. 42) a peia é definida, no contexto daimista, como uma “surra”. Isso porque ela é 
considerada um castigo aplicado pelo Daime, que é visto como um “ser divino” que 
possui vontade própria (GOULART, 1996, p. 42). Leandro Okamoto da Silva (2004), 
que pesquisou sobre a peia daimista em sua dissertação, a tratou, similarmente, como 
um “castigo simbólico”. De acordo com o pesquisador, os daimistas chamam de peia 
os efeitos considerados não agradáveis decorrentes da ingestão do Daime. Elas 
podem se manifestar de diversas maneiras: através de mal estar físico, como diarreias, 
vômitos, tontura; e mal estar psíquico, como confusão mental e visões aterradoras.

Para alguns dos sujeitos entrevistados, assim como a miração é entendida como 
o contato com o nosso Eu Superior ou com os planos superiores, que pode ocorrer 
através dos diversos sentidos do nosso corpo, a peia seria o contato com os planos 
inferiores através desses mesmos sentidos. Como expõe Cássio: “[...] a peia é uma 
miração de alguma coisa que você fez e que não era correto”. Contudo, ela é tida 
como benéfica, pois há uma compreensão do seu motivo, através de uma associação 
da reação sentida pelo sujeito com alguma má conduta que teria originado a peia. 
Por geralmente promover alguma mudança de hábitos e comportamentos, a peia é 
considerada uma ferramenta do processo de autoconhecimento. Fernandes (1986, 
p. 134), Dias Júnior (1992, p. 116) e Silva (2004, p. 122) afirmam, assim como os 
sujeitos entrevistados, que a peia seria fundamental no processo de aprendizado 
realizado no Santo Daime. 

Corazonando

 No Santo Daime podemos aprender através de sentimentos ou emoções? 
Como declarou Laudemiro: “Existem esses sentimentos. Aí é que está! No Daime 
pregam muito o amor. E tem a velha história do processo do aprender os caminhos. 
Tem duas maneiras basicamente: tu aprendes no amor ou aprendes na dor. A escolha 
é tua”. No mesmo sentido Stela anunciou que: “Às vezes se aprende pelo amor, e às 
vezes se aprende pela peia” (STELA).  Morgana, que afirmou ter tido peia somente 
uma vez, disse que no Daime se aprende “pelo coração. Aquela coisa entra porque 
tu estás aprendendo com afeto. Tu estás aprendendo com amor. Eu acho que assim 

5 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=&t=&palavra=peia> Acesso em: 21 
set. 2016. 



38 Ana Paula Kahmann, Maria Betânia Barbosa Albuquerque, Éder da Silva Silveira (Org.) - 
Santo Daime e Educação: Narrativas, diálogos e experiências

a gente absorve mais. [...] E é o melhor jeito de aprender” (MORGANA). Já Cássio 
assegura que:

Sim, sim. Aprendemos através de emoções e de sentimentos. 
Porque a pessoa pode ter tido uma peia que a deixou abalada. Em 
seu emocional ela estava abalada. Então, aquilo ali estava trazendo 
um ensinamento para ela através de uma emoção. Daí, então, se pode 
dizer que é parecido, sabe? Mas ela estava tendo o que uns dizem que 
é peia, mas que no meu entendimento é uma cura. A peia é uma cura. 
Então, a pessoa está tendo um entendimento, uma emoção. E ela 
pode estar alegre, também. Tendo um sentimento alegre e tendo um 
ensinamento. Daí isso tudo são aprendizados, são estudos. (CÁSSIO, 
grifo da autora).

                                      

Infere-se daí que é através das mirações e das peias que se processam os 
ensinamentos. As mirações trazem ensinamentos através de sentimentos ou 
sensações consideradas “agradáveis”. É a ela que os entrevistados se referem quando 
afirmam que no Daime se pode aprender pelo amor. Já a peia são os ensinamentos 
vindos por sentimentos ou sensações consideradas “desagradáveis”. Recorda-se, 
porém, que a maioria dos entrevistados entende, da mesma forma que Cássio, que 
“a peia é uma miração de alguma coisa que você fez e que não era correto” (CÁSSIO). 
Ou seja, que ela não deixa de ser uma miração, já que envolve um sentimento e um 
ensinamento, e também se relaciona a uma atitude onde o indivíduo que sofre a 
peia causou algum tipo de sofrimento a outro ser. Stela declara que pela união entre 
sensação e pensamento, proporcionado pela peia, o aprendizado é mais efetivo:

A peia é uma metodologia. Mas nem sempre é peia, né? [...] E 
normalmente, na minha compreensão, elas são educativas. Porque a 
gente tem uma sensação física. Então, às vezes, quando falam alguma 
coisa para gente, nem sempre a gente lembra. Mas na peia ocorre o 
fato de ter a sensação e não só o pensamento. Porque a gente tem 
a evocação do pensamento através dos hinos. E tem também uma 
sensação no corpo que ajuda a cravar melhor na memória. Então, ela 
é educativa nesse sentido de reforçar a memória. O pensamento do 
porquê da peia, juntamente com a sensação física, faz com que a 
memória se firme melhor e o aprendizado se efetive. Então, no meu 
entendimento, é por isso as peias são educativas. [...] Normalmente 
a peia vem porque nós fizemos alguma coisa que nos arrependemos. 
A peia não vai vir se a pessoa tem tudo certo na vida, tudo OK. [...] 
Eu tenho peia porque às vezes eu falhei. Eu me dei conta de que eu 
machuquei alguém. [...] E a peia é resultado dessas atitudes, desses 
acontecimentos. Ela faz com que a gente sofra, dependendo do 
caso, mentalmente, emocionalmente ou até fisicamente. Porque a 
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peia pode ter três estágios de sofrimento: mental, emocional e físico. 
Geralmente uma peia intensa integra essas três esferas e a gente 
acaba aprendendo, ou seja, percebendo o erro que fez. Acaba, então, 
por ter uma sensação física desagradável, vomitando, tendo dor. E a 
gente tenta não repetir esse mesmo erro da próxima vez, no futuro. A 
gente procura lembrar.  E a peia ajuda a manter na memória. (STELA, 
grifos da autora).

Apesar de a peia ser muitas vezes abordada na literatura daimista como um 
“castigo” ou uma “surra” aplicada pelo Daime por algum mal cometido, a maioria dos 
entrevistados entende que a peia é um ensinamento. Como Paulo declara: “É. Existe 
esta palavra peia. Só que eu não acredito que a peia exista simplesmente por existir. 
Mas que na verdade é tudo um ensinamento” (PAULO). Assim, se aprenderia a não 
fazer mal para si mesmo ou qualquer outra forma de vida, sentindo na pele o sofrimento 
causado. Ela auxiliaria a perceber o “mundo de ilusão”, mostrando a ganância, a 
inveja, a ira, a onipotência, entre outros sentimentos considerados “inferiores”. Esses 
sentimentos inferiores adviriam da crença de que existe um “eu” separado e que 
precisamos “ser alguém”, ou seja, da perda da capacidade de corazonar, de sentir 
que todos os seres vivos e tudo no universo estão, na verdade, interconectados. 
Portanto, não seríamos como seres humanos separados da natureza, mas sim, parte 
integrante dela. Como reconhece Laudemiro a respeito das peias:

Primeiramente elas me ensinaram o seguinte (risos): dentro desse 
universo somos basicamente nada, entendeu? Acho que elas te 
fazem refletir sobre os teus atos e as tuas atitudes. Somos um grão 
de areia numa praia. Mas em certos momentos nós achamos que 
somos onipotentes, que somos os donos, que somos conhecedores 
e que temos saber. A peia faz com que tu pegues e faças uma reflexão. 
Resumindo: ela nos coloca em nosso respectivo lugar. Ela nos mostra 
como nós somos. Porque eu acho que tu tens uma aprendizagem, 
ao menos na minha concepção, que isso aqui é um local, é um meio 
que nós temos para aprender. Estamos aqui para aprender que tudo 
é passageiro. Que existe a questão do tempo, espaço, e dessas 
dimensões todas que nós vivemos. Para todo mundo a coisa mais 
certa que tem é que tu vais nascer. Tu nasces nesse mundo e tu vais 
morrer. Tu tens um período. Tens um tempo aqui. Tens uma existência. 
Todos nós temos uma existência. Isso é relativo de um ser para o 
outro, mas todos têm existência. Então, isso basicamente proporciona 
uma reflexão do nosso eu, da nossa vida, das nossas relações 
sociais com o mundo, com a comunidade, com o nosso pai, nossa 
mãe, filhos, irmãos e sei lá mais o quê. Tudo isso aí. Nós estamos 
interligados. Acredito nisso! E temos que conviver e aprender a 
respeitar. (LAUDEMIRO, grifo da autora).
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As mirações seriam revelações que auxiliariam a perceber o que constitui o 
“reino da verdade”, ou seja, o que é pertencente ao espiritual. Ela ensinaria a 
importância dos sentimentos considerados “superiores”, sendo o amor o principal 
deles. Todos os outros sentimentos “superiores” como empatia, doação e harmonia, 
se originariam no amor. Esses sentimentos adviriam da percepção da divindade e da 
interconectividade que acarretaria na reverência por todas as formas de vida. Nesse 
sentido, Helena declara que:

Não tem essa separatividade. Isso da inseparatividade dá até para 
incluir dentro dos ensinamentos que as mirações trazem. Por que não 
existe separatividade, sabe? Essa separatividade é uma cognição 
mental que precisa de uma história para tentar chegar em algum lugar. 
Ela está sempre querendo chegar em algum lugar. Mas acho que o 
salto quântico, digamos, seria que não tem lugar para chegar. Não 
tem, não tem morte. Não tem nada! Só tem o aqui e o agora. Só está 
acontecendo essa conversa agora. O resto é imaginação. (HELENA, 
grifo da autora).

Laudemiro também ressalta que o Daime, ao trabalhar o “sentir”, permite a 
percepção de que tudo está interligado:

Tudo é energia! E todas elas estão interligadas. E eu acredito que 
nós sofremos influência. Tem explicações científicas, como a lua tem 
aquela questão da maré. A orientação dos pássaros, a reprodução 
dos peixes. A luz que é essencial para a vida. A água. O próprio ar. 
O oxigênio. Todas as coisas estão interligadas e tudo é energia. E 
eu também sou energia. Então, eu acho que o Daime trabalha muito 
isso da natureza e do sentir. Que é o momento em que tu deixas a 
coisa fluir. Tu sentes essa questão energética. É uma percepção tua.  
[...] tudo tem relação nesse mundo em que nós vivemos. Tudo está 
interligado. (LAUDEMIRO, grifo da autora).

Como já visto, miração não se restringe à visualização de imagens, envolvendo 
concomitantemente diversos sentidos. A miração “é uma vivência sinestésica, que 
toca a sensibilidade dos participantes da sessão em dimensões estéticas e afetivo-
sentimentais” (BRISSAC, 1999 apud GREGANICH, 2010, p. 203). Nos trabalhos do 
Santo Daime “o sensível e o inteligível se encontram, mediante as ‘mirações’, imagens 
visualizadas e sensações intensamente experimentadas pelos adeptos no estado de 
êxtase, traduzidas na lógica das categorias ‘nativas’ e dotadas de ‘superiores efeitos 
didáticos’” (SOARES, 1990 apud REHEN, 2007, p. 51). Portanto, esses aprendizados 
estão geralmente imbuídos de sensações e/ou de uma forte carga emocional e 
correlacionados a uma ampla gama de sentimentos. É a isso que Paulo se refere 
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em sua entrevista quando declara que o Daime “mexe muito com o ser humano. Ele 
mexe no fundo da alma. Ele mexe porque ensina mexendo” (PAULO). Mas, para o 
Daime “mexer” com o indivíduo, seria necessária uma “entrega”:

Tem que se entregar para a força e deixá-la trabalhar. Aí acontece 
o autoconhecimento e a cura também. Porque quando a pessoa 
tenta segurar a força, tenta resistir e fazer de conta que nada está 
acontecendo, ou querendo se sentir forte perante a força do Santo 
Daime, fica cada vez pior. Cada vez fica mais distante a cura e esse 
autoconhecimento. Então, tem que se entregar para a força e deixar o 
trabalho acontecer. (PAULO, grifo da autora).

Quando os entrevistados se referem à entrega, considerada como necessária 
ao aprendizado, falam sobre não tentar controlar o que está acontecendo. O controle 
é visto como relacionado a operações onde o mental assume o comando, como 
o pensamento e a racionalização. De acordo com Finola (2014, p. 88) “un rito 
significativo es aquel que no necesita de interpretación para quien lo actúa. O mejor 
dicho, aquel cuya interpretación es vivencial, no racional. En realidad, son el símbolo, 
el mito y el rito quienes interpretan la existencia en el ámbito del estar”. Kusch (2000, 
p. 173) aponta na cultura ocidental uma “ansia por regular intelectualmente la vida”. 
Mas se a razão ou o pensamento são vistos como empecilhos ao processo educativo 
proporcionado pelo Santo Daime, como é afirmado aqui de que as mirações e as peias 
são corazonadas (coração + razão) ou sentipensadas (sentimento+ pensamento)? 
A resposta é simples: o que se entende por razão e pensamento no âmbito ocidental 
é diferente da concepção indígena. Como afirmam Menezes e Bergamaschi (2015, 
p. 73) “na cosmologia xamânica não há uma separação entre profano e sagrado, 
entre fé, espiritualidade, intuição e ciência, entre emoção e razão”. Essa separação 
é, conforme Guerrero Arias (2010), construída pelo Ocidente. Ele é quem cria “las 
dicotomias excludentes y dominadoras [...] que separan el sentir del pensar, el corazón 
de la razón” (GUERRERO ARIAS, 2010, p. 89). A razão, nesse caso, é entendida como 
proveniente do coração. Ela é a sabedoria espiritual que vem do coração (GUERRERO 
ARIAS, 2011). E do mesmo modo, para os povos indígenas “pensamento é também 
intuição” (MENEZES; BERGAMASCHI, 2015, p. 53). Vale salientar que o fato da 
racionalidade indígena ser diferente da acadêmica, fundamentada no logos grego, 
não a torna menos racional. Guerrero Arias (2012, p. 201) defende que irracional 
é justamente o modelo racional logocêntrico que “rompió con el sentido espiritual, 
sagrado y femenino de la vida, a fin de transformar la naturaleza, la cultura, los seres 
humanos en simples mercancías para la acumulación de riquezas”.

Para deixar claro de que existe uma racionalidade no modo de conhecer de 
outras culturas, como as indígenas, muitos teóricos se utilizam de terminologias da 
ciência e da filosofia ocidental denominando-as de epistemologias. Guerrero Arias 



42 Ana Paula Kahmann, Maria Betânia Barbosa Albuquerque, Éder da Silva Silveira (Org.) - 
Santo Daime e Educação: Narrativas, diálogos e experiências

(2012, p. 206), porém, salienta que “la epistemologia se sostiene em una mirada 
positivista, mecanicista e instrumental, en la que la inducción y la deducción son los 
métodos únicos de conocimiento de la realidade”. A ciência daria conta de explicar 
somente a materialidade do mundo e seus processos, mas seria “incapaz de llegar a 
comprender las dimensiones profundas, invisibles, transcendentes que la realidade 
encierra” (GUERRERO ARIAS, 2012, p. 207). Portanto, o termo epistemologia não 
daria conta de outros modos de conhecer como o daimista. Guerrero Arias (2012) 
denomina a razão indígena e seu modo de conhecer de sabedoria. A sabedoria, 
diferente da epistemologia, “está abierta al mistério, a lo inefable, a lo transcendente, 
a lo invisible, a lo inexplicable, pues tiene el potencial para explicarnos las razones que 
la razón desconoce” (GUERRERO ARIAS, 2012, p. 207).  Ela traz consigo “un sentido 
totalizador, holístico, sistémico, integral, integrador del conocimiento, que no separa el 
corazón de la razón, así como de la acción” (GUERRERO ARIAS, 2012, p. 207).  

O filósofo Huberto Rohden (2007a, p. 31) afirma que a palavra saber vem do 
verbo latino sapere, “que quer dizer saborear, tomar gosto ou ter sabor”. O verbo 
sapere também origina a palavra sapientia da qual derivamos sapiência ou sabedoria 
(ROHDEN, 2007a, p. 31). Daí advém a questão: Qual é a única forma de conhecer 
o sabor de alguma coisa? A resposta óbvia é experimentando, provando. Desse 
princípio parte a educação xamânica, já que ela é “apreendida pelos sentidos, pela 
empiria. O conhecimento válido é aquele que foi experimentado” (HARNER, 1982 
apud MENEZES; BERGAMASCHI, 2015, p. 102). Como afirma Sebastião Mota de 
Melo: “Eu sei por que sei, não porque li” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 27). 

Nesse sentido, afirma Arias (2012, p. 208) que enquanto a epistemologia trata-se 
de “un conocimiento descorporizado, desapasionado que solo piensa y reflexiona”, 
a sabedoria é “un saber incorporado, un saber cuyas pa labra se encarna, que habla 
desde el cuerpo, y que, sobre todo, está carga do de sensibilidades, que siente, 
que piensa, que vive, y abre espacios para que podamos corazonar”. Menezes e 
Bergamaschi (2015, p. 95) afirmam que “o ato de conhecer, dentro da concepção 
xamânica Guarani, passa pelo percurso do autoconhecimento; na verdade não se 
separam. O corpo é um mediador desse conhecimento”.  Do mesmo modo o corpo 
é um mediador do conhecimento no Santo Daime, sendo o conhecimento entendido 
como indissociado do autoconhecimento. O modo de conhecer daimista pode ser, 
portanto, denominado de sabedoria por não reduzir o conhecimento, relegando-o 
somente ao cognitivo, já que em seus rituais o conhecimento seria vivido e sentido. 
Stela afirma que conhecendo a si mesma, através do Santo Daime, passou a conhecer 
melhor o outro e a olhá-lo de um modo mais sensível:

A partir de que eu entrei no Santo Daime eu comecei a perceber que 
existem outras sensibilidades a serem desenvolvidas da minha parte. 
Muitas vezes eu não percebia coisas em que eu era menos empática. 
Eu comecei a perceber o outro com um pouco mais de atenção. E 
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comecei a descobrir que a comunicação não é só necessariamente 
verbal. Que tem muita comunicação em que tu podes compreender o 
outro apenas olhando, observando. Então, para isso a gente tem que 
deixar de olhar para si e olhar também para o outro. Eu acho que isso 
a gente aprende se conhecendo. Na verdade, eu acho que a gente 
olha para si e sente como são os nossos sentimentos. Entende como 
funciona, o que nos deixa felizes e o que nos deixa tristes, e isso é 
uma condição humana. Não é uma condição da Stela Cósmica ou 
da Maria Aparecida. É uma condição humana específica do humano, 
não pessoal. E a partir de que eu começo a compreender esses 
fenômenos em mim, eu começo a entender que o outro também tem 
esses mesmos sentimentos, esses mesmos fenômenos. Isso faz com 
que eu consiga perceber o outro, entender o outro melhor, ter mais 
empatia. A simpatia aumenta. (STELA).

Justamente pelo fato da razão ocidental ser vista como irracional ou reducionista, 
já que tivemos que reprimir todo um mundo para sermos objetivos (KUSCH, 2000, 
p. 219), que um daimista contatado se recusou a dar entrevista declarando que: “O 
Santo Daime se vive e não se racionaliza” e também que “muitas vezes meio copo 
de daime ensina mais que uma universidade inteira”. Essas afirmações indicam que 
o Santo Daime tem um potencial para ensinar a sentir o mundo pela perspectiva 
corazonada, ou seja, “desde el punto de vista de la vida y no de la razón” (KUSCH, 
2000, p. 219). Porém, salienta-se que quando se declara que o Santo Daime ensina 
a sentir o mundo pelo ponto de vista da vida, não se está referindo aos prazeres da 
vida proporcionados pelos objetos.  Conforme Kusch (2000) é justamente o jejum, 
entendido aqui tanto em relação à comida, quanto objetos, utensílios e à fala, que 
permite sentir a vida nas sabedorias xamânicas ameríndias. Salienta-se o fato das 
restrições dietéticas serem consideradas de suma importância para os ensinamentos 
daimistas, que os objetos são considerados como pertencentes ao “mundo de 
ilusão”, e que nos trabalhos de concentração existe um longo período de silêncio 
que é considerado essencial para receber os aprendizados, já que permitiria escutar 
o Eu Superior.

O sentir a vida de uma forma plena e em ligação com o todo é denominado 
de vivência. A vivência é corazonada e sentipensada proporcionando, portanto, 
uma percepção espiritual da existência. Para Guerrero Arias (2011) a espiritualidade 
é justamente uma visão holística de mundo que não se limita à humanidade, 
abraçando, do mesmo modo, a totalidade da natureza e do cosmos. Desse modo, a 
espiritualidade e o corazonar estão inter-relacionados de modo que um proporciona o 
outro. A maioria dos entrevistados declarou que o Daime lhes trouxe uma visão mais 
holística. Alguns não utilizaram exatamente esse termo, mas deixaram transparecer 
isso em suas narrativas. A percepção de que todos os seres e elementos da natureza 
são divinos e interconectados aparece não só nas falas dos sujeitos, mas também nos 
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hinos. O Daime teria, assim, o potencial de ensinar a corazonar através da percepção 
da divindade de todas as coisas. Como afirma Cássio: 

Eu tinha um entendimento muito materialista. Quando eu conheci a 
parte espiritual as coisas mudaram muito para mim. Mudou a minha 
vida inteira! Passei a ter outra visão das coisas, porque eu enxergo 
o espiritual delas. Fui fazer um Cruzeiro de madeira. Fechei os dois 
olhos e botei as duas mãos em cima dela. E pedi para o espírito que 
habitou e que habita naquela madeira, me dar permissão para eu 
poder fazer um trabalho, uma escultura. Eu não tinha essa visão. Eu 
pegava uma madeira e saia pregando ela de qualquer jeito, cortando 
de qualquer jeito. Hoje em dia eu vejo o espiritual nas coisas. Eu 
entendo que aquela madeira era um ser, que era um espírito de uma 
árvore. E mesmo ela cortada, o espírito daquela árvore ainda habita 
nela. E eu pedi licença para eu poder usá-la. Então, eu não tinha essa 
percepção. E o Daime me ensinou isso. (CÁSSIO, grifos da autora). 

A maioria dos objetivos, dos saberes e das transformações elencadas em relação 
ao processo educativo do Santo Daime, associa-se, de alguma forma, a essa visão mais 
holística de mundo identificada por Guerrero Arias (2011) à espiritualidade.  Quando 
é declarado que o Daime ensina a “sair das caixas” ou a “romper paradigmas” os 
entrevistados referem-se justamente a essa nova visão holística, espiritual e, portanto, 
corazonada, proporcionada pelo Santo Daime. O corazonar é inerente às sabedorias 
xamânicas e constitui o que os daimistas entendem como “reino da Verdade”. Essa 
visão contrapõe o paradigma cartesiano, hegemônico na cultura ocidental, e que teve 
profundos efeitos na sociedade como um todo. O paradigma cartesiano logocêntrico 
“ajudou a constituir uma proposta pedagógica fundamentada sobre uma concepção 
de homem entendido como homem-máquina, animado pelo pensamento” (SANTOS 
NETO, 2006, p. 16). Por isso, os entrevistados se referem ao Santo Daime como uma 
“escola espiritual” e às instituições de ensino formais como uma “escola material”.6 O 
que “encaixotaria” o ser humano seria, portanto, o paradigma cartesiano, que não é 
apenas um paradigma científico. Ele é, também, um paradigma social materializado 
por valores, práticas e percepções difundidos globalmente. Não só o mundo e o 
universo, como também o ser humano, são entendidos como máquinas, sobre as 
quais através do estudo de suas partes isoladas, poder-se-ia compreender o todo. 
Reduz-se, assim, o homem a sua dimensão material. Como afirma Laudemiro:

A questão é que temos que nos libertar de certas coisas. Aí é que está 
a questão da formação e da educação. Tu és engessado e moldado 

6 Como o espiritual é entendido como indissociado do material, a “educação espiritual” seria, 
portanto, mais ampla por englobar essas duas dimensões. Já a “educação material” reduziria o ser 
humano à sua dimensão material.
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dentro de um contexto de uma sociedade, e de um modo de vida. 
E é assim, entendeu? Então, tu não consegues te dar conta porque 
tu és encaixotado. És moldado. Tu aprendes que tem que ser assim. 
Que tens que te posicionar assim. Tens que pensar assim, tens que 
agir assim e pronto! Não existe outra coisa. Só existe isso aí. Aí é que 
está a questão da educação. Aí é que está a sociedade, e as culturas 
sociais que existem no mundo. Elas estão sendo moldadas, feitas 
assim e pronto! É assim e não tem nenhuma outra maneira. Então, tu 
não podes questionar. Se tu cais fora, começa a questionar ou pensar, 
tu és considerado louco. Ou considerado isso ou aquilo. Já estás fora 
da tribo. Mas é uma realidade. Existe isso aí (outras dimensões da 
realidade). Só que não é mostrado. Não querem que tu saibas sobre 
essas outras realidades. Mas algo existe por trás disso aí. Algum 
interesse tem em esconder isso. (LAUDEMIRO).

                                   

Não utilizando especificamente esse termo, afere-se das falas dos entrevistados 
que a cultura materialista do ser impõe um paradigma normótico. Pierre Weil (2003) 
designa de normose a normalidade patológica. Ela “pode ser definida como o 
conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir, 
que são aprovados por consenso ou pela maioria em uma determinada sociedade 
e que provocam sofrimento, doença e morte” (WEIL, 2003, p. 22). Entre as diversas 
normoses elencadas por Weil, está a normose do cientificismo, referindo-se à ciência 
fundamentada no paradigma cartesiano, que traz a ilusão da separatividade. Ela 
caracterizaria-se pela “unidimensionalidade simplista e pela estreiteza da mente 
binária, que despreza e reprime todos os demais níveis de realidade” (WEIL, 2003, p. 
48). Roberto Crema (2003, p. 48) defende como um trágico exemplo desse tipo de 
normose que:

[...] se você tiver uma experiência mística legítima, uma vivência 
de comunhão com a totalidade, que se revela numa qualidade de 
amor incondicional, e contar isso a um médico, a um psicólogo, a 
um psiquiatra, eles dirão que você está doente, que necessita de 
tratamento. Para os representantes de uma normose cientificista, muito 
em voga, não existe a categoria do numinoso e do espiritual. Para 
eles, Cristo e Buda são ilusões; ou, pior que isso, são degenerações, 
o ópio do povo ignorante, ilusão e alienação patológica.

O Santo Daime também ensina que a separatividade é uma ilusão. Ensina, do 
mesmo modo, que a crença de que só existe a dimensão material, o que acarreta 
a ausência de percepção da interconexão, é responsável pelo sofrimento e pelas 
doenças. Já a percepção da dimensão espiritual do ser humano, que traz uma visão 
holística, é desenvolvida através do autoconhecimento. Ela seria responsável pela 
cura. A questão é que a ilusão da separatividade seria gerada pela ignorância de si 
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mesmo, ou seja, pela identificação com o Eu Inferior. Também transparece uma relação 
entre cura e libertação. A cura no Santo Daime não é entendida como relacionada 
somente ao corpo físico. O que eles denominam de “cura espiritual” relaciona-se, 
do mesmo modo, com mudanças nas formas de pensar, sentir ou agir. Começar 
a viver de uma forma mais harmônica com a natureza, percebendo a interconexão 
entre todos os seres e reverenciando todas as formas de vida já é considerada uma 
cura (da normose social) e, portanto, uma libertação. Desse modo cura e libertação 
relacionam-se com o corazonar, ou seja, com a sabedoria espiritual que vem do 
coração.  

A espiritualidade é, segundo Guerrero Arias (2011, p. 24), que faz possível “la 
pontecialización de lo mejor que tenemos en nosotros, y que nos permite acercarnos 
al corazón de la vida”. Essa potencialização dos aspectos positivos do ser humano é 
abordada pelos sujeitos em todas as entrevistas. É a isso que se referem ao declarar 
que o Daime ensina “o aperfeiçoamento do ser” ou “a sermos pessoas melhores”. 
Como afirma Stela: “No Daime não se aprende matemática, física, astronomia ou 
Ciências Políticas. Mas se aprende a como se relacionar melhor com as pessoas. 
Se aprende a ser melhor. A viver sem stress. A viver mais tranquilamente, mais feliz e 
sem ressentimento” (STELA).  Do mesmo modo, Guerrero Arias (2012) salienta que 
a sabedoria do coração objetiva a felicidade, o bem-viver e é ligada ao sentido da 
existência. Nas palavras do autor as sabedorias buscam “encontrar los referentes 
del sentido para un buen vivir, para uma vida feliz, en plena articulación, equilibrio 
y armonía con el cosmos” (GUERRERO ARIAS, 2011). Elas constroem um tipo de 
conhecimento que oferece sentido ao viver e, desse modo, transforma a existência. 
De forma idêntica, os entrevistados declararam que o Daime ensina “como viver 
melhor”. Como declara Paulo: “O Santo Daime transforma completamente a sua vida. 
Sempre para melhor!” (PAULO). O Santo Daime seria, portanto, uma educação que 
trata de conhecer o próprio sujeito e que permite realizar valores subjetivos em sua 
natureza interna, condições necessárias para, conforme Rohden (2007b), tornar o 
homem bom e feliz. Segundo Guerrero Arias (2011) essa sabedoria espiritual possui 
uma força insurgente e é condição necessária para descolonizar a vida.

Guerrero Arias (2011, p. 21) proclama, fundamentado na sabedoria dos 
iroqueses, que “la espiritualidad es la forma más alta de la consciencia política”. 
Mas, a espiritualidade só pode ser a forma mais alta de consciência política, se 
entendermos a política “como toda acción individual o colectiva que busca 
cambiar la vida” (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 25), e não como uma mera disputa 
pelo poder. A espiritualidade é uma expressão do que Guerrero Arias (2011) 
denomina de “insurgencia simbólica”, e se torna um instrumento de luta contra 
a perversidade do poder (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 27), já que possibilita “la 
superación de esa visión fragmentada y fragmentadora de la realidad heredada del 
racionalismo fundamentalista cartesiano occidental” (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 
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22). A espiritualidade teria o potencial de trazer profundas transformações sociais e 
estruturais por transformar subjetividades, descolonizar o ser e, desse modo, avistar 
“un horizonte civilizatorio y de existencia diferente, que apuntale la vida” (GUERRERO 
ARIAS, 2011, p. 26). Como já foi visto anteriormente, os entrevistados consideram 
a vida imposta pelo paradigma cartesiano uma enfermidade. As transformações 
apontadas pelos sujeitos relacionam-se a superação dessa visão. Essa superação é 
considerada tanto como uma cura, quanto uma libertação. Essa escola espiritual pode 
ser, conforme as entrevistas, considerada um processo educativo que proporciona a 
descolonização do ser ao transformar as subjetividades, e trazer “un sentimiento de 
profunda consciencia y ternura, de identificación con el cosmos, con la naturaleza, 
con todos los seres y con el mundo” (GUERRERO ARIAS, 2011, p. 30). Pois, como 
afirma Paulo: “a escola do Santo Daime é uma escola de libertação” (PAULO). 

 

Considerações finais

O Santo Daime apresenta em seus rituais uma “metodologia” de ensino 
corazonada, ao mesmo tempo em que ensina a sentipensar o mundo. As mirações 
e as peias trariam saberes através de sensações e sentimentos muitas vezes 
descritos como intensos. Tanto as mirações e as peias, quanto as intuições e os 
insights são descritos como formas de conhecimento que envolvem o coração. 
As peias trariam o conhecimento do que constitui o mundo de ilusão através de 
sentimentos considerados desagradáveis, sendo a ela que alguns entrevistados se 
referem quando afirmam que se pode aprender pela dor. Ela auxiliaria na percepção 
da inveja, da ganância ou da ira no próprio interior dos frequentadores, entre outros 
sentimentos que poderiam trazer sofrimento para si mesmo ou para os demais seres 
vivos. As mirações seriam, conforme os entrevistados, ensinamentos acompanhados 
de sentimentos considerados agradáveis. Elas proporcionariam o entendimento do 
que constitui o espiritual, que é considerado a verdade. A verdade espiritual mostraria 
que não somos um “eu separado” e que estamos interconectados aos outros seres 
humanos, à natureza e ao cosmos. Conforme Guerrero Arias (2010) esse é um dos 
principais aspectos que diferencia a sabedoria xamânica da epistemologia ocidental: 
ela é totalizadora, holística, integral, sistêmica e não separa o coração da razão. 
Assim, sua educação visa a felicidade, o bem-viver e a busca de um sentido para a 
existência, ou, como afirmam os entrevistados, ter uma vida melhor e tornar-se um 
ser humano melhor.

Guerrero Arias (2011) afirma que a espiritualidade está diretamente inter-
relacionada com o corazonar. Uma não existiria sem a outra. O autor define 
espiritualidade como uma construção social que se caracterizaria por uma visão 
holística de mundo. Essa visão foi aprendida, segundo os entrevistados, no 
processo educativo do Santo Daime. Assim como Guerrero Arias (2011) afirma que a 
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espiritualidade possui em si o potencial para a descolonização do ser, a maioria dos 
entrevistados salientou a capacidade de libertação conferida ao autoconhecimento 
proporcionado pela educação daimista. A libertação é vista, aqui, em relação 
ao paradigma cartesiano eurocêntrico de cunho materialista e racionalista. Esse 
paradigma não se reduz a um viés científico, já que impõe formas de pensar, sentir 
e agir, e assim se configura como um paradigma social. Esse paradigma é visto pelo 
grupo como um “mundo de ilusão”, o que acarretaria em uma sociedade e um modo 
de vida enfermo. Por isso, uma vida em conexão com a natureza e o cosmos, através 
da busca da totalidade do ser, traz não só uma libertação, mas também uma cura. A 
cura e a libertação, portanto, relacionam-se à capacidade de corazonar. Esse, porém, 
é um processo que leva toda a existência, ou, conforme relatam alguns entrevistados, 
várias delas. 
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O DAIME ENSINA A GENTE: A DOUTRINA DO SANTO DAIME FONTE 
DE CONHECIMENTO PARA AS CRIANÇAS DA FLORESTA

Mara Rosane Coelho Teixeira

Palavras iniciais

Falar em Amazônia é referir-se ao seu amplo espaço territorial e cultural, às 
sete fronteiras que limita entre os estados nacionais, à maior concentração de 
comunidades autóctones pertencentes a várias nações representadas com idiomas 
e culturas diferentes, que ainda não adentraram no mundo das trocas do capitalismo 
tardio, mas sofrem os efeitos desse modo de produção, em que se processam muitas 
transformações que a configuram como fronteira.

É preciso compreender a fronteira Amazônica como possibilidade de 
reconstrução, que ocorre a partir da resistência. Por isso, surgem:

[...] formas ideologicamente alternativas à ocupação e ao uso da terra 
pelo sistema mundo tardo capitalista. Ocupações não exterminatórias, 
não exploratórias e sustentáveis deste espaço ecológico parecem 
criar condições para o aparecimento de focos de resistência e forças 
anti-sistemáticas. É desse ponto que se percebe a constituição da Vila 
Céu do Mapiá, seu povo e sua inserção no contexto contemporâneo. 
(MORAIS, 2003, p. 10).

 A Vila Céu do Mapiá e a doutrina do Santo Daime

A Vila Céu do Mapiá foi fundada em janeiro de 1983, por um grupo de sessenta 
famílias de colonos e seringueiros assentados em terras indicadas pelo INCRA, nas 
cabeceiras do igarapé Mapiá afluente, da margem esquerda do rio Purus, que corre 
suas águas em direção do rio Solimões, com área aproximada de 37.000 hectares 
no município de Pauini - AM. Em julho de 1988, foi criada, por Decreto Presidencial, 
a Floresta Nacional do Purus - FLONA1, com aproximadamente 250 mil hectares, que 
passou a integrar uma Unidade de Conservação Federal2.

1 FLONA, uma Floresta Nacional é segundo a lei “[...], uma área com cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas 
nativas” (MORAIS, 2003, p. 47).

2 Segundo Morais (2003, p. 36), as Unidades de Conservação Nacionais são porções delimitadas 
do território nacional, especialmente protegidas por lei e pelo fato de conterem elementos naturais 
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Para se chegar à Vila Céu do Mapiá, é necessário chegar à capital do Estado do 
Acre, a cidade de Rio Branco, cujo percurso pode ser rodoviário ou aéreo. A cidade 
mais próxima da Vila é Boca do Acre, no Amazonas, distante 208 km de Rio Branco, 
sendo 100 km por estrada de terra. O acesso à Vila é percorrido por via fluvial, em 
pequenas canoas com motor de rabeta3 ou botes de voadeira4, subindo a leste no rio 
Purus e, a oeste, o igarapé Mapiá. No período das águas, o inverno na Amazônia, a 
viagem costuma ser de seis a doze horas e, na época da seca, pode durar de dois a 
três dias ou por via terrestre de automóvel, quando a estrada permite.

A Vila Céu do Mapiá ocupa a posição central da doutrina do Santo Daime - 
ICEFLU (Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal - Padrinho Sebastião Mota 
de Melo) e do IDARIS (Instituto de Desenvolvimento Ambiental Raimundo Irineu 
Serra). 

Em termos iniciais, a doutrina do Santo Daime poderia ser definida como: 
“Um movimento eclético de caráter espiritualista, na qual o grupo, utilizando-se dos 
conhecimentos acumulados gradativamente pela experiência do uso do Daime5 

de importância ecológica ou ambiental. Na definição de uma área a ser protegida são observadas 
suas características naturais e estabelecidos os principais objetivos de conservação e o grau de 
restrição à intervenção antrópica. Esta área será, então, denominada segundo uma das categorias 
de Unidade de Conservação Nacional, prevista por lei. Com a lei número 9.985, de 1º de junho 
de 2000, o Governo Federal criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
- SNUC, que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação.

3 Motor de rabeta é uma adaptação encontrada para navegar nos igarapés amazônicos.

4 Voadeira é o nome utilizado para os motores de lancha que desenvolvem velocidade rápida.

5 O Daime é uma bebida preparada a partir de plantas de origem imemorial, para uso ritualístico 
entre as populações que habitam a Floresta Amazônica e regiões vizinhas. O uso do Daime foi 
investigado por especialistas do Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) e por uma comissão 
interministerial que visitou os Centros de Daime na região. As resoluções concluídas por esse 
Grupo de Trabalho estão expressas no Relatório Final no ano de 1987. A Ata da 5ª reunião ordinária 
do Conselho Federal de Entorpecentes, realizada no dia 02 de junho de 1992, recomenda que a 
ayahuasca, cujo nome brasileiro é Santo Daime e Vegetal, devem permanecer excluídos das listas 
da DIMED. As entidades daimistas e ayahuasqueiras firmaram há mais de dez anos uma Carta de 
Princípios, estabelecendo o uso religioso da bebida. Atualmente, a Secretaria Nacional Antidrogas 
– SENAD - está coordenando um Grupo de Trabalho com o objetivo de estabelecer normas de 
controle social e procedimentos que preservem a manifestação cultural religiosa consagrada pelos 
diversos grupos que utilizam a ayahuasca, bebida de origem indígena, mais conhecida no país 
como Santo Daime. A resolução assinada pelo General Alberto Cardoso, ex-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional, foi publicada na primeira edição do Diário Oficial da União em 2003. Na 
resolução, a SENAD considera que o uso ritualístico da ayahuasca se constitui em manifestação 
cultural e religiosa regional, reconhecida há muito tempo pela sociedade brasileira. O Grupo de 
Trabalho da SENAD será constituído pelas seguintes instituições e organizações sociais, com 
mandato para deliberar ou interesse sobre o assunto: SENAD, Ministério da Justiça, Ministério 
das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Departamento de 
Polícia Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, IBAMA, FUNAI, OAB, Associação Médica 
Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria, as confissões religiosas usuárias do chá ayahuasca 
e outras que venham a ser consideradas apropriadas. De acordo com a resolução, a proposta 
de medidas de controle social e outras sugestões que se façam oportunas, visa à necessidade 
de trazer para a prática pela sociedade, dentro do princípio da responsabilidade compartilhada, 
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constrói um caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento espiritual” 
(GROISMAN, 1991, p. 23). Outra abordagem considera como uma “[...] significativa 
manifestação de religiosidade popular da Amazônia”, uma religião da floresta 
(COUTO, 1989, p. 12). De toda forma do pensar na doutrina do Santo Daime significa 
compreender uma das correntes religiosas que fazem parte das tradições culturais 
da Amazônia, que se filia a duas correntes da região: “[...] o vegetalismo amazônico 
e o antigo catolicismo popular” (LABATE; ARAÚJO, 2002, p. 234).

O surgimento dessa doutrina6 remonta à primeira década do século XX, quando 
Raimundo Irineu Serra, nascido em 15 de dezembro de 1892, em São Vicente do 
Ferrer, no Maranhão, atraído pela expansão econômica da borracha, embarca para 
o território do Acre e chega à Vila de Xapuri. Assim vai se constituindo na história a 
doutrina do Santo Daime com Mestre Irineu e muitos seguidores. Nesse contexto 
desponta a liderança do seringueiro Sebastião Mota de Melo, que se torna um líder 
espiritual conhecido por Padrinho Sebastião e no qual convida um povo para seguir 
com ele. Em janeiro de 1983 é organizada uma expedição comandada por Padrinho 
Sebastião, sendo composta por aproximadamente vinte e cinco pessoas, entre 
homens, mulheres e jovens, com o objetivo de conhecer e abrir o novo seringal às 
margens do alto do igarapé Mapiá. No dia 23 de janeiro, após uma longa viagem de 
canoa, o grupo desembarca na floresta, inicia a limpeza do local e a construção do 
primeiro abrigo, fundando assim a Vila Céu do Mapiá. 

Caminhos da pesquisa

Minha pesquisa com as crianças da floresta, moradoras da Vila Céu do 
Mapiá, no estado do Amazonas, teve por objetivo compreender a visão de mundo 
que constroem na cotidianidade da doutrina do Santo Daime, a partir da vivência 
no espaço das brincadeiras, na elaboração dos saberes e nas práticas religiosas 
ritualísticas denominadas “Trabalhos Espirituais”. 

Considero importante destacar que as reflexões desse estudo procuram dar 
visibilidade aos saberes e conhecimentos construídos pelas crianças da floresta, 
embricadas pelos ensinamentos contidos na ritualidade da doutrina do Santo Daime. 
Segundo Regina Mulher (apud NUNES, 2002, p. 268) “[...] as cerimônias e rituais 
são momentos privilegiados de transmissão formalizada de saber.” Portanto aqui são 

normas e procedimentos que preservem a manifestação cultural religiosa consagrada na região, 
observados os objetivos e normas estabelecidas pela Política Nacional Antidroga e pelos diplomas 
legais pertinentes.

6 Os dados históricos do Santo Daime presentes nesse trabalho encontram sua referência nas obras 
dos autores, Alverga (1992), Couto (1989), Goulart (1996), Groisman (1991), Labate; Araújo (2002), 
Moreira; MacRae (2011), Mortimer (2000), Revista do Centenário (1992) e em uma infinidade 
de artigos divulgados pela imprensa acreana a partir do início da década de 70, encontram-se 
arquivados no Museu da Borracha, localizado em Rio Branco - AC.
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tratadas questões acerca da participação das crianças nos Trabalhos Espirituais que 
brotaram durante o fazer investigativo, tendo como suporte para análise as referências 
teórico-metodológicas.

A construção das referências teórico-metodológicas que orientaram essa 
investigação sobre “[...] as crianças como atores sociais” (SARMENTO, 2008, p. 18), 
encontram-se no âmbito da Sociologia da Infância e da Antropologia da Criança. 
Buscar entender a compreensão das diferentes infâncias, das vidas das crianças, 
retirando-as da sua condição de invisibilidade, passou a ser uma necessidade para 
ressignificá-las, “[...] em uma concepção dinâmica e historicizada de cultura, em que 
as crianças passam a ser consideradas seres plenos, [...] atores sociais ativos” (SILVA; 
NUNES, 2002, p. 20). Para tanto, falo das crianças a partir do ponto de vista delas, 
como profundas conhecedoras de seus mundos. A investigação das crianças sob 
a luz dessa abordagem consiste em considerá-las como protagonistas e parceiras, 
com suas próprias perspectivas, quanto ao que é importante em suas vidas, como 
a estruturam e também pelas atividades que desenvolvem, contudo significa tomar 
a “[...] criança como participante ativa do próprio aprendizado” (COHN, 2002, p. 
233). Nessa condição, as crianças a que faço referência não foram apenas objeto de 
investigação, focalizo-as como seres sociais, com isso “[...] as crianças constituem 
um grupo social que pode e deve ser estudado especificamente” (SILVA; NUNES, 
2002, p. 13), sujeitos com vidas repletas de peculiaridades, situadas num tempo 
e lugar, que partilham de um mesmo sistema simbólico e cultural da doutrina do 
Santo Daime e estruturam o sentido de suas vivências de vida por meio dos ensinos 
contidos na ritualidade. Clarice Cohn (2005), ao reportar-se aos estudos de Margaret 
Mead, enfatiza que as crianças estão em toda parte e que podem ser comparadas 
suas vivências, porém diferem em cada lugar e com isso é necessário situá-las 
em seu contexto sóciocultural. Portanto, ser criança na Vila Céu do Mapiá significa 
compartilhar o contexto sóciocultural, vivenciado nos Trabalhos Espirituais da doutrina 
do Santo Daime e com isso evidenciando a sua “[...] competência social” (NUNES; 
CARVALHO, 2007, p. 4).

A pesquisa focalizou a relação dialógica como elemento central de contato com 
o sujeito, a criança. Partindo da convivência, trago em evidência a voz das próprias 
crianças da Vila Céu do Mapiá, buscando os recortes teóricos necessários para 
utilização das categorias conceituais de análise, que possibilitaram a compreensão 
dos significados, valores, sentidos que são fundamentais em suas vidas. Os dados 
foram obtidos através do exercício etnográfico, onde participei ativamente da vida, do 
mundo social e cultural das crianças. Minhas impressões, sensações, sentimentos, 
imagens construídas em campo foram consideradas a partir de um processo 
metodológico de estranhamento e familiarização, levando em consideração o olhar, 
o ouvir e o escrever.

A pesquisa de campo que foi realizada nos meses de maio, junho e julho de 
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2003, contou com dois elementos importantes, o período escolar e os festejos juninos. 
Toda a movimentação das crianças foi acompanhada pelo método de pesquisa da 
observação participante nos diversos momentos de encontros, visitas, caminhadas, 
passeios, banhos de igarapé, festas de aniversários, brincadeiras, idas à escola e 
aos Trabalhos Espirituais. Procurando entender o lugar das crianças, o que fazem 
e ouvir o que tinham a dizer sobre a concepção de mundo que constroem, uma 
vez que, em tudo que acontecia na Vila Céu do Mapiá, lá estavam elas marcando 
sua presença “[...] na vida social e na cultura do seu povo” (NUNES, 2002, p. 236). 
No processo de movimentação das crianças trago os diálogos realizados e que 
denominei de “conversas gravadas”, mantendo o regionalismo linguístico utilizado 
no sul do Amazonas. O hino de Regina Pereira7, veterana da doutrina e moradora da 
Vila Céu do Mapiá ilustra esse contexto, como se pode observar a seguir: 

Amazonas Mapiá

Ama, ama
Zonas esta em flores
Levantou vossa bandeira
Consagrando este amor.

Ama, ama
Zonas esta missão
Vai ganhando de mansinho
Esta força de união.

Ama, ama
Zonas teu coração
Toda a mata está em flores
Nesta grande viração.

Ama, ama
Zonas esta viração
Manda a roda das flores
Padrinho Sebastião.

Ama, ama
Zonas Sebastião
Em cada sol em cada lua
Brilha a mente da visão.

7 O hino é uma composição musical, composta por ritmos básicos, que se diferenciam por três 
tipos de compasso: a valsa, a marcha e a mazurca. A importância do hino está relacionada 
com a espiritualidade. O hino é uma forma de mensagem que a pessoa recebe e representa a 
possibilidade de contato com o plano espiritual, contidos na ritualidade na doutrina do Santo 
Daime. Sobre ritualidade do Santo Daime, consultar Couto (1989), Cunha (1986), Groisman (1991), 
Labate; Araújo (2002), Teixeira (2004). 



57 Ana Paula Kahmann, Maria Betânia Barbosa Albuquerque, Éder da Silva Silveira (Org.) - 
Santo Daime e Educação: Narrativas, diálogos e experiências

Ama, ama
Amazonas Mapiá
Peregrino do amor
Senhor de todos os mistérios.

Ama, ama
Zonas cósmica visão.

Para poder contemplar
A magia da criação.

Hinário O Segredo II
Regina Pereira
Hino número 65

Minhas impressões foram registradas no diário de campo, que foi o grande 
aliado no momento em que os dados foram rememorados e analisados para o 
processo de textualização da dissertação. 

Entender a visão de mundo construída pelas crianças na cotidianidade da 
doutrina do Santo Daime, na Vila Céu do Mapiá, significa que as mesmas partilham de 
um cotidiano que permite desenvolver vivências em que muitos significados interagem, 
uma rede de contextos edificados nos saberes e aprendizagens, especificamente os 
conhecimentos da doutrina daimista, onde o cotidiano de alguma forma pode ser 
confundido com o aprendizado. A vida cotidiana demonstra ser uma das principais 
formas de manifestação da história: “[...] não está fora da história, mas no centro do 
acontecer histórico” (HELLER, 1970, p. 20), sendo que a pesquisa no cotidiano procura 
dialogar com a realidade, na finalidade de compreendê-la. Dessa forma “[...] é o tempo/
lugar do pequeno, do desprezível, do sem importância, do irrelevante, do episódico, do 
fragmento, do repetitivo” (ESTEBAN, 2003, p. 200), portanto é no cotidiano que a vida 
ganha significados e onde são desenvolvidos os processos de interação social.

Para todo mundo ver o valor de quem ensina

Em meio à complexidade do cotidiano da doutrina do Santo Daime, que é 
marcado pela multiplicidade de interações que se constroem no seu contexto, se faz 
necessário compreender a visão de mundo que se apresenta na criança moradora 
da Vila Céu do Mapiá. Para tanto utilizo nessa análise a categoria de visão de mundo, 
tendo como referência teórica Clifford Geertz (1989) e Lucien Goldmann (1979). 
Assim:

A visão de mundo que esse povo tem é o quadro que elabora das 
coisas como elas são na simples realidade, seu conceito da natureza, 
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de si mesmo, da sociedade. Esse quadro contém suas ideas mais 
abrangentes sobre a ordem. (GEERTZ, 1989, p. 144).

A visão de mundo corresponde à teoria de valor e tem como objetivo olhar o 
comportamento das pessoas inseridas em determinado contexto real. Que valores são 
esses que as crianças têm para si numa prática religiosa determinada? O estudo dos 
valores pode possibilitar os esclarecimentos necessários dos processos essenciais 
de regulamentação das normas que se referem ao comportamento humano.

A fala das crianças inseridas no contexto real da doutrina do Santo Daime mostra 
os valores que constroem para si a partir de seus ensinamentos. No processo educativo 
praticado nesse grupo social predomina o conhecimento espiritual, juntamente com 
o manejo de instrumentos musicais. “A dimensão religiosa é vivenciada como espaço 
de aprendizagem e de ensino” (CEMIN, 2003, p. 02).

A dimensão espiritual como fonte de aprendizagem também é destacada 
nos estudos de Aracy Lopes da Silva (2002) sobre os contextos da aprendizagem 
infantil indígena. As crianças moradoras do Paraíso, uma aldeia Xavante localizada 
no planalto central brasileiro, foi inspiração inicial para elaboração de sua etnografia 
na década de 1970 e etapas sucessivas realizadas até 1995. A autora toma como 
referência duas comunidades indígenas Jê, autodenominados A’uwe, selecionando 
algumas situações para refletir sobre os processos de aprendizagem, dentre eles 
destaca como “[...] uma fonte inesgotável de experiências de aprendizagem com os 
seres de outros domínios cósmicos” (SILVA, 2002, p. 46).

A doutrina do Santo Daime organiza e estrutura as motivações do grupo que se 
faz presente na dinâmica cultural desse cotidiano, dessa forma a dimensão espiritual 
contribui para a visão de mundo da criança moradora da Vila Céu do Mapiá. A 
dimensão espiritual passa a ser considerada como elemento de compreensão do 
conhecimento, preconizado pela doutrina e expressa pela criança a seguir, por meio 
das mensagens contidas nos hinos.

Pesquisadora– Que hino você gosta?

Criança – O valor da doutrina.

A pureza do Mestre
Francisco Corrente

Para todo mundo ver
O valor de quem ensina
Como o Mestre ele é puro
Tanto embaixo quando em cima

Mostro para todos verem
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O valor desta doutrina
Cantando bem baixinho
O cantar dos passarinhos

Chamo e chamo com razão
Que a chave está comigo
Eu dou a quem merece
E a quem prova ser amigo.

 Hinário O Cruzeirinho
 Padrinho Alfredo
 Hino número 100

C - Para todo mundo ver o valor de quem ensina. Eu adoro esse hino. Porque fala 
sobre a doutrina, que é para todo mundo ver o valor da doutrina.

P - E qual é o valor da doutrina?

C - O Daime, seguir direito à doutrina.

P – Você acha importante seguir direito à doutrina?

C – Ela tem muitos ensinamentos. 

P - Esses ensinamentos são importantes para tua vida?

C – Sim. O Daime é alegria, é vida. (APARECIDA, 11 anos).

As palavras do Padrinho Sebastião8 em entrevista concedida a Geovânia Cunha 
(1986, p. 77), mostram o que é seguir a doutrina:

Seguir a doutrina é um benefício muito grande para o meu espírito 
e minha matéria. O Daime me ensinou a respeito e as explicações 
sobre a vida. Ainda não pude destrinchar o que é o seguimento, sei 
que estou seguindo, caminhando para frente, tem os hinos, estou 
seguindo pelos hinos, esta doutrina é o hinário. O analfabeto recebe 
hinário. Eu não sei pôr o hino no papel, é um aprendizado, seguir, 
sofrer para aprender, se não sofre, não aprende a lutar pela fé para 
atravessar a batalha. Ter mais amor, ter harmonia uns com os outros, 
suportar os irmãos, saber meditar a natureza. O Daime ajuda a 
suportar muita coisa, explicando porque devemos suportar, ter calma 
e tranquilidade. Não tem quem diga do jeito que ela manda, não tem 
quem faça igual o que ela manda. É bom seguir a doutrina.

8 Sebastião Mota de Melo, conhecido e reconhecido como Padrinho Sebastião, liderança espiritual 
que despontou no Seringal chamado de Colônia Cinco Mil, em Rio Branco – Acre, na década de 
1960. Maiores detalhes sobre a vida do Padrinho Sebastião em Mortimer (2000).
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P – O que é a doutrina para ti?

C – É importante.

P – Por que é importante?

C – Por que ela ensina a gente?

P – Ensina a gente a fazer o quê?

C – A ser educada.

P – E o que é ser educada?

C – É respeitar, gostar de todo mundo?

P – Como é que se faz isso?

C – Sendo boa. (ROSANA, 09 anos).

Em outro momento a representação da doutrina para outra menina é internalizada 
dentro da dimensão do sentimento.

P – Eu vejo que você sempre participa dos trabalhos espirituais, nos hinários, nas 
concentrações. O que representa a doutrina para ti?

C – É uma coisa muito boa! O que eu gosto mais é tomar Daime.

P – O que você sente quando toma Daime?

C – Eu sinto uma coisa muito boa no meu coração, de quem eu gosto, eu vejo o 
coração das pessoas, vejo anjos, vejo muitas coisas.

P – O que você aprende nos trabalhos espirituais?

C – Prá mim não fazer as coisas erradas, porque aqui no Mapiá também faz coisas 
erradas.

P _ Você acha que faz coisa errada?

C – Faço um pouco de coisa errada.

P – Mas o que é fazer coisa certa?

C – É ajudar a mãe a trabalhar. (BARTIRA, 11 anos).

Para os praticantes da doutrina, as crianças participarem de seus rituais e 
ingerirem a bebida Santo Daime não é uma questão problemática, por acreditarem 
na sua força espiritual, conferindo a essa bebida um caráter importante de sagrado: 
“A bebida é sagrada. Ela é um veículo de comunhão entre as pessoas e seres 
espirituais” (COUTO, 2002, p. 346). A sua utilização é resguardada por padrões 
culturais e simbólicos específicos, compartilhado no grupo social e aqui traduzido o 
seu significado pelas palavras do Padrinho Alfredo de Melo9:

9 Padrinho Alfredo, morador da Vila Céu do Mapiá, se constitui hoje no líder espiritual da doutrina do 
Santo Daime.
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Digo assim para que entendam e não se enganem, e quem quiser o 
detalhe positivo dessa banca, dessa mesa, deste setor, é sem dúvida 
nenhuma por dentro do que nos traz a bebida Santo Daime, que é a 
única que revelou ao Mestre Irineu os seus segredos, os segredos 
da floresta, porque, pouco a pouco, mediante a capacidade de cada 
irmão que tem aceitado, também revela como tem revelado a muitos, 
parte desse seguimento, confirmação dessa doutrina, dessa ordem 
de Juramidam. Juramidam é um espírito que domina esta mesa, 
esse trabalho, é um espírito que funciona dentro desse líquido Santo 
Daime, mediante a vontade, o desejo e os méritos de cada irmão. 
O Daime é quem dá mais que qualquer um mestre material. Então 
todo aquele que tomar essa bebida, o ritual, ouvir os hinos, que são 
a palavra do Mestre e é o mesmo Daime. (PADRINHO ALFREDO, 68 
anos).10

Certamente a ingestão da bebida Santo Daime pelas crianças é uma questão 
bastante polêmica para aqueles que têm a visão de que se trata de alucinógeno.11 Essa 
visão paira no imaginário de “[...] medo do desconhecido, do estranho, do exótico, 
por sua suposta possibilidade de ameaçar a ordem e corromper os bons costumes” 
(DIAS JR., 2002, p. 415). Ora, adotar essa explicação simplista não contribui para 
compreender o seu uso que envolve elementos simbólicos, culturais, psicológicos e 
religiosos, corroborados pela concordância do grupo social.

A doutrina do Santo Daime se coloca como fonte de produção de saberes, 
uma outra possibilidade de desenvolver um processo educativo. Padrinho Alfredo 
Gregório de Melo sintetiza o significado desse conhecimento local ligado à dimensão 
da espiritualidade, assim: “A doutrina é uma escola, a universidade que reúne 
todos esses conhecimentos e essas necessidades da criança aprender e descobrir 

10 Palavras proferidas por Padrinho Alfredo de Melo, durante a realização de um Trabalho Espiritual, 
encontram-se em Couto (2002, p. 346).

11 Em 1985, a DIMED inclui a ayahuasca (Banisteriopsis caapi), na lista de produtos de uso proscrito 
em território nacional, sem a devida autorização do CONFEN. Pouco tempo depois, o CONFEN 
formou um grupo de trabalho para pesquisar o uso do ritual da ayahuasca no Santo Daime e na 
União do Vegetal. Após a conclusão dessa pesquisa, em 1987, a ayahuasca foi excluída da lista de 
produtos proscritos pela DIMED e autorizada para uso de ritual. A legalidade do uso de ritual da 
ayahuasca foi novamente questionada em 1988 e 1994, porém o CONFEN manteve sua decisão 
anterior de permitir a utilização da bebida em contextos rituais, incluindo as recomendações de 
que ela não fosse consumida por pessoas com problemas psiquiátricos, grávidas ou menores 
de idade. Em 2004, O Conselho Nacional Antigrogas (CONAD) suspendeu estas duas últimas 
restrições e institui um Grupo Multidisciplinar de Trabalho para levantamento e acompanhamento 
do uso religioso da ayahuasca, bem como para a pesquisa de sua utilização terapêutica. Em 2006, 
este GMT divulgou seu relatório, que ainda não foi oficialmente publicado. Este relatório sanciona 
mais uma vez o uso religioso da ayahuasca e apresenta uma “deontologia” para a utilização da 
bebida, ou seja, uma carta de orientações éticas que procura regulamentar seu consumo e prevenir 
seu uso inadequado (LABATE; ROSE; SANTOS, 2008, p. 45).
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a evolução do mundo espiritual” (Padrinho Alfredo, 68 anos).12 Fica evidente que 
o sistema ritual daimista se constitui em um momento privilegiado de transmissão 
formalizada do conhecimento norteando as formas de agir, sentir e de expressar das 
crianças.

Para Geertz (1989), o ritual religioso envolve uma fusão simbólica do ethos aos 
elementos valorativos, com a visão de mundo permeada pelos aspectos existenciais. 
Para tanto, são os rituais mais elaborados e públicos que modelam a consciência 
espiritual de um povo. Turner (1974) segue nessa linha de reflexão, identificando 
que o processo ritual traz no seu bojo uma possibilidade de compreensão da visão 
de mundo. Através das vivenciadas originais pelas crianças mapienses, a sua visão 
de mundo parece estar ligada as suas ações e motivações dentro do ritual do Santo 
Daime.

As cerimônias e rituais estão presentes em contextos diversos e não são restritas 
somente às crianças da doutrina do Santo Daime, mas também se apresentam na 
vida das crianças indígenas. Ângela Nunes (1997) também retoma a formulação de 
Regina Muller (apud NUNES, 1997, p. 92) quando afirma que “[...] as cerimônias e 
rituais são momentos privilegiados de transmissão formalizada de saber”. Com isso, a 
participação das crianças nos rituais sugere a construção de um saber que vai sendo 
captado e decodificado por elas, seguindo a lógica interna de seu grupo social.

Diante do exposto, a visão de mundo pode ser interpretada como a imagem de 
um verdadeiro estado de coisas, em que o tipo de vida adotado pela coletividade é 
uma expressão construída em uma singularidade. Compreender a visão de mundo 
que a criança mapiense constrói no cotidiano da doutrina do Santo Daime apresenta-
se como uma imagem “[...] de um estado de coisa verdadeiro” (GEERTZ, 1989, p. 
104), como forma de vida evocada nessa singularidade cultural religiosa.

O cotidiano, o tipo de vida adotado pelos moradores da Vila Céu do Mapiá é 
referendado pelos cânones da doutrina do Santo Daime, demonstrando ser uma “[...] 
expressão autêntica”, (GEERTZ, 1989, p. 144) de manifestação religiosa. E as crianças 
estão ativamente presentes na vida social e religiosa mapiense, acompanham suas 
famílias nos Trabalhos Espirituais, participam das concentrações, dos hinários, dos 
trabalhos das crianças e tantos outros. A participação das crianças na vida social 
enriquecida pelo universo da doutrina tem como resultado uma gama especial de 
vivências e de saberes que são construídos a partir desse conhecimento local, que 
elas vivem diariamente.

Na sua dissertação de mestrado, Couto13 (1989, p. 68) constatou que o processo 

12 Entrevista concedida a pesquisadora em 2002, em uma visita às igrejas do Santo Daime no sul do 
Brasil.

13  Couto (1989) fez referência em sua dissertação à vida das crianças no capítulo “A vida da floresta”, 
sendo que sua análise central é voltada para a discussão de ritual e xamanismo.
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de socialização das crianças na Vila Céu do Mapiá “[...] é análogo às sociedades 
indígenas.” Para o autor, as crianças gozavam de muita liberdade, acompanhando os 
pais nas suas diversas atividades e estavam presentes em todos os acontecimentos 
sociais da comunidade. Pontua também que o processo de socialização que as 
crianças vivenciam não se restringe somente à vida da família, mas amplia-se no 
sentido da participação delas nos trabalhos comunitários e nos rituais religiosos da 
doutrina. A participação das crianças nos Trabalhos Espirituais quase sempre se faz 
na presença dos familiares. A pesquisadora Lux Vidal (apud NUNES, 2002, p.253), 
quando escreve sobre a sociedade Kaiapó-Xikrin, “[...] faz bastante referências às 
crianças deixando perceber nitidamente o quanto estas participam de toda a vida 
social do grupo, aparecendo a todo momento por entre todos os assuntos analisados. 
Exatamente como, normalmente, as crianças estão: pelo meio de tudo e de todos.”

Eu sinto a força do Daime

Para participar dos Trabalhos Espirituais, segundo a ritualidade da doutrina do 
Santo Daime ocorre por meio da ingestão da bebida. As crianças em suas falas a 
seguir, expressaram à pesquisadora o seu sentimento quando tomam o Santo Daime:

Tomar Daime, quer dizer que estou em contato com Deus, com 
todos seres bons. (JOSÉ BENTO, 10 anos).

A gente sente navegando por aí, a gente sente um negocinho 
rapidíssimo. É bom! (ROSANA, 09 anos).

Eu sinto a força do Daime, é os espíritos que chegam na gente. 
(JETÚLIO, 09 anos).

Daí eu tomei Daime, daí eu fiquei mirando. (DAIANA, 08 anos).

Quando eu tomo Daime eu sinto alegria. (CRISTALINA, 11 anos).

As vozes infantis presentes nesse contexto contam as sensações, percepções 
que sentem ao tomarem a bebida Santo Daime. O efeito da bebida promove a 
expansão na consciência, sem que ocorra a perda da capacidade de ação voluntária, 
permite àquele que ingere observar os próprios sentimentos e pensamentos. Ainda 
revela tensões existenciais e processos internos do ser humano. Ou seja, deve-se 
olhar para as crianças sob a luz da diferença, sob o ponto de vista da subjetividade, 
para compreender esse universo capaz de colocá-las imersas na realidade ontológica 
do ser, no qual o aprendizado se processa de modo diferente.
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A ingestão da bebida Santo Daime desencadeia o processo de miração14, “[...] 
que é a dimensão que torna apto o ser humano a ter acesso a planos espirituais 
superiores” (GROISMAN, 1991, p. 113). A fala da menina, a seguir, refere-se a esse 
momento muito peculiar e complexo desse sistema religioso, o qual Couto (1989, 
p. 118) aborda como “[...] momentos de acuidade máxima, o que está inconsciente 
passa a emergir na consciência.” As crianças sabem que o processo de miração está 
interligado com a ingestão da bebida e demonstram estar muito à vontade com suas 
experiências perceptivas.

C – Quando eu tomo Daime, eu miro, eu vejo bicho.

P – Que bicho você vê?

C – Eu vejo onça, preguiça, macaco.

P – Você gosta de tomar Daime?

C – Gosto. Quando eu tô com dor eu também tomo e tem vez que lá na igreja eu tomo 
dois copo de Daime.

P – E você não tem medo de tomar Daime?

C – Não.

P – Para que tomar Daime?

C – Pra mirar. (LEIDIANE, 07 anos).

A trajetória na doutrina daimista é marcada por um processo de busca espiritual 
e de encontro com a bebida Santo Daime. Segundo essa perspectiva, o Daime é 
revestido de simbolismos e possibilita a miração, que faz parte da intimidade de cada 
pessoa. Para Couto (1989, p. 118), as mirações “[...] vão desde visões interiores até a 
compreensão afetivo-intelectual de si mesmo, do universo e da relação entre ambos.” 
As crianças, ao falarem de suas mirações manifestam visões de imagens celestiais, 
dos seres da natureza, entidades espirituais, ou seja, interpretações significativas 
que proporcionam determinados ensinamentos dentro do processo ritual e que 
representam “[...] capacidades intrínsecas da mente humana.” (COUTO, 1989, p. 
117).

A dissertação de mestrado de Melissa de Oliveira (2004) focaliza uma abordagem 
etnográfica, da participação das crianças no processo de valorização da tradição na 
Aldeia Guarani Mbyá-Biguaçú - SC nos últimos anos, considerando em sua análise 
a atuação das crianças em três contextos: as rezas, o coral e a escola.  As crianças 
manifestam para a pesquisadora, através de suas falas, impressões do significado 
do ritual do Temascal e da Cerimônia da Medicina. Quando indagadas sobre as 
visões proporcionadas pela ingestão da “aguasca” afirmam enxergar elementos do 

14   Expressão utilizada para definir o estado de expansão da consciência no vocabulário daimista.
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universo, da natureza e também, referem às visões de parentes mortos ou distantes. 
Para essas crianças as visões são consideradas reais e influenciam em seu cotidiano. 
Uma singularidade presente no contexto da Aldeia Guarani, desde 2001, onde foram 
introduzidos de práticas religiosas oriundas de outras linhas de trabalhos espirituais, 
o Temascal e a Cerimônia da Medicina. O Temascal utiliza em seu rito as pedras 
quentes, expressão do Fogo Sagrado. Enquanto na Cerimônia da Medicina é ingerida 
a bebida ayahuasca, obtida pela aliança com a doutrina do Santo Daime15.

As crianças guaranis como as crianças daimistas vivenciam nas práticas 
ritualísticas, por meio da ingestão do Santo Daime visões ligadas ao plano espiritual, 
dado essencial para compreender o processo educativo informal no qual estão 
inseridas. A seguir, a fala da menina expressa o significado da ingestão da bebida:

P – Para você, o que representa ser uma fardada da doutrina?

C – É legal, é vestir uma farda e ir para a igreja. Porque aqui no Mapiá a gente é de 
Deus, aqui é para ter uma vida diferente. Aqui todo mundo vai pra igreja nos dias de 
trabalho e nos hinários.

P – Você toma Daime?

C – Tomo todas as doses de Daime eu tomo.

P – Você mira muito?

C – Miro.

P – O que você mira?

C – Miro São Miguel falando pra mim tomar Daime todo dia, vejo todo mundo 
brilhando. Eu me sinto mole.

P – Sente vontade de dormir?

C – Não, sinto vontade de deitar e ficar acordada vendo tudo acontecer.

P – Qual o hino que expressa o que você sente quando toma Daime?

C – Eu venho da floresta.

Flor de Jagube

Eu venho da floresta
Com meu cantar de amor.
Eu canto é com alegria
A minha Mãe que me mandou.

A minha Mãe que me mandou
Trazer Santas Doutrinas.

15 Os Guaranis de Biguaçu obtém a bebida do Santo Daime através de sua participação do ritual de 
feitio na Ecovila São José, na Igreja daimista Céu do Patriarca, em Florianópolis - SC.
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Meus irmãos todos que vem
Todos trazem este ensino.

Todos trazem este ensino 
Para aqueles que merecer.
Não estando nesta linha
Nunca há de conhecer.

Estando nesta linha
Deve ter amor.
Amar a Deus no Céu
E a Virgem que nos mandou.

Hinário O Cruzeiro
Mestre Irineu
Hino número 38.

P – De que este hino fala para você?

C – Do Daime que vem da floresta e que é para cantá com alegria.

P – Você gosta de cantar?

C – Gosto de cantar os hinos, eles diz coisas boas. Eu acho que a gente é a pessoa 
mais rica que existe.

P – Por que é a pessoa mais rica que existe?

C – Porque a gente tem o Daime.

P – Você gosta de tomar Daime?

C – Daime é minha bebida como vinho é o meu vinho de Jesus. (BARTIRA, 11 anos).

As crianças utilizaram em suas falas o conceito de miração. Mas o que significa 
mirar? O que é a miração para os seguidores do Santo Daime? Sob o ponto de vista 
conceitual, segundo Clodomir Silva (2002), a miração é a categoria central do uso 
ritualístico da ayahuasca no modelo do culto do Santo Daime. Esse autor considera que 
o termo miração possua influência de fronteiriços bolivianos e peruanos, no qual remete 
a duas tradições distintas, sendo elas as culturas indígenas americanas e as religiões 
afro-brasileiras, que tornam o estado alterado ou modificado de consciência para operar 
em suas práticas religiosas. Almeida (2002) compartilha com Clodomir Silva (2002) a 
respeito da origem da palavra miração ser da língua castelhana das nações vizinhas ao 
estado do Acre, “[...] mirar é a tradução de ver” (ALMEIDA, 2002, p. 54).

Para Vera Fróes Fernandes (1986, p. 26), a miração “[...] é um estado de transe 
desencadeado pelo Daime, onde a pessoa pode ter visões com intensidade de cor, 
vidências, estabelecer contatos telepáticos com pessoas distantes, permitindo uma 
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relação mais sensorial com o ambiente.” A miração, segundo Groisman (1991, p. 
112) é definida como “[...] a sensação física e espiritual produzida pela ingestão do 
Daime, articulada com a prática dos ensinamentos doutrinários, na qual o indivíduo 
experimenta uma nova percepção do mundo.” Ainda para explicar com mais 
profundidade o significado do termo miração, Groisman (1991) utiliza expressões 
das mensagens encontradas nos hinos dos praticantes, que relatam esse processo 
considerado relevante para os membros da doutrina, e que, também se fez presente 
na fala das crianças, quando ingerem a bebida Santo Daime. Dessa forma:

A miração está relacionada ao campo da emergência deste “Eu 
Superior”, que é a dimensão que torna apto o ser humano para ter 
acesso a planos espirituais superiores. O “Eu Superior” manifesta-se 
através de um conjunto de percepções que proporcionam ao indivíduo 
uma sensação de “transcendência”. Esta sensação traz consigo uma 
percepção diferente de si, do grupo e produz a revisão de seus atos no 
campo dimensional do “Eu Inferior”. Paralelamente e esta sensação 
de transcendência, a “Miração” ou percepção do “Eu Superior” revela 
ao indivíduo as experiências mais profundas da “Espiritualidade”, ou 
seja, o mergulho ou a ascensão aos “Planos Superiores”, ao “Astral 
Superior”. Ao “Palácio Juramidam”, aos Jardins Espirituais”, aos 
locais onde residem os “Seres Divinos da Corte Celestial”. E, ao entrar 
em contato com os “Seres Divinos”, deles ele recebe as mensagens 
que orientam a vida no Mundo da Ilusão. Passa assim a agir numa 
perspectiva “Espiritual”, ou seja, privilegia aquele comportamento 
instituído pelos “Seres Divinos, através dos “Ensinos” durante os 
“Trabalhos Espirituais” ou através da “Doutrina”16. (GROISMAN, 1991, 
p. 113).

Lucien Goldmann (1979, p. 17) trabalha também com a categoria visão 
de mundo, afirmando que ela “[...] não é um dado empírico imediato, mas, ao 
contrário, um instrumento conceitual de trabalho, indispensável para compreender 
as expressões imediatas do pensamento dos indivíduos.” Por ser um instrumento de 
trabalho essencial, exigiu que fosse trabalhado num processo de diálogo constante 
com as diversas opiniões, para a compreensão do pensamento das crianças 
mapienses. Para esse autor, “[...] uma visão de mundo é precisamente esse conjunto 
de aspirações, de sentimentos e de idéias que reúne os membros de um grupo (mais 
frequentemente, de uma classe social) e os opõem a outros grupos” (GOLDMANN, 
1979, p. 20). Esclarece o autor que essa categorização não deve ser tomada de forma 
individualizada, uma vez que o ser humano estrutura-se, desde seu nascimento, nas 
suas diversas experiências e nas relações socioculturais, cabe aqui considerar a 
criança como parte desse contexto. 

16   As palavras foram mantidas em letra maiúscula e entre aspas, por opção do autor.
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Não resta dúvida, porém, que toda visão de mundo expressa opiniões acerca da 
realidade social. Isso significa que estudar a visão de mundo das crianças moradoras 
da Vila Céu do Mapiá, está necessariamente articulado com as vivências concretas 
na cotidianidade da doutrina do Santo Daime, no sentido de compreender o que são 
e o que pensam.

É observável a facilidade que as crianças mapienses têm para memorizar as 
letras dos hinos, as composições musicais que contêm as mensagens e os elementos 
doutrinários recebidos pelos praticantes. Em depoimento concedido a Geovânia 
Cunha (1986, p. 89), Padrinho Alfredo Gregório de Melo define o significado que o 
hino recebe no contexto da doutrina:

Os hinos representam o Mestre expressando em palavras, miração, 
compreensão: os hinos são o registro de cada miração, que pode ser 
através de sonho ou revelação; aí começa o trabalho/desenvolvimento 
de cada um. É a força do nosso Eu Superior em contato com a matéria. 
Os hinos/chamadas são todos os seres superiores. Cada chamada é 
um ponto, chamadas de louvor eterno, são ensinamentos para vivos 
e mortos. (PADRINHO ALFREDO, 68 anos).

Em relação aos hinos, Fernandes (1986, p.85), destaca sua importância por 
constituírem-se ensinamentos filosóficos nesse sistema religioso:

[...] os ensinamentos filosóficos da doutrina estão contidos nos 
hinos, que dão testemunho de fé, possibilitam o conforto espiritual, 
expressam devoção a Jesus Cristo, Nossa Senhora da Conceição, 
São João, entre outros santos e entidades divinas e descrevem as 
mirações proporcionadas pelo Santo Daime. Os hinos manifestam 
pedidos de força e ajuda espiritual, louvam a floresta que fornece a 
matéria prima da bebida ritual e exprimem também sentimentos de 
fraternidade e união entre os irmãos. 

No processo ritual da doutrina do Santo Daime, a miração implica em visões de 
mundo, em estados ampliados da consciência interna de cada participante no plano 
espiritual.

O hino traz uma mensagem legal

Uma das maneiras encontradas para conhecer os sentimentos, as ideias e o que 
pensam as crianças dessa pesquisa foram por meio das mensagens subentendidas 
que os hinos trazem para cada uma delas. Segundo Couto (1989, p. 53), os hinos:
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[...] são o principal alimento simbólico desse sistema religioso. Para 
seus seguidores, eles são como luzes acesas, que consubstancializam 
um caminho simbólico, traduzindo a comunicação superior na 
linguagem das palavras, revelando os mistérios da vida espiritual. 

Nas conversas gravadas, as crianças escolhiam os hinos que tivessem maior 
significado para elas, cantavam, pediam para escutar a gravação em que eram as 
protagonistas daquela ação e falavam sobre essas mensagens.

P – O que os hinos falam para você?

C – Eu escuto e canto os hinos, eles dizem uma porção de coisas.

P – Que coisas?

C – Várias coisas ensina a gente a ser educada. Algumas são coisas boas e algumas 
coisas ruins.

P – E as coisas boas?

C – Diz que a gente tem que viver em harmonia.

P – E as coisas ruins?

C – O hino quer dizer que a gente faz muita coisa errada.

P – Que hino você acha legal?

C – Admiro o Sol.

Admiro o sol

Admiro o sol,
Admiro a lua,
Admiro as estrelas,
Admiro o mar.

Admiro a Terra
Com tudo que existe nela.
Eu dou glória a Deus
Que nos fez habitar.

Eu vou meditando
Um pouco seu poder,
Pra daqui da Terra
Eu poder compreender.

Todo movimento
Do infinito global,
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Sendo que pra Deus
Tudo é igual.

Hinário do Padrinho Valdete de Melo
Hino número 29.

P – Porque você acha legal esse hino?

C - Por que fala da terra, do sol, da lua, das estrelas. Eu gosto mais da parte que 
canta “todo movimento do infinito global, sendo que pra Deus tudo é igual”.

P – E o que significa isso para você?

C – Eu não sei muito não, mas pra Deus todo mundo é igual.

P – E o que é o movimento do infinito global?

C – É a terra sempre girando.

P – Que mensagem traz para você?

C – Traz uma mensagem legal, eu acho legal de cantar esse hino. (Radarane, 12 
anos).

P – E os hinos, o que dizem pra você, Jetúlio?

C – Dizem coisas, palavras.

P – E as palavras, o que significam?

C – Falam da floresta, do vento.

P – De que hino você gosta?

C – Da Rainha Iemanjá.

Rainha Iemanja

Peço proteção a Rainha Iemanjá.
Lavai o meu coração nas ondas do mar.
Lavai, lavai nas profundezas,
Mamãe natureza, Rainha do mar.

Peço sabedoria ao Rei da Ciência,
Que é quem comanda nosso batalhão.
Segura na sua mão, ele tem uma chave.
Para chegar até ele tem que abrir o coração.
Essa chave de ouro é muito preciosa
E abre a porta da revelação.
Eu agradeço a esse bom companheiro
Que traz nesse mundo essa direção.



71 Ana Paula Kahmann, Maria Betânia Barbosa Albuquerque, Éder da Silva Silveira (Org.) - 
Santo Daime e Educação: Narrativas, diálogos e experiências

Por minha família eu peço segurança
Ao Mestre Irineu e ao Padrinho Sebastião.
Eu agradeço a esse bom companheiro
Que traz nesse mundo essa direção.

Hino de Fernando Ribeiro

P – Esse hino fala do mar, você conhece o mar?

C – Não.

P – Como é que você imagina o mar?

C – O mar é enorme, as ondazonas grandonas, água salgada, as baleionas.

P – Tomar banho de mar, que jeito é?

C – Quando vem a onda tem que mergulhar, quando vem a outra tem que mergulhar, 
quando vem a outra ondazona tem que mergulhar17.

P – Você tem vontade de conhecer o mar?

C – Sim, não tem aquele negócio do mar que os bichos vem dentro e a gente coloca 
aqui na orelha e faz xiiiii...

P – Quem é a Rainha Iemanjá?

C – É quem cuida do mar, é um ser divino.

P – Você sabe os hinos de memória, de cabeça, como é que você aprende?

C – Aprendendo, eu vou me lembrando deles. (JETÚLIO, 09 anos).

Um cenário bastante complexo, que se consolida para a criança mapiense na 
cotidianidade da doutrina do Santo Daime, a dimensão espiritual se expressa através 
da natureza, nos seres da floresta, nas divindades.

A doutrina sistematiza os ensinamentos recebidos do mundo 
espiritual, servindo como base iniciática e parâmetro de ação. A 
doutrina representa uma estruturação dos significados básicos para a 
compreensão da vida espiritual. (GROISMAN, 1991, p. 92).

Padrinho Sebastião acreditava na grande força espiritual das crianças e realizava 
Trabalhos Espirituais com elas praticamente toda semana. Conta Vera Gall18, nas suas 
memórias sobre o Padrinho, que certo dia ele chegou à Escola Cruzeiro do Céu para 

17   Jetúlio mostra com o movimento dos braços como deve ser essa vivência.

18 Vera Gall foi professora da Escola Cruzeiro do Céu, na Vila Céu do Mapía na década de 80 e início 
de 90. Hoje é responsável pela coordenação espiritual da Casa de Oração Maria Marques, na praia 
do Santinho, em Florianópolis.
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convidar as crianças a participarem de um Trabalho Espiritual, e falou assim: 

Olha crianças, vai chegar umas pessoas doentes lá do rio Purus, lá 
pra baixo do igarapé. E as crianças tem muita pureza, muita força 
espiritual para trabalhar com a cura, então eu quero fazer um trabalho 
de cura com esses doentes na presença das crianças, por isso estou 
convidando vocês para participarem. (VERA GALL, 58 anos)

Vera Gall relata essa passagem das crianças com o Padrinho em participar do 
Trabalho Espiritual, pontuando: “É incrível porque ninguém pensa em colocar criança 
no trabalho com doente, no entanto, o Padrinho acreditava nessa força que a criança 
traz no seu coração”. (VERA GALL, 58 anos)

A visão de mundo das crianças da Vila Céu do Mapiá está fortemente vinculada 
às situações concretas vivenciadas por elas, onde o cotidiano da doutrina assume 
papel primordial como possibilidade de referência para a estruturação de suas 
vidas. Pelo contexto em que as crianças se encontram envolvidas na Vila Céu do 
Mapiá, constroem e reconstroem maneiras peculiares de ver o mundo, mediadas 
pelas orientações espirituais contidas nos ensinamentos doutrinários, que vêm 
principalmente das mensagens dos hinos. “A importância do hino reside em sua 
origem espiritual, pois, segundo a visão do grupo, o indivíduo não compõe o hino, 
ele recebe do astral. Esse receber o hino representa a confirmação da possibilidade 
de contato com o plano espiritual” (GROISMAN, 1991, p. 130). As crianças também 
recebem seus hinos, eles não estão destinados apenas ao mundo do adulto; suas 
mensagens explicitam uma linguagem da infância. Segundo Couto (1989, p. 53), o 
hino, “[...] para quem o recebe, é discernimento, consciência e emoção.” A seguir, as 
crianças focalizam as mensagens contidas nos hinos:

P – Que mensagens os hinos trazem para você?

C – A gente tem que agradecer a floresta, trabalhar e se a gente quiser ter a vida tem 
que agradecer a nossa mãe.

P – Quem é a nossa mãe?

C – É a mãe terra e a mãe santa também.

P – O que você sente quando canta?

C – Eu sinto muito prazer, gosto de ficar cantando os hinos.

P – Quando eu cheguei, você estava cantando; que hino era?

C – Era um do Salomão19; vou cantar de novo pra ti conhecer melhor.

19 Salomão é um menino de aproximadamente treze anos que sofre de paralisia motora e necessita, 
para locomover-se, de cadeira de rodas. Passa períodos na Vila Céu do Mapiá e outros em Brasília, 
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Borboletas azuis,
Vós que tem amor,
Vós sois quem vou amar
E só a meu beija-flor.

O meu beija-flor
É do Rei Tupinambá,
Da rainha da floresta,
Da rainha Iemanjá.

P – Porque você gosta desse hino?

C – Ele é um hino que fala da borboleta, do beija-flor. Que a borboleta sempre anda 
com o beija-flor e isso eu já vi, né. Quando a borboleta aparece, o beija-flor tá por 
perto, eu acho muito legal isso.

P – O que você acha da natureza, de viver na floresta?

C – A gente vê muitos animais, vê muitas coisas da floresta, é importante não poluir 
a floresta, porque nela mora os seres da doutrina e o Daime. (MARIANA, 12 anos).

P – Xavier, eu vejo que você sempre participa dos trabalhos espirituais, bailando e 
cantando. Você gosta de cantar?

C – Gosto do hinário da Madrinha Cristina, do Padrinho Valdete. Eu vou falar pra ti do 
meu hino que é sobre a paz, disciplina e o amor.

Meus olhos vão se abrindo,
Meus ouvidos podem escutar.
Estudo fino, estudo fino,
Me dê firmeza para poder caminhar.

P – O que significa estudo fino de que fala seu hino?

C – É o estudo que a gente faz na doutrina, é o que a gente aprende, é os ensinos 
que vem do céu. (XAVIER, 09 anos).

Melissa Oliveira (2004), observou seu estudo com as crianças da Aldeia Guarani 
de M’Biguaçu, que geralmente em dias posteriores a realização das cerimônias 
religiosas, era surpreendida pelo entoar de músicas das crianças e percebeu que 
a música recebida por elas não possui letra. Salienta ainda, o envolvimento das 
crianças com as canções de domínio público, como também aquelas recebidas por 
elas próprias e conclui o quanto estão imersas na vida religiosa da comunidade.  É 

onde é submetido a tratamento de fisioterapia. Quando está na Vila, frequenta a escola e participa 
dos Trabalhos Espirituais.
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importante destacar segundo Melissa (2004), que as crianças valorizam o processo de 
cura proporcionada pela sua participação no Temascal e na Cerimônia da Medicina, 
essa afirmação é evidenciada quando uma menina Guarani afirma: “Antes do remédio 
eu era brava, agora fiquei de bem com tudo” (OLIVEIRA, 2004, p. 85).

A participação ativa das crianças Guarani na vida religiosa, presente no Temascal 
e nas Cerimônias da Medicina, também como das crianças daimistas nos Trabalhos 
Espirituais revelam uma experiência individual de visões guiadas pelas entidades 
divinas, contidas em cada processo ritual. Assim, penso que as crianças são capazes 
de lidarem com assuntos de extrema importância, juntamente com elaborações 
significativas a respeito delas mesmas e que constroem para si conhecimentos, que 
vão sendo codificados e edificados em suas vidas de forma peculiar constituindo-se 
um “[...] processo educativo absolutamente informal” (NUNES, 2002, p. 255). 

 A vida das crianças moradoras da Vila Céu do Mapiá é fortemente marcada 
pela dinamicidade dos Trabalhos Espirituais da doutrina, que seguem um calendário 
de eventos rituais específicos, juntamente com as festas do calendário cristão. São as 
comemorações dos santos, dos aniversários e outros em que a comunidade se reúne 
para refletir, meditar, cantar, louvar e saudar os seres divinos do Império Juramidam. 

As crianças estão integradas nas práticas rituais da doutrina. Esse processo 
é educativo na troca de experiências, na construção dos ensinamentos no campo 
da espiritualidade. Entretanto, não há rigidez na participação das crianças, mas 
respeito as suas singularidades. Por meio do registro a seguir é possível perceber 
a dinâmica que circunda as crianças nesse contexto, especificamente no hinário de 
comemoração do aniversário da Madrinha Rita20.

Diário de campo: 25 de junho de 2003

Hoje na Vila Céu do Mapiá comemora-se o aniversário da Madrinha Rita, que irá 
completar setenta e oito anos. Essa data é festejada por toda a comunidade cantando o 
hinário do Padrinho Sebastião. O trabalho inicia pela manhã e transcorre durante todo 
o dia, até ao anoitecer. Na primeira parte do trabalho, as crianças que compareceram 
foram poucas. Somente as maiores, que não necessitam de acompanhante, se fizeram 
presentes.

Dia de festa! Dia de hinário! O ritual de celebração do hinário justifica por si mesmo 
os laços de amizade, alegria, um tipo de confraternização, com objetivo de agregar a 
irmandade, os moradores da Vila Céu do Mapiá, e revigorar a espiritualidade. E todos 
se encontram para comemorar o aniversário da Madrinha Rita, à qual é conferida, pelo 
grupo, a liderança espiritual. E as crianças, mais uma vez, marcam sua presença, dia 

20  Madrinha Rita matriarca da doutrina, esposa do Padrinho Sebastião e liderança espiritual na Vila 
Céu do Mapiá.
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de festa. Dessa vez no almoço para os participantes do hinário.

No intervalo do hinário, foi oferecido um almoço comunitário para a Madrinha à 
sombra das mangueiras, no terreiro da igreja. O cardápio do almoço era composto 
por alguns pratos típicos regionais e mais a alimentação básica do morador mapiense.  

Ao iniciar a segunda parte do hinário, o número de participantes, inclusive de 
crianças, foi maior. Poucas crianças vieram de farda, a maioria estava com suas roupas 
de festa. Participaram do hinário no bailado e no canto. Também realizavam suas 
brincadeiras nas varandas e no pátio da igreja. No momento observo Alexandre, Isabel, 
Mariana, Jasmine e Maria Rosa conversando. Eles escutam o estrondo de um foguete e 
aplaudem gritando: - Viva! - Viva!!! Como o hinário é de dia, as mães ou os irmãos mais 
velhos acompanham o movimento das crianças. Após o encerramento do trabalho 
espiritual, todos os participantes do hinário cantaram parabéns para a Madrinha Rita. 
Isso com um grande bolo enfeitado de velinhas de aniversário. As crianças rodearam 
a Madrinha para acompanhar a cantoria do parabéns da aniversariante, com grande 
entusiasmo, alegria e muitas palmas.

Palavras finais

As reflexões aqui contidas pretendem abrir caminho para dar visibilidade 
às experiências concretas das crianças que crescem em um contexto religioso, 
engendrado pela teia simbólica, cultural e social presente na doutrina do Santo 
Daime, na qual consideram fonte de aprendizado e conhecimento.

O universo temático das crianças e de suas infâncias é imenso. O recorte que trago 
nessa reflexão sobre a participação das crianças em cerimônias e rituais religiosos, 
se constitui em uma pequena contribuição do tanto que ainda se pode conhecer a 
respeito desse tema. As crianças da pesquisa são profundas conhecedoras desse 
universo simbólico. Contudo, fica evidente que a aprendizagem de determinados 
conhecimentos que a elas pertencem não estão presentes nas instituições escolares. 
Assim, brechas se abrem para compreender as aprendizagens e saberes em outros 
domínios que não apenas no espaço escolar, conceber a espiritualidade como fonte 
de conhecimento para as crianças e sua ação no mundo em contextos diferentes.  

Nesse percurso que atravessei na Vila Céu do Mapiá, as crianças deixaram 
transparecer, em suas falas, os valores de participação, solidariedade, acolhimento, 
aprendizado de vida, envolvimento na construção dos saberes e desenvolvimento 
espiritual que se encontram no reconhecimento de suas existências. E nesse processo 
em que muitas aprendizagens se construíram, a mais relevante é que as crianças me 
ensinaram a respeitar o seu jeito de ser.
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O PAPEL DOS HINOS NA TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO 
DAIMISTA: MEMÓRIA SOCIAL E PERFORMANCE NO SANTO DAIME

José Erivan Bezerra de Oliveira

“Vou seguindo, vou seguindo
Os passos que Deus me dá

A minha Memória Divina
Eu tenho que apresentar”

            (Hino 104 – Mestre Irineu)

 

Introdução

A ayahuasca é um chá obtido por meio da cocção de uma folha (psychotria 
viridis - chacrona, rainha) e de um cipó (banisteriopsis caapi - mariri, jagube), 
geralmente bebido em rituais religiosos. Ela é utilizada milenarmente por diversas 
tribos nativas da Amazônia brasileira, peruana e boliviana e incorporada a 
contemporaneidade através dos três troncos religiosos tradicionais, a saber: o 
Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal – UDV, a partir do início do século 
vinte. Seu uso é bastante difundido nas populações ribeirinhas e caboclas da 
Amazônia e sua presença se expandiu para o resto do mundo, transformando a 
Amazônia no centro mundial da ayahuasca.

Durante muito tempo esse uso limitava-se a região Norte do país, sendo o Acre 
o principal ponto de convergência das matrizes religiosas – Santo Daime, Barquinha e 
UDV – que por décadas permaneceram quase invisíveis aos olhos dos pesquisadores 
e mesmo dos buscadores espirituais. Para além dessas matrizes essa região sempre 
teve o uso da ayahuasca ligado à própria cultura e costumes locais, sendo largamente 
utilizada por curandeiros, vegetalistas e pelos povos nativos da floresta amazônica.

A partir dos anos 1980 a ayahuasca começa a despontar nos cenários urbanos 
das maiores capitais do país, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, difundindo-se 
rapidamente para todos os outros estados e hoje é possível encontrar a bebida 
ayahuasca não só nas matrizes religiosas citadas, mas incorporada a rituais diversos 
que vão desde as cerimônias xamânicas, até sua combinação com linhas espirituais 
orientais e, aos poucos vai ganhando espaço também como uso terapêutico. 

No Santo Daime é possível dizer que o fio condutor do seu corpus doutrinário 
são os hinos, os quais, Sebastião Mota de Melo chamava de Terceiro Testamento. 
Nos hinos é possível encontrar normatizações e recomendações para o indivíduo e 
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para a coletividade, bem como se constituem em chaves para destrinchar as dúvidas 
e inquietações dos adeptos. É através deles que a memória divina é ativada e o 
conhecimento é adquirido e transmitido.

Metodologia

Meu interesse pelo estudo dos hinos se deu a partir do momento que eu recebi1 
um hino e fui procurar com os mais velhos, o que deveria fazer para saber se o hino 
era verdadeiro ou não. Nessa busca pessoal acabei me envolvendo com a temática e 
antes mesmo de iniciar uma pesquisa acadêmica já estava coletando dados que me 
permitissem ter uma clareza maior desse processo de recebimento.

Ao ingressar no doutorado em sociologia, na Universidade Federal do Ceará, 
em 2005 é que a pesquisa começa a tomar forma e a partir das leituras de Connerton 
e Zunthor, entre outros, é que percebo metodologicamente o hino como sendo 
imprescindível para a transmissão do conhecimento e inicio então um mergulho 
nos hinários para fazer uma seleção representativa visto que existe uma grande 
quantidade de hinos e era inviável relacionar todos em uma única pesquisa.

Esse foi o primeiro passo metodológico, fazer um levantamento dos hinos que 
seriam analisados. Essa seleção foi realizada levando em consideração a importância 
e abrangência tomando como base, primeiro, aqueles que fazem parte do calendário 
oficial da instituição que congrega a maior parte das igrejas do mundo, o CEFLURIS 
– Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra e, depois hinos 
diversos que possuem uma veiculação mais localizada e são cantados apenas na 
igreja onde foi recebido.

O segundo passo foi a pesquisa de campo, realizada no Céu do Mapiá –AM, 
em 2006, ocasião em que entrevistei vários dos recebedores dos hinos que estavam 
na minha seleção prévia. Em todas as falas surgiram elementos que se incorporaram 
ao trabalho e que facilitaram a construção de uma perspectiva mais ampla, visto que 
se o trabalho se prendesse exclusivamente a análise dos hinos eu estaria correndo o 
risco de reduzir a escrita a uma análise de discurso somente.

O contato com o campo, em uma comunidade cuja base de fundação e 
sustentação é o Santo Daime me fez perceber o quanto estes hinários são importantes 
referenciam e dão sustentáculo a várias ações coletivas e ao próprio modo de vida dos 
habitantes do Mapiá. Mais do que apenas cantados na igreja eles são utilizados na 
forma de exemplos, regras e indicações de comportamentos individuais e coletivos, 
situam o adepto e o fazem partícipe daquele agrupamento.

1 Usa-se o termo recebimento para distinguir o hino de uma composição musical comum. Para o 
adepto o hino é recebido do astral, com a ordem dos guias espirituais.
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Memória social e memória divina

Pensar sobre o Santo Daime é, antes de tudo, um retorno ao passado, 
entendido aqui não somente na perspectiva temporal e espacial daquilo que estamos 
acostumados a designar comumente como real, mas, principalmente, como um 
exercício constante de construção da realidade que passa por um processo de 
redescoberta de elementos que permitem preencher justamente aquelas lacunas que 
são criadas pelo esquecimento. Nesse sentido, o daimista busca em sua caminhada 
a percepção do quem foi para a reelaboração do quem é.  

Eu quero saber de onde venho
 eu devo saber aonde estou 
porque a hora já está chegando 
e até agora eu não sei quem sou 
 
Sabendo quem sou eu 
Eu posso saber para onde vou 
Me libertar da minha ignorância 
E tomar uma direção neste mundo sofredor

Paulo Roberto – Luz na escuridão - Hino 15

 

Essa busca pelo preenchimento dos buracos da memória não é uma tentativa 
de lutar contra o inevitável papel que o esquecimento possui na formação da cultura e 
da própria memória como fundadora do status quo que a comunidade apresenta em 
determinado momento. Constitui-se, no entanto, como uma espécie de elo perdido 
entre aquilo que o daimista compreende e o que não consegue compreender. 

No seu entendimento de que a doutrina que segue é uma escada espiritual, 
lembrar significa resolver pendências passadas que são fundamentais para o seu 
crescimento e desenvolvimento espiritual e, consequentemente, material. 

Zunthor (1997, p. 15) esclarece que: 

Nossas culturas só se lembram esquecendo, mantêm-se rejeitando 
uma parte do que elas acumularam da experiência, no dia a dia. A 
seleção drena assim, duplamente, o que ela criva. Ela desconecta, 
corta o contato imediato que temos com nossa história no momento 
que a vivemos. Ela nos afasta daí um pouco, permitindo que se crie 
uma perspectiva (mesmo míope) ao tempo em que se instaura uma 
espécie de repouso paradoxal. Suspende, do real empírico, o efeito de 
hic et nunc, se não destaca daí o ego. Mas, também na multiplicidade 
do que seria urgente talvez registrar na memória coletiva, ela recupera 
ou determina o que, do vivido, foi, é e tem chances de permanecer 
funcional.
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É importante não perder de vista que para o daimista a sua associação com 
outros membros em grau maior ou menor e, mesmo de um modo geral com 
outras pessoas, não é um fato isolado na sua trajetória, mas segue a concepção 
reencarnacionista que tanto pode ser encontrada nos preceitos kardecistas, como 
em várias religiões orientais.  Para a doutrina espírita, quando o espírito encarna 
na matéria, lhe é tirada a possibilidade de lembrar das suas vidas passadas, para 
que isso não interfira no seu comportamento em tal ou qual existência, e para que, 
assim, ele possa coexistir com os quais já teve algum tipo de contato (como pai, 
mãe, irmão, amigo, inimigo, etc.). O esquecimento é importante, então, para que se 
cumpra a lei do carma de cada pessoa. 

Nossa história vem do Jordão 
um reencontro nesta reencarnação. 

Paulo Roberto – Luz na Escuridão – Hino 84
 

Quando eu me perco nesta ilusão  
esqueço Papai que foi quem me criou 

 Espero um dia reter para sempre 
A lembrança divina do meu nascimento.

Alex Polari – Nova anunciação – Hino 27

 

Então, aqui se entrecruzam as memórias individuais construindo a história do 
grupo, e se constituindo enquanto memória coletiva pensada, de certa forma, à luz 
do conceito de Halbwachs (1990, p. 34) que afirma

não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um 
acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É 
necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de 
noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como 
no dos outros, porque elas passam incessantemente desses para 
aquele e reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam 
a fazer parte de uma mesma sociedade. Somente assim podemos 
compreender que uma lembrança possa ser ao mesmo tempo 
reconhecida e reconstruída.

   

Os enteógenos são considerados como chaves para abrir as portas da 
percepção e, através delas, penetrar em estados modificados da consciência, os quais 
permitem estabelecer experiências visionárias distintas daquelas que ordinariamente 
invocamos no nosso cotidiano.  

O Santo Daime como enteógeno mediador dessa tentativa de articulação do 
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campo da memória, certamente amplia esse conceito que estamos tratando, pois 
produz uma rede de lembranças que é difícil de imaginar em outros grupos sociais. 
Quebrar a tensão criada pelo esquecimento é condição sine qua non para que o 
daimista se desenvolva espiritualmente, compreendendo aqui esse desenvolvimento 
como a própria obtenção do conhecimento de si e das coisas a seu redor.  

A produção de visões, entendida como algo mais do que ver, como a capacidade 
de perceber e sentir o passado individual e coletivo é importante para colocação do 
indivíduo na sua posição dentro da comunidade, e para ajudá-lo a compreender as 
suas experiências dentro dos trabalhos espirituais e na sua vida cotidiana, da mesma 
forma que podem levar ao estabelecimento de uma percepção dos adeptos sobre 
algum evento – como é o caso da mudança da comunidade liderada por Sebastião 
Mota de Melo da cidade para o interior da floresta, fruto das suas visões – e levar a 
transformações intensas no seio da comunidade.   

Segundo Polari, 

nos seus ensinos, o Padrinho vinculava o renascimento a uma outra 
pesquisa interior que ele denominava lembranças do passado. A 
miração, da mesma forma que o sonho, traz para nós uma linguagem 
alegórica e cheia de significados, ambigüidades e interpretações. A 
tradição enteógena, cujas verdades são testadas durante a experiência 
visionária, constitui-se em um precioso acervo da memória akashica, 
a mesma fonte inspiradora de revelações espirituais usada por todos 
os santos, rishis e profetas do passado. As visões nos obrigam a uma 
constante elaboração interior, a começar pela abertura de nossas 
portas de percepção e dos nossos canais mediúnicos. Fazem-nos 
progredir lentamente da consciência dos fenômenos psíquicos até 

atravessar as fronteiras dos domínios propriamente espirituais. (1998, 
p. 38).

Esse é um canal que é aberto através do transe proporcionado pela bebida 
e completada pela ritualística do trabalho como veremos mais adiante. Em relatos 
de várias tradições que utilizam ayahuasca encontraremos a recordação apontada 
como inauguradora de um novo tempo e de um novo espaço. Isso é fundamental 
para que o indivíduo se situe em ambos, e possa estabelecer uma série de relações 
com o grupo, uma espécie de tomada de consciência que diferencia o adepto do não 
adepto, assim como, em certos casos, também diferencia o adepto mais antigo dos 
mais novos. Não se trata apenas da inauguração de um novo calendário como aponta 
Connerton, (1999) mas justamente o seu contrário, a busca incessante daquilo que 
funda a nova ordem e que pode ser encontrado no sonho, na miração, em suma, no 
transe mediúnico após a ingestão do Santo Daime. 

As narrativas são muitas e remetem, geralmente, à condição atual que o adepto 
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vivencia, e que é fruto daquilo que já foi lembrado, retirando-se o véu que encobre a 
memória (o esquecimento) para que a ordem possa ser estabelecida, ou como diria 
Connerton “[...] o mundo do inteligível, definido em termos de experiência temporal, 
é um corpo organizado de expectativas baseadas na recordação” (1999, p. 7).

Os hinos se apresentam, então, como o segundo elemento catalisador dessas 
lembranças junto com a bebida e com o ritual. Assim, assumem o papel de fio 
condutor da memória criando as condições (não condicionando) para que o indivíduo 
possa lembrar mais rapidamente, como também entender o que foi lembrado e 
situar as lembranças no plano geral da sua existência, sob pena de não conseguir 
articular suas memórias e, com isso, criar situações indesejadas, como confusão 
mental, dúvidas, incertezas, medo, ou até alguma situação envolvendo distúrbios 
psíquicos que obviamente são amparados pelo próprio ritual, o que é denominado 
de emergência espiritual. 

Sebastião Mota de Melo, idealizador e fundador da comunidade do Céu do 
Mapiá deixou expresso em vários de seus hinos a importância da memória como 
condição para se alcançar o desenvolvimento espiritual e material, bem como o papel 
fundamental que eles ocupam nessa relação: 

Os hinos são as correntes 
tu bem vistes em mim 
que sai da minha boca  
e transmite em ti

Sebastião Mota de Melo – O justiceiro – Hino 25

Meus irmãos eu vou lembrar 
o que ninguém se lembrou 
meu Pai e minha Mãe 
tanto que recomendou 

Sebastião Mota de Melo – O justiceiro – Hino 81

Meus irmãos estou aqui 
eu vim justificar 
é lembrança do passado 
e todos têm que se lembrar

Sebastião Mota de Melo – O justiceiro – Hino 116

 

A presença dessa memória pode ser relacionada, ainda, com o recebimento 
dos hinos. Isso porque um dos requisitos apontados por vários entrevistados para 
que o hino seja válido é que ele, pelo seu caráter sagrado, não é esquecido. Ao 
apresentar um hino novo o adepto deve, portanto, cantá-lo de cor, sujeito a, se tal não 
aconteça, não receber o devido reconhecimento por parte do grupo.  
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Se é verdadeiro afirmar, como Halbwachs (1990), que a memória coletiva abarca 
as memórias individuais e que estas necessitam daquelas para se autocompletarem, 
diríamos que também a matéria de que estamos tratando estabelece uma ligação 
bem clara entre a produção do conhecimento (lembranças) individual e a produção 
do conhecimento histórico grupal. A filiação a uma linha de trabalho espiritual que 
possui várias ramificações, cria um certo sentimento de diferenciação de um lado, e 
de identificação de outro.  

Groisman, (1999, p. 51) afirma que: 

A existência de uma memória divina é um elemento muito importante 
para a construção da identidade grupal. Nesta memória estaria 
registrada a coexistência desse mesmo conjunto de espíritos num 
passado distante. A reunião dessas pessoas em torno do Santo 
Daime seria na verdade um reencontro. [...] O resgate da memória 
divina representa não só uma oportunidade para o conhecimento da 
divindade interior, mas também um meio de marcar o pertencimento 
a uma irmandade antiga, que ora estaria se reencontrando.  

O Santo Daime possui aproximadamente cem anos de fundação, mas seus 
adeptos remetem suas memórias há tempos mais longínquos, há milhares de anos 
para ser mais claro. Por outro lado, como podem ser distinguidas pelo menos duas 
linhas bem definidas em seu seio, o compartilhamento da memória se estabelece de 
forma múltipla, abrangendo as várias partes que compõem o todo histórico e criando 
certas descontinuidades que só podem ser percebidas quando se esclarecem essas 
minúcias. 

Nesse sentido, a linha de trabalho espiritual fundada por Sebastião Mota de 
Melo assume um papel fundamental na história do Santo Daime, pois é ele que faz 
a ponte entre a origem da Doutrina com Raimundo Irineu Serra e o momento atual 
que vivem os adeptos do Santo Daime espalhados pelo mundo, muitos dos quais se 
ligam a Irineu através de Sebastião. Polari, discípulo de Sebastião Mota por muitos 
anos, conta como ele via esse estado de compartilhamento da memória: 

 
Sebastião Mota nos ensinava a acreditar nas sincronicidades que 
eram criadas no estado de consciência expandida. E também nas 
visões que, inexplicavelmente, se insinuavam na nossa mente e que 
só podíamos compreender como vestígios de outras encarnações. 
Essas imagens, lembranças, visões e sonhos, seriam as pistas 
acessíveis ao viajante. [...] Há uma sutil diferença entre a mente que 
projeta suas próprias quimeras e a que seguramente recebe emissões 
de verdade. [...] Com toda simplicidade, Sebastião Mota nos ensinava 
que essas visões de tipo especial, que ele denominava lembranças do 
passado, criavam em nós um sentimento de identificação com essas 
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experiências arquetípicas, o que muito nos auxilia para encontrarmos 

a nossa identidade espiritual. (1998, p. 33).
 

A memória tem que possuir algo de crença para se efetivar.  Foi assim que o 
Irineu Serra lembrou de sua ligação com Jesus, Sebastião Mota lembrou de sua 
ligação com São João, Alfredo Gregório lembrou de sua ligação com o rei Salomão, 
para citar apenas esses, e os adeptos atuais se esforçam por rememorar, também, 
essa ligação. Encontrar com esses homens dentro da miração é rememorar também 
os seres e as situações aos quais eles estão ligados e, indo-se mais além, se 
encontrar dentro dessa relação para estabelecer aquilo que se é no presente, ou 
seja, se conhecer para poder compreender o que se está passando.  

A filiação de todos esses homens está expressa nos seus hinários e cada um 
deles, num processo de rememoração do passado, imprime nos hinos características 
das suas passadas reencarnações: a justiça de São João; a sabedoria de Salomão. 

A minha mãe é tão formosa 
e a do meu Mestre também é 
Ele é filho de Maria 
E eu sou filho de Isabel

Sebastião Mota de Melo – O justiceiro – Hino 28
 
No meu reconhecimento 
dou louvor a São João 
dele eu tenho verdade 
saber do Rei Salomão

Alfredo Gregório Melo – O cruzeirinho – Hino 29

Halbwachs, distingue a memória individual da coletiva imprimindo a esta um 
status maior pelo fato que:

Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre 
nossa lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança 
na exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma 
experiência fosse recomeçada, não somente pela mesma pessoa, 

mas por várias. (1990, p. 25).

Assim, é no processo de aprendizagem instituído pelo ato de cantar os hinos 
que o adepto invoca não somente as suas lembranças, mas aquilo que lhe é dado 
lembrar a partir das lembranças dos outros, chegando ao ponto mesmo de, através 
do transe mediúnico, afirmar lembranças que não são suas diretamente, no sentido 
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de que não as viveu nessa existência, e também de lembrar fatos e eventos que 
dizem respeito à constituição do grupo enquanto tal. Durante todo o tempo, estamos 
refletindo sobre um aspecto da matéria mnemônica que num estado simples de 
consciência se diferencia muito claramente do que estamos falando. 

Essa chave é dada a todos os adeptos que em um determinado momento 
ingerem o Santo Daime, dentro de condições similares, e acessam conhecimentos 
que dizem respeito à individualidade de cada um, como também àquilo que os liga 
enquanto membros de um mesmo grupo e praticantes de um mesmo ritual, fazendo 
com que cresça a crença de um passado comum nessa ou em outra vida, no plano 
material ou no plano espiritual. O fato de que os trabalhos são realizados em dias e 
horários fixos para todos os adeptos, em todas as partes do mundo (com alguma 
variação), permite, ainda, que afirmemos que se cria uma vibração não automática 
entre eles, levando em muitos casos às visões coletivas dentro de uma mesma 
sessão, ou em locais distintos; lembranças estas que remetem à origem do grupo e 
fortalecem a ordem social vigente.    

Não é minha intenção explicar cientificamente estados modificados da 
consciência que, sob determinadas ópticas, não são nem mesmo aceitos pela 
psicologia tradicional. Mas convém lembrar que a psicologia freudiana já apontava 
para uma memória genética herdada biologicamente, ao que queremos acrescentar 
uma memória cultural arquetípica que pode vir à tona no interior desses estados 
modificados através da ingestão do chá. Esse é, por exemplo, o processo através do 
qual um Xamã se torna o que é, da mesma forma que um adepto do Santo Daime 
recebe um hino. Essas visões rememoradas, que em alguns casos são tratadas 
como patologias, doença, loucura, esquizofrenia, são compreendidas, aqui, como a 
passagem de um mundo ordinário para um mundo extraordinário. 

  Como afirma Laing, adepto da psicologia transpessoal, destaca: 

O que Freud e Jung denominaram “o inconsciente” é apenas aquilo 
de que nós, em nossa alienação historicamente condicionada, 
não temos consciência. Não se trata de algo necessário ou 
essencialmente inconsciente. [...] A tarefa adequada do médico 
(psicoterapeuta, analista) deve ser, em casos selecionados, retirar a 
pessoa deste mundo e introduzi-la no outro, guiá-la nele; e trazê-la de 
volta. Entramos no outro mundo ao quebrarmos uma carapaça, ao 
passarmos por uma porta, por meio de uma separação: as cortinas 
se abrem ou são levantadas, um véu é retirado. Não é a mesma coisa 
que um sonho. É algo “real” de uma maneira distinta da do sonho, da 
imaginação, da percepção ou da fantasia. Sete véus: sete selos, sete 

céus. (1989, p. 75).

Esclareço essas questões para que não pareçam abstratas demais e sem bases 
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concretas certas afirmações contidas no texto. E, também, para elucidar melhor essas 
mesmas questões aos olhos daqueles que não têm contato direto com experiências 
mítico religiosas da natureza das que estão sendo refletidas aqui. Em muitos escritos 
jornalísticos e/ou acadêmicos, os adeptos de religiões como o Santo Daime ainda são 
tratados como fanáticos ou alucinados. E aqui tenho tentado enxergar os fenômenos 
que cercam essas religiões sob um prisma diferente, não sem certa dificuldade prática 
e terminológica. 

Importa, no entanto, pensar que a memória social possui um papel fundamental 
na manutenção da ordem social, principalmente pensando a expansão do Santo 
Daime para outras regiões fora da sua região de origem e para outros países onde a 
invocação de elementos nativos pode parecer incongruente. As personagens cristãs 
citadas nos hinários talvez sejam de absorção mais fácil do que as entidades indígenas 
ou de matriz afrobrasileira e isso poderia levar a uma dispersão dos parâmetros 
fundantes da ordem estabelecida. Também não se conseguiria estabelecer padrões 
que ajudassem os adeptos a solidificar o seu sentimento de pertença a este grupo. 

Connerton (1999, p. 3) aclara que 

no que diz respeito, em particular, à memória social, constatamos 
que as imagens do passado legitimam geralmente uma ordem social 
presente. É uma regra implícita pressupor uma memória partilhada 
entre os participantes em qualquer ordem social. Se as memórias que 
têm do passado divergem, os seus membros não podem partilhar 
experiências ou opiniões.

  

A constituição dos hinários, e o seu reconhecimento como universais para os 
membros do Santo Daime, inclusive o fato de serem cantados em português mesmo 
fora do Brasil, têm permitido que o substrato do conhecimento que é transmitido 
permaneça até certo ponto intocado, ao mesmo tempo em que reconhecemos 
claramente as alterações e modificações que já foram realizadas no seu corpus, sem 
que, no entanto, tenha havido uma transformação radical nos preceitos, normas e 
mecanismos de permanência dentro do grupo. 

Compreendo a importância do conjunto dos hinários como elemento instituidor 
e regulador dessa memória. Memória essa que perpassa as concepções dos adeptos 
a respeito de uma variada gama de assuntos que vão desde temas doutrinários, 
morais, regras de conduta, até aspectos mais simples, mas não menos importantes, 
do seu cotidiano. Aliás, é corrente essa afirmação entre os daimistas.  Praticamente 
todos que entrevistei colocaram que nos hinos está contido tudo que o adepto precisa 
para “conhecer e compreender”, e que a prática do que neles está prescrito leva à 
perfeição material e espiritual, fim último da prática religiosa. 

O conhecimento maior dos hinários e a obediência aos seus ensinos levam a 
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uma melhor prática religiosa e cotidiana, o que por sua vez exige uma dedicação 
e um envolvimento cada vez mais profundo e ao desencadeamento do sentimento 
de pertença, bem como a sua permanência ao longo do tempo, pois a manutenção 
dessas características depende do maior ou menor grau de convivência dos membros 
do grupo. Nas comunidades da floresta (em Rio Branco e no Céu do Mapiá) isso gera 
um círculo de relações que se aprofundam ainda mais com o estabelecimento de 
laços familiares formando, por vezes, clãs dentro do próprio grupo (os Mota de Melo, 
os Raulinos, os Corrente, os Carneiro, os Gomes). 

Por um lado aos poucos parece que vai havendo uma desarticulação dessas 
relações à medida que as comunidades crescem e interesses diversos penetram 
nesses grupos. Os laços cotidianos vão se diluindo, e o que permeia e mantém a 
ordem social vigente é a pratica do ritual que continua sendo comum a todos. Por 
outro, nas comunidades urbanas que tentam se estabelecer em meio à desordem e 
ao caos citadino, a busca dessa prática é o que move muitas vezes os adeptos a se 
organizarem enquanto grupo. 

Além disso, ajuda a articularem relações de maior proximidade e mais 
duradouras, reunindo-se para os ensaios, nas orações, nos mutirões, nos feitios, nas 
atividades extras para arrecadação de fundos para a igreja e no próprio acúmulo 
das funções, burocráticas ou não, que fazem parte da vida institucional e cotidiana 
do grupo.  Quando um membro se afasta por algum motivo dessas atividades é 
comum que os seus companheiros procurem-no e tentem resgatá-lo para a igreja, 
principalmente se o afastamento é causado por uma “queda no mundo da ilusão” 
como é comumente tratado o mundo das drogas ou das coisas que contrariam os 
preceitos ensinados pela doutrina.    

Convém ressaltar que os hinários de alguma forma podem ser vistos como 
biografias daqueles que o receberam. Eles narram não só a vida pessoal do autor, 
como perpassam a história do grupo ao qual ele está ligado. Assim, é possível 
identificar no hinário do Mestre Irineu, do padrinho Sebastião, do padrinho Alfredo, 
dos Companheiros do Mestre, que são os hinários oficiais mais cantados, além da 
história de vida dessas pessoas, o tempo e espaço em que viveram e que cantados 
permanentemente fortalecem a memória do grupo enquanto pertencentes a eles. 
Isso também acontece, em menor escala, nos hinários que são cantados apenas em 
determinadas igrejas. Esses são hinários não oficiais e são chamados de hinários da 
casa. Eles rememoram a trajetória do grupo local e fazem a ponte dos seus adeptos 
com seus antecessores, situando o grupo temporal e espacialmente em relação à 
doutrina de um modo geral. 

Nos hinários de Paulo Roberto, psicólogo carioca, casado com uma das filhas de 
Sebastião Mota de Melo, isso pode ser percebido claramente. Em “Luz na Escuridão” 
e “Nova Aliança” ele traduz aspectos mais próximos à sua realidade, trazendo à tona 
mensagens que falam do Rio de Janeiro e dos elementos formadores da igreja que 
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dirige, o Céu do Mar. Assim, particular e universal se entrelaçam para compor um 
quadro que é ao mesmo tempo o retrato dos grupos locais e da rede que é possível 
tecer com a matriz doutrinária. 

Os hinos recebidos podem ser ofertados. Apesar desse ato ser mais recente e 
dizer respeito principalmente à linha de Sebastião Mota Melo, creio que ele faz parte 
dos elementos que ajudam a contar a história dos grupos e serve numa certa medida 
para conectar os indivíduos e favorecer a aproximação e sentimento de pertença 
ao grupo. Notem que o oferecimento de hinos não é um jogo de interesses, mas 
segundo vários entrevistados vêm, como o próprio hino, do astral.  

É o que confirma Rehen (2007, p. 181):

[...] a categoria daimista que distingue o recebimento de um hino e 
uma composição musical está baseada na relação do sujeito com seu 
próprio pensamento, concluindo que no Santo Daime o sentimento 
é valorizado de forma especial. Já no caso específico da oferta, a 
falta de datas para a sua troca e de pessoas definidas para tal tarefa, 
possibilita a vivência da dádiva como espontânea, colaborando com 
o lugar de destaque ocupado pelas emoções nesta visão de mundo, 
onde a espontaneidade tem profunda relação com o sentimento e 
com o sagrado, opondo-se a uma ideia de coerção social ou resultado 
de uma vontade consciente do indivíduo.

Performance

Dada a variabilidade de formas que atingiu o conceito de performance na política, 
na economia, no cotidiano, principalmente por sua utilização nos estudos sobre 
teatro e artes afins, chegando a se distinguir e assumir um caráter de arte mesmo 
– a performance, o performer – como sinônimo de atuação, tive certa dificuldade 
em assimilar a natureza do conceito quando reelaborado para o uso antropológico. 
E muitas das dúvidas conceituais só se dissiparam quando, no campo, consegui 
subtrair aquilo que necessitava do conceito para aplicá-lo à análise das práticas 
rituais, contidas no Santo Daime. 

Nesse sentido quero salientar a contribuição de Paul Zunthor (1997) para o 
esclarecimento do conceito como será utilizado aqui, bem como as constatações de 
François Isambert (1979) na análise da eficácia simbólica do rito e, ainda, as sugestões 
contidas no texto de Paul Connerton (1999) analisando as práticas corporais. 

Zunthor (1997, p. 35) afirma que “performance implica competência. Mas o que 
é aqui a competência? À primeira vista, aparece como savoir-faire. Na performance, 
eu diria que ela é o saber-ser”. Esse saber-ser, mais complexo e amplo que o saber-
fazer, exprime muito mais que uma prática mecânica de determinados movimentos 
ou ações e remete mesmo a uma conduta que é intrínseca ao indivíduo – ou grupos 
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de indivíduos – e diz respeito a uma ordem de valores encarnada num corpo vivo. 

Essa primeira explicação nos servirá de base para pensarmos sobre a natureza 
das atividades envolvidas na ritualística do Santo Daime, compreendendo aqui 
que muito dessa natureza também está presente no cotidiano dos adeptos e que, 
dessa forma, distinguimos de pronto a performance da encenação ou do simulacro, 
propriamente ditos, para relacioná-lo a um conjunto de ações que permeiam as 
relações entre os adeptos fora do ritual e que se efetivam inserindo-se com maior 
força e visibilidade nas ações rituais. 

Apontando os traços da performance, Zunthor (1997) apresenta um pequeno 
resumo no qual diz que ela é: reconhecimento; emergência; conduta e, por fim, 
que enquanto meio de comunicação de determinado conhecimento, ela imprime a 
sua marca nesse enunciado. Saliento que ele está tratando nesse texto da relação 
entre performance, recepção e leitura, e que aqui, mais do que um texto literário, 
debruço-me sobre um objeto no qual o corpo tem ainda mais importância para a 
sua realização. Aliás, não seria exagero afirmar que no Santo Daime a performance 
regula em larga escala a posição e o lugar dos objetos, dos ritos, dos adeptos, enfim, 
que toda a produção ritualística está voltada para a concretização da performance. 

A noção de performance prevê a existência de um corpo. Refletir sobre o corpo 
é mergulhar profundo no que há de mais misterioso e abissal da nossa essência e é, 
para mim, um exercício constante de desconstrução e reconstrução, não só do corpo 
enquanto categoria analítica, mas daquilo que ele realmente é e significa: o corpo. 
Todos sabem tudo e nada sobre o corpo. Cada um dirá uma montanha de conceitos 
e muitos tentarão enquadrá-lo e encarcerá-lo em alguma zona escura da teoria. 

Carne, sangue, músculos, ossos, órgãos, matéria em movimento, energia em 
movimento, microuniversos nascendo e se extinguindo em partículas infinitesimais do 
tempo que nós nem sequer imaginamos como contar. Produto da lapidação desde 
tempos imemoriais, gerado entre feras, dilúvios, vulcões, terremotos, hecatombes 
naturais e planejadas. Queimado e carbonizado muitas vezes pelos deuses mais 
diversos, punido pela sua ira e renascido tantas vezes das cinzas. Despido, livre em uns 
tempos; vigiado, açoitado, castigado em tantos outros. Encarnado sempre. O corpo 
diz de si próprio muito mais do que o que nós conseguimos perceber no imediatismo 
vulgar e comprometido do olhar e do pensamento já devidamente enformados pelas 
relações exteriores. O corpo em Hesíodo. O corpo na Idade-Média. O corpo feminino. 
O corpo estereotipado. O corpo na Modernidade. O corpo mitificado. O corpo em 
transe. E nem entramos no campo da adjetivação. O corpo é fragmento. 

No contexto do Santo Daime, há uma exigência muito grande do corpo, 
chamado comumente de matéria, pois seus rituais acontecem em longos períodos 
de duração, podendo alcançar facilmente doze horas de dança nos trabalhos de 
hinários. O trabalho, portanto, é pensado como uma batalha material e espiritual, 
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uma reprodução da vida cotidiana do adepto também pensada da mesma forma; o 
daimista é o protótipo do guerreiro, sua farda representa a armadura, seu maracá 
a espada, um grupo de daimistas um batalhão, a ação que se espera deles: lutar 
contra o mal. 

Os hinos fazem o chamado para que a performance seja realizada: 

Somos todos perfilados  
na bandeira agaloada 

Somos todos oficiais 
do castelo principial

Maria Marques – O mensageiro – Hino 34
 

O Mestre levanta o braço 
no meio dos seus irmãos 
procurando um general 
para comandar seu batalhão 

Sebastião Mota de Melo – O justiceiro – Hino 13
 

Toquei a minha corneta  
já é a última chamada 
se perfilem comandantes 
para vencer a jornada

Alfredo Gregório de Melo – O cruzeirinho – Hino 99

 

 Afirmando que no corpo está a condição para a realização espiritual perfeita: 

Sara corpos velhos,  
judiados dos judeus 
sou eu quem estou aqui, 
quem está dizendo sou eu 

Recebe corpo humano, 
que vem da graça da Deus 
destes grandes sofrimentos, 
a recompensa do Céu

Alfredo Gregório de Melo – O cruzeirinho – Hino 147

Estudemos bem a carne,  
para ver o que se tem 
nela está o espírito, 
vamos estudar também

Alfredo Gregório de Melo – O cruzeirinho – Hino 148
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O mesmo corpo que dá os sinais da sua fragilidade diante do sagrado, afirma 
a crença na imperfeição da matéria perante o espírito, distinguindo mesmo espaços 
bem definidos: a matéria pertence à terra, o espírito ao divino, ao mesmo tempo em 
que se coloca como instrumento para, mediante o esforço, a penitência, a disciplina, 
o sofrimento, se alcançar essa perfeição. Isso exige do daimista uma relação de 
conhecimento pleno do seu corpo e de preparo para as longas jornadas de trabalho 
material e espiritual que a ele se impõe nos rituais, lembrando obviamente que tudo 
isso é uma metáfora da própria vida do adepto. 

Este é o poder 
e quem não quiser seguir 
É para ver o corpo delir, 
é para ver o corpo delir

Maria Marques – O mensageiro – Hino 9

Eu sou filho da Terra
o meu corpo eu entrego a ela 
se a matéria é sofredora 
a Terra é a consumidora

Maria Marques – O mensageiro – Hino 45

 

Para esse corpo a terra é a metáfora da mãe e das várias características 
que podem ser assumidas por ela e assume ainda uma clara identificação com o 
enunciado bíblico “és pó e ao pó voltarás”. Raimundo Irineu Serra, perto de seu 
falecimento, afirmava para todos não se preocuparem, por que ele finalmente havia 
encontrado a cura de todos os seus males e que era um remédio que todos podiam 
encontrar em qualquer lugar. Seus discípulos se surpreenderam, pois pouco tempo 
depois ele faleceu, deixando no seu último hino a mensagem que, então, pôde ser 
compreendida: 

Pisei na terra fria  
nela eu senti calor 
ela é quem me dá o pão 
a minha Mãe que nos criou  

A minha Mãe que nos criou 
e me dá todos ensinos 
A matéria eu entrego a Ela 
e o meu espírito ao divino

Raimundo Irineu Serra – O cruzeiro – Hino 132
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Para Zunthor (1997), a performance também diz respeito à oralidade e a 
gestualística, e ainda, através do corpo que se liga a um espaço. O corpo não extingue 
a performance em si. Antes, necessita mesmo desse espaço seja cenográfico, no 
caso da encenação realizada por um ator, seja do espaço preparado para receber 
uma celebração ritual para a sua realização. Como ação comunicativa “a performance 
é então um momento da recepção: momento privilegiado, em que um enunciado é 
realmente percebido” (ZUNTHOR, 1997, p. 59).  

O lugar, pensado enquanto espaço físico ou não, bem como o desempenho 
do adepto para a sua inserção e/ou permanência nele estão vinculados, em grande 
parte, ao conhecimento que cada um possui acerca das possibilidades existentes de 
ação dentro e fora dos trabalhos, em suma, da conduta que se assume em relação 
aos diversos aspectos da sua prática individual e coletiva. Digo possibilidades, pois, 
por mais que se espere que as ações sejam mais ou menos constantes e similares, 
nunca são iguais. O fato de que nessa religião o consumo de um enteógeno  poderoso 
pode levar a uma certa imprevisibilidade do que vai acontecer reforça a ideia de 
que a performance age como elemento regulador, e, portanto, fundamental para 
o desenvolvimento do ritual e para que a transmissão do conhecimento se efetive, 
confirmando a assertativa de Zunthor de que “a forma se percebe em performance, 
mas a cada performance ela se transmuda” (1997, p. 39).

Podemos perceber, nas igrejas mais antigas, que já há certa acomodação e 
que a maioria dos membros se posiciona no início dos trabalhos num determinado 
local, apesar de a arrumação do salão ser responsabilidade do fiscal que organiza as 
filas, acende e troca as velas à medida que vão apagando, e atende algum adepto 
que esteja passando por dificuldade. Essa posição já é previamente determinada 
pelo fato de que homens e mulheres, crianças, jovens, adultos – solteiros e casados 
- postam-se em locais diferentes no salão. 

A esse respeito vale lembrar que essa mudança marca claramente um 
desdobramento do trabalho de Raimundo Irineu Serra. Alfredo Gregório de Melo, 
responsável por essa mudança, não considera que isso seja uma alteração 
propriamente dita. Segundo ele, que afirma em seu hino 18, do hinário “Nova Era”: 
“Seguir realmente a Doutrina / e não alterar nem um til”, o trabalho do mestre continua 
intacto. Pois considerando a doutrina viva, é natural que outras características se 
incorporem a este trabalho, mantendo para isso o indispensável respeito pelos 
ensinamentos lá contidos. A Nova Era traz essa possibilidade. 

A disposição dos adeptos dentro do salão é convencionada de acordo com o 
sexo, a idade, a situação civil – casado(a) ou solteiro(a) – e ainda uma última categoria, 
a natividade, pois os visitantes também ocupam lugar específico posicionando-se, 
geralmente no lado dos jovens. Essa ordem dentro do salão remete de certa forma ao 
próprio círculo de relações fora dele, pois os jovens se relacionam mais comumente 
com os da sua idade, assim como os homens e mulheres que já contraíram matrimônio 
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possuem seu círculo próprio. Não se trata de uma regra, proibição ou mesmo de uma 
recomendação explícita que faça parte do corpo doutrinário, mas obviamente que 
existem e fazem parte de uma divisão implícita na própria constituição da performance.  
As funções exercidas dentro do trabalho também são formas de estabelecimento 
do lugar: o despachante do Santo Daime; o fiscal do salão; o fiscal do terreiro; os 
músicos, etc. 

Um dos espaços onde essa performance mais é visível é nos feitios do chá. Um 
feitio é um espaço privilegiado onde agem várias forças conjuntas desde a colheita 
do cipó na mata, seu transporte, limpeza, bateção, pelos homens e a colheita e 
limpeza das folhas pelas mulheres, até que as plantas de juntem nas panelas e seja 
cozinhado, as vezes durante vários dias.

Nos feitios as tarefas são distribuídas mais ou menos de acordo com essa divisão 
que se funda, segundo alguns adeptos mais antigos, na própria natureza das plantas 
que compõem a bebida. O cipó Jagube carrega a energia masculina, logo o seu trato 
é exclusivo dos homens, enquanto a folha Rainha é manuseada principalmente pelas 
mulheres. As mulheres menstruadas não podem participar diretamente do feitio e o 
lugar de homens e mulheres é tão bem definido que não há muito contato entre si 
durante o preparo da bebida. Algumas igrejas mais urbanas já não são tão rigorosas 
quanto a essas questões e se tornam mais permissivas, sendo alvo de críticas 
por aqueles que supostamente detêm o poder sobre a tradição. Algumas igrejas 
introduziram o uso de máquinas para moer o cipó no lugar da bateção tradicional e 
as folhas são lavadas pelos próprios homens, para ganhar tempo. 

Isambert (1979, p. 133) explica que: 

A performatividade (performance) como instituição tem um significado 
na medida em que se toma o termo no sentido ativo da ação de 
instituir. Não se trata, com efeito, somente de constatar o ‘nós’ como 
coexistência, mas de constituí-lo coletivamente. Essa coletividade 
tem por princípio de consistência não apenas um vago sentimento 
de “nós”, mas as regras precisas no desenrolar da celebração não 
dependem do arbítrio de cada locutor. Essas regras são assumidas 
em comum na enunciação do ‘nós’.2  

2 La performativité comme «institution» a une signification dans la mesure où on prend ce terme 
dans le sens actif d’action d’instituer. Il ne s’agit pas en effet seulement de constaer le «nous» 
comme coexistence mais de le constituer em communauté. Cette communauté a pour principe de 
consistance non seulement un vague sentiment de nous, mais des règles précises de déroulement 
de la célébration ne dépendant pas de l’arbitraire de chaque locuteur. Ces règles sont assumées en 
commun dans l’énonciation du «nous». Tradução do autor.
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Assumir ou não essas regras, ou assumi-las em maior ou menor escala, significa, 
por sua vez, estabelecer redes de significados capazes de fortalecer as relações entre 
as diversas partes que compõem a doutrina, além de definir claramente o lugar de 
cada função e a maneira como cada uma delas deve ser desempenhada, além de 
funcionar como critério de avaliação daqueles que estão empenhados em realizá-las. 

Mas o lugar do qual estou falando é efetivamente reconhecido de acordo com 
a performance de cada adepto no desenvolver as atividades as quais sejam de sua 
responsabilidade, de acordo com as várias funções que podem ser assumidas: a 
direção do trabalho, a fiscalização, o despacho, a música, além do bailado e do canto, 
que são responsabilidade de todos.  Bailar e cantar todo o hinário, ou desempenhar 
corretamente as suas funções no trabalho, é sinônimo de uma performance bem 
sucedida e dá ao adepto um certo status quo. 

Não se trata evidentemente de um prêmio para o daimista, pertencer ao Daime 
já é um sinal de escolha e merecimento. Trata-se do reconhecimento de que o adepto 
porventura está aprendendo aquilo que é ensinado e colocando em prática nas 
performances cotidianas, formando o círculo que leva a compreensão da performance 
como mecanismo de transmissão do conhecimento e agente do conhecimento, pois 
quanto mais incorporada estiver a performance mais o ritual será bem executado. A 
performance juntamente com os hinos estabelece uma certa conduta das práticas 
sociais. Se compor em seu lugar significa, então, agir corretamente e desempenhar 
essas práticas de acordo com o que é prescrito nos hinos. E isso se refletirá nas 
ações do adepto dentro do salão e vice-versa.

O fato de nos trabalhos dos dias 15 e 30 de cada mês (totalizando 24 por ano), 
chamados de Concentração, ser cantada a mesma sequência de hinos, a saber: a 
Oração do padrinho Sebastião; os hinos de concentração e o Cruzeirinho do mestre 
Irineu; serem lidas as mesmas preces e realizadas as mesmas práticas, resulta um 
reforço na instrução da performance ao mesmo tempo que mantém viva a ligação 
dos novos adeptos com os fundadores da Doutrina e com os ensinamentos que eles 
propagaram. Mesmo no restante do calendário oficial de trabalhos do CEFLURIS, o 
daimista conhece antecipadamente o que vai ser cantado e bailado. Dependendo 
do grau de envolvimento com o ritual ele participa mais ativamente. É importante 
lembrar que, mesmo existindo uma equipe que puxa o trabalho, qualquer adepto 
em qualquer posição faz parte de uma corrente e disso depende a força do trabalho. 
Esse controle mantido pelo ritual é eficaz. 

Isambert (1979, p. 90) afirma que

Essas circunstâncias se unem às condições denominadas de 
intrínsecas dando seis condições essenciais: procedimento fixado, 
execução correta, execução integral, intenções correspondentes ao 
ato enunciado, agentes e circunstâncias apropriadas, prolongando 
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o comportamento exigido. Tais condições internas ou circunstanciais 
são aquelas que presidem a eficácia do ato mágico.3

 

As condições citadas acima passam necessariamente pelo elemento 
performativo. Somente ele é capaz de costurar as relações nascidas da prática ritual 
e fazer com que a ingestão da bebida não seja um ato comum, banal, mas realizada 
dentro de um sistema religioso capaz de dar conta das inúmeras possibilidades de 
reações (químicas, físicas, psicológicas) e de manter vinculados indivíduos diversos 
que se reúnem para participar do ritual. E mais do que isso, fazer valer sua força 
de expressividade mesmo fora do ritual, pois, conforme Connerton, (1999, p. 51) “o 
efeito dos ritos não está limitado à cerimônia ritual. [...] Os ritos têm a capacidade de 
conferir valor e sentido à vida daqueles que os executam”. E esse talvez seja o maior 
desafio na vida dos adeptos do Santo Daime.

Considerações finais

Este artigo procurou demonstrar como se dá a transmissão do conhecimento 
na religião conhecida como Santo Daime e a importância dos hinos nesse processo, 
seguindo duas linhas de pensamento que se cruzam através da memória social e da 
performance.

A memória social está relacionada com a memória divina que os hinos falam e 
com a possibilidade de reconstrução de um outro tempo, através da rememoração 
do passado, individual e coletivo, histórico e simbólico e isso faz com que o adepto 
se situe temporalmente no interior da religião, em relação a fatos que já ocorreram, 
as pessoas que vivenciaram esses fatos e a sua própria posição, como adepto, no 
presente.

Através da performance, que, como já vimos é muito mais do que a representação 
de uma gestualística ou de determinados movimentos, mas todo um conjunto de 
comportamentos materiais e espirituais, é que o adepto estabelece sua relação ao 
lugar que ocupa dentro da doutrina do Santo Daime e como esse lugar é definido e 
definidor das relações estabelecidas entre os adeptos.

A ritualística do Santo Daime está intimamente ligada à produção dessas 
lembranças e à elaboração dessas performances e elas produzem, junto com 
a bebida e os hinos a possibilidade de que o adepto componha o quadro da sua 
vida, rememorando, vivenciando e compreendendo o passado como forma de 

3 ces circonstances s’ajoutent à ce que l’on pourrait apeller lês conditions intrinsèques, pour 
Donner six condidions essentielles: procèdure fixée, exécution correcte, exécution integrale, 
intentions correspondant à l’acte énoncé, agents et circonstances appropriés, prolongament des 
comportements requis.Ces conditions internes ou circonstancielles ne son pás sans rappeler celles 
quí président à l’efficcité de l’acte magique. Tradução do autor. 
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estabelecer as conexões do presente e dessa forma, memória, performance, hinos e 
o chá transmitem o conhecimento necessário para que o adepto possa se situar no 
presente e estabelecer propósitos futuros.
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AS CULTURAS DO SER E DO ESTAR NOS PROCESSOS EDUCATIVOS DO 
SANTO DAIME

Ana Paula Kahmann

Éder da Silva Silveira

Introdução 

O presente artigo é decorrente de uma pesquisa maior (KAHMANN, 2017) que 
relacionou elementos das sabedorias xamânicas ameríndias com os processos 
educativos ocorridos no interior do Santo Daime. Considerado a primeira religião 
ayahuasqueira1 do Brasil, o Santo Daime surgiu no estado do Acre, no início dos 
anos 1930, com o neto de escravos Raimundo Irineu Serra, chamado pelos seus 
seguidores de Mestre Irineu. O objetivo, aqui, é compreender as possíveis relações 
entre as culturas do ser e do estar, presentes nas obras de Rodolfo Kusch, com 
as concepções de ilusão e verdade presentes nas narrativas de sujeitos que 
frequentam ou frequentaram essa religião. Metodologicamente, trata-se de uma 
abordagem qualitativa que, além de pesquisa bibliográfica, utilizou-se de pesquisa 
em alguns hinários2, bem como de entrevistas semiestruturadas com sete sujeitos 
que frequentam ou frequentaram o Santo Daime em diversas igrejas do CEFLURIS3, 
localizadas no estado do Rio Grande do Sul. No texto, esses colaboradores foram 

1 Categoria antropológica inaugurada no livro O uso ritual da ayahuasca (LABATE; ARAÚJO, 2004). 
Refere-se “a movimentos religiosos originários no Brasil, que têm como uma de suas bases o uso 
ritual da ayahuasca” (LABATE; ROSE; SANTOS, 2008).

2 Os hinários são um conjunto hinos (cânticos) entoados nos rituais religiosos do Santo Daime. 
Albuquerque (2011b, p. 181) afirma que os cadernos de hinos, ou hinários, materializam “o 
conteúdo fundamental da educação daimista” que são transmitidos “por meio da tradição oral sob 
a forma estética do canto”. 

3 O CEFLURIS (Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra) é uma linha do 
Santo Daime fundada por Sebastião Mota de Melo, conhecido como Padrinho Sebastião. No 
entanto, em 1997, o CEFLURIS passou por uma ampla reforma institucional que separou a esfera 
religiosa da administrativa. Transcorre que a Igreja alterou seu nome para Igreja do Culto Eclético 
da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião Mota de Melo- ICEFLU. Cria-se, concomitantemente, 
o Instituto de Desenvolvimento Ambiental IDA/CEFLURIS, de caráter ambiental e social, que visa 
fomentar a instalação e o desenvolvimento de comunidades agroextrativistas sustentáveis. O novo 
nome ICEFLU, porém, não se tornou muito popular entre os daimistas, sendo que eles continuam 
usando no dia-a-dia o antigo nome (CEFLURIS). O mesmo ocorre nos trabalhos acadêmicos, o que 
conforme Labate, Rose e Santos (2008, p. 26) “pode indicar que essa vem se tornando uma espécie 
de categoria antropológica usada para se referir à vasta rede de igrejas e comunidades daimistas 
que aceitam a liderança de Sebastião Mota de Melo”. Por isso nesse texto opta-se, também, por 
utilizar a sigla CEFLURIS para se referir à igreja fundada por Sebastião Mota de Melo. Essa é a 
linha do Santo Daime que conta, atualmente, com o maior número de adeptos. Isso porque ela se 
difundiu por todo o Brasil e possui igrejas, também, no exterior.
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denominados com pseudônimos (Cássio, Helena, Laudemiro, Maria, Morgana, Paulo, 
Stela), conforme escolha pessoal manifesta em Termos de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Assim, apresentamos aproximações entre o que Kusch descreve como 
pertencendo ao âmbito do ser ao que os entrevistados narram como vinculado à 
ilusão, e, do mesmo modo, entre o que o filósofo descreve como pertencendo ao 
estar, ao que os entrevistados narram vinculado à verdade.

Concebemos a educação como processo e prática social, visto que ela tende 
“a se desenvolver de acordo com as condições sociais, políticas e culturais em 
diferentes épocas” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2013, p. 223). Como todo processo 
social, a educação “está sempre em movimento, não segue um único caminho, 
variando conforme o contexto que se desenvolve” (ARAÚJO; BRIDI; MOTIM, 2013, 
p. 224). Certa vez, no começo do século XIX, o governo do estado de Virgínia, nos 
Estados Unidos, sugeriu a líderes indígenas que enviassem alguns de seus jovens 
para estudar nas escolas dos brancos. Os chefes escreveram uma carta recusando a 
proposta. Uma das frases dizia o seguinte: “[...] aqueles que são sábios reconhecem 
que diferentes nações têm concepções diferentes de ver as coisas e, sendo assim, 
os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a 
mesma que a nossa [...]” (BRANDÃO, 2007, p. 8). Brandão (2007, p. 9), referindo-se 
à carta anteriormente citada, salienta que

de tudo o que se discute hoje sobre a educação, algumas das questões 
entre as mais importantes estão escritas nesta carta de índios. Não há 
uma forma única de educação; a escola não é o único lugar onde ela 
acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua 
única prática e o professor profissional não é o seu único praticante.

Nessa perspectiva, educação não é sinônimo de escolarização. Da mesma 
forma, essa pesquisa parte do princípio de que a educação é um processo social, 
variando conforme o contexto. Kusch (2000b, p. 330-331), afirma que é nas práticas 
rituais onde ocorrem os aprendizados dos saberes indígenas. Conforme o autor: “si 
el saber del indigena apunta al ritual es porque no se trata de un saber connotativo 
sino de un [...] saber para vivir. No es entonces un saber de objeto [...] sino que 
transciende al objeto”. O aprendizado se realizaria pela revelação. A ignorância ou o 
não saber, seria a ausência de revelação (KUSCH, 2000b, p. 332). Infere-se, a partir 
daí, que o ritual é tradicionalmente a principal instituição educativa das comunidades 
indígenas, constituindo-se em um equivalente funcional da escola nessas culturas. 
Já Viveiros de Castro (2006) declara que, transportando as relações funcionais 
internas, “o equivalente funcional do xamanismo indígena é a ciência. É o cientista, 
é o laboratório de física de altas energias. O chocalho do xamã é um acelerador de 
partículas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2006, p. 45). Com base nessa afirmação, e na de 
Couto (1989) e MacRae (1992), de que todos os participantes do Santo Daime “são 
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considerados aprendizes de xamã ou mesmo xamãs em potencial” (MACRAE, 1992, 
p. 130) e que as práticas rituais são uma forma de aprendizado dessa arte, defende-
se que o ritual do Santo Daime é, para os seus adeptos, o equivalente à escola. 
Já que na escola se aprende as ciências e no Santo Daime se aprende as artes 
xamânicas. Isso porque, da mesma forma que Kusch (2000b) em relação aos saberes 
indígenas, os entrevistados também afirmaram que o saberes daimistas apontam para 
o ritual. É no ritual onde se constituiriam esses saberes que transcendem o objeto 
e são considerados essenciais para uma vida melhor. Esses saberes, segundos os 
entrevistados, se dariam pela revelação4. A ausência de revelação seria a ignorância 
que originaria, conforme a terminologia daimista, o “mundo de ilusão”.

A visão dos rituais do Santo Daime como uma escola encontra-se, também, 
nas pesquisas de Maria Betânia Barbosa Albuquerque (2006; 2007a; 2007b; 2011b, 
2011c; 2012a; 2012b) e de José Erivan Bezerra de Oliveira (2008). O último considera 
essa afirmação como uma caracterização metafórica dessa religião (OLIVEIRA, 2008, 
p. 115). Porém, na fala dos sujeitos, aparece o entendimento dos rituais como um 
processo educativo que traria conhecimentos mais importantes ou verdadeiros que 
os aprendidos nas escolas oficiais, onde se desenvolve a denominada educação 
formal. Portanto, na visão da maioria dos entrevistados, o Daime é uma escola, sendo 
essa palavra usada em seu sentido literal e não como uma metáfora. O Santo Daime 
é por eles considerado uma escola espiritual que ensina o autoconhecimento, o que 
se refletiria em uma vida melhor; enquanto a escola oficial é considerada uma escola 
material. Cemin (2005) também defende que o termo escola no Santo Daime não é 
metafórico:

No ‘Cruzeiro’ o termo escola não é metafórico, como poderíamos crer, 
presos a nossas próprias estruturas mentais que nos acostumam a 
reconhecer como “real” aquilo que identificamos como legítimo, 
nesse caso, o sistema oficial de ensino. Ocorre, entretanto, que Irineu 
é Mestre Ensinador, sua “missão” é uma “escola” para o ensino 
espiritual. (CEMIN, 2005 apud ALBUQUERQUE, 2011b, p. 170).

Para o recorte que apresentamos neste artigo, a análise esteve baseada em 
categorias presentes na obra de Rodolfo Kusch, filósofo argentino que se interessou 
principalmente pelo tema da cultura, dedicando parte de sua vida em busca de 
um pensamento continental autônomo. Kusch foi considerado integrante de uma 
corrente heterogênea genericamente denominada de filosofia da libertação, mais 
próximo a um setor que buscava uma identidade americana a partir de suas próprias 
categorias. O filósofo salienta que a cultura europeia foi imposta violentamente aos 

4 Revelação não é uma palavra muito utilizada no vocabulário daimista. Porém, para Berce (2007, p. 
200), as mirações “são compreendidas pelos fiéis como a revelação de uma verdade”.
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povos que integravam a América e não passou, portanto, pela etapa da gestão 
popular. Assim, não constitui a expressão do modo de ser desse povo. Por isso 
existe, de acordo com Kusch (2012), uma contradição entre o estilo de pensar e a 
realidade nacional argentina e americana, pois nossas raízes estão na América e não 
no Ocidente. Conforme o autor, ainda existe entre nós muitas formas de colonialismo, 
havendo inclusive medo em assumir um pensamento próprio (KUSCH, 2012, p. 10-
14). O objetivo do autor foi encontrar um pensamento adequado a nossa realidade. 
Para isso, ele afirma ser necessário um corte epistemológico profundo com a cultura 
europeia e, dessa forma, revisar as categorias de pensamento empregadas ao se 
referir à América.

Existe uma contraposição, presente na obra de Kusch, entre duas culturas: a do 
ser e a do estar. Em seus escritos, o filósofo utiliza-se de diversas categorias opostas 
para designá-las: animal/vegetal, racional/irracional, masculino/feminino, pequena 
história/grande história, periferia/centro, elite/massa, ira do homem/ira de deus, entre 
várias outras, algumas das quais serão melhores explicitadas na sequência. A cultura 
do ser se encontra, conforme o autor, mais saliente na atitude burguesa da Europa do 
século XV, e a do estar na cultura pré-colombiana. É importante frisar que ambas as 
atitudes constituem o americano, e se dão, mestiçamente, em todos nós nascidos na 
América, tanto os do campo quanto os da cidade, embora no campo possa prevalecer 
o estar e, na cidade, o ser. Essas, acarretam duas direções distintas para o pensar e, 
adviriam de um medo originário, comum a toda espécie humana. Casalla (2007, p. 
141-142) explica como se efetua esse processo na obra de Kusch:

En su versión la existencia es un drama: hay un miedo original común 
a toda la especie humana (ancestral). Es un miedo a perder las 
pocas cosas que constituyen nuestra realidad (reducida) el cual, a su 
vez, adviene cuando somos capaces de reconocer nuestra original 
indigencia frente a las fuerzas y poderes que no somos nosotros 
y que, arquetípicamente, llamados Dios. Lo que buscamos es así 
protegernos de esa ‘ira de Dios’. Este estado emocional profundo, 
insorportable, genera dos posibles respuestas: la de negar ese miedo 
y así aferrarnos a nuestros precarios instrumentos de poder (ciencia 
y filosofia a la europea); o la de asumirlo y contar con él en todos 
nuestros actos. Lo primero nos permite ‘ser alguien’, pero lo reprimido 
queda molestamente en nuestro inconsciente (individual y colectivo); 
mientras que lo segundo genera ese ‘estar’ tipicamente americano.

Encontramos em Rodolfo Kusch (1976; 2012) o entendimento de que tudo é 
cultura e que ela compreende uma totalidade, já que o indivíduo não termina em sua 
pele, prolongando-se através dos seus costumes, intenções, sua forma de pensar, 
sua religião (ou a falta dela) e nos utensílios que constituem o seu modo de ser. A 
cultura como totalidade não abarca, portanto, somente um nível consciente, mas 
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também o irracional desse modo de ser, ou seja, as pautas de nível pré-consciente. 
Encontrar o símbolo que reúna esses opostos, e dessa forma possa conciliar esses 
dois aspectos, é onde reside o problema cultural (KUSCH, 2012, p. 18-20). Kusch 
entende, também, a cultura como gravitada pelo solo em que habita, o que remete 
à noção de geocultura. Porém, salienta que quando fala em solo não se refere a 
algo palpável, mas, sim, no sentido de ter os pés no solo, como um ponto de apoio 
espiritual sem o qual a vida não faria sentido: “ese suelo así enunciado [...] simboliza 
el margen de arraigo que toda cultura debe tener. Es por eso que uno pertence a una 
cultura y recurre a ella en los momentos críticos para arraigarse y sentir que esta con 
una parte de su ser prendido al suelo” (KUSCH, 1976, p. 74). Desse modo, a cultura, 
que significa o mesmo que cultivo (KUSCH, 1976, p. 75), é vista como um processo 
biológico, já que deve ser gestada pelo povo. O Ocidente, através de um processo 
natural, que passou por uma etapa de gestão popular, gerou uma cultura urbana e 
mecanicista. Essa é denominada por Kusch de cultura do ser. A cultura do ser foi 
agressivamente imposta à cultura do estar americana, não sendo, assim, a expressão 
do modo de ser do nosso continente.

A cultura do ser impõe a necessidade de ser alguém, como indivíduo ou pessoa 
(KUSCH, 2000a, p. 110). Já a do estar seria anterior ao ser, constituindo nossa 
condição natural. O ser surge do estar. Ele origina-se quando o homem, frente aos 
medos originais encarnados nos raios, nos trovões ou na “ira de Deus”, passa a 
resolver seus problemas ante a hostilidade do mundo através da teoria e da técnica. 
Assim, se começa a construir cidades com muralhas para subtrair essa ira. Dentro 
desses muros passam a se comercializar objetos. A figura do comerciante está 
intimamente ligada à ânsia de ser alguém, pois ele tem o poder de criar um mundo. 
Desse modo, o medo frente ao mundo faz o ocidental isolar-se dele criando um novo, 
com máquinas e objetos que superpõe o mundo natural, onde o homem passa de 
dependente a soberano. O homem ocidental crê superar, com seus utensílios, sua 
condição de mero animal. Nas cidades se refugiam os homens ditos racionais e, 
ali, é onde pretendem exercer sua “humanidade pura”. O homem que pretende ser 
puro através de sua racionalidade, conforme o autor, não é mais que meio homem, 
porque perdeu sua raiz vital. Perdeu sua “prolongación umbilical con la piedra y el 
árbol” (KUSCH, 2000a, p. 146). A racionalidade é criada, além da técnica, através de 
normas morais que negam tudo o que é considerado irracional, como os sentimentos 
ou os instintos. Substitui-se, desse modo, a “ira de deus” (impermanência do mundo 
e impotência ante as forças da natureza) pela “ira do homem”, resolvendo-se o medo 
com a máquina, com o agir frente ao mundo, agredindo-o, escamoteando as forças 
da natureza e prescindindo delas. A solução encontrada é voltada para a periferia do 
ser, para a invasão e criação de um novo mundo exterior, “un mundo con objetos, 
pero sin hombres o, mejor dicho, con ciudadanos que dejan de ser meros hombres, 
para ser meras conductas, sin su trasfondo biológico” (KUSCH, 2000a, p. 114).
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O Ocidente é criador do objeto. Kusch (2000a) relaciona a criação de objetos 
com o vazio engendrado pela moral que nos reprime e nos distancia da vivência plena. 
Sublimamos nossas pulsões humanas, projetamos todas as coisas fundamentais da 
vida nos objetos, criando novas estruturas e, construindo para nós, nas cidades, 
um “pátio de los objetos” (KUSCH, 2000a). Todos os objetos são materializações 
de coisas subjetivas (KUSCH, 2000a, p. 217). Os objetos preenchem o vazio e 
completam nossa vida. A eles recorremos e os louvamos como a salvação para 
a nossa insegurança e fragilidade, ante a impermanência da vida e da natureza. 
Sentimo-nos amparados por nossos utensílios. Eles são os substitutos fabricados 
numa tentativa de compensar nossa totalidade mutilada. Cremos que eles podem 
trazer estabilidade e, buscamos veementemente, estabilidade financeira, estabilidade 
no emprego, estabilidades materiais buscadas externamente nesse outro mundo que 
foi construído com o intuito de proteção do medo original, o medo da ira da natureza, 
que continua a nos amedrontar inconscientemente. Essa saída ao exterior permitiria 
nos distrair de nossa intimidade que traz em si a vida a qual renunciamos (KUSCH, 
2000a, p. 216). Kusch considera o ser antinatural: “Por eso el ser es débil: es una 
pura construcción” (KUSCH, 2000a, p. 202). Essa cultura segue uma dinâmica social 
baseada no indivíduo, e é fundada sobre uma “estrutura de desamparo”, com cada 
um jogado a sua sorte. Ela é hedonista, competitiva, material e exterior. Pressupondo 
superioridade, a cultura do ser “invade agresivamente el mundo original del estar” 
(KUSCH, 2000a, p. 201), fazendo-se, dessa forma, “masculina” ou “animal” em sua 
atitude de agredir a tudo o que não corresponda ao seu fim.

Mediante a análise do mundo andino, Kusch propõe a categoria existencial do 
estar, que se opõe de todas as formas ao ser europeu. A cultura do estar mantém 
perante a realidade uma reação primária. É uma cultura “estática” e “vegetal”, que 
possui uma forte identificação com o ambiente e, por isso, não ambiciona agir de 
forma a modificar a natureza. Até porque não dispõe de agressão, máquina e moral, 
sendo que pode, portanto, ser designada de “feminina” e “irracional”. Desse modo, 
resolve o medo original com o cultivo. Esse cultivo se processa por uma “estrutura 
de amparo” e agrária, onde a comunidade intercede por seus integrantes através 
do controle de produção e consumo, realizando a distribuição de alimentos entre o 
grupo. Outra forma de lidar com o medo da “ira de deus” ocorre através da magia. 
Enquanto o ser luta contra o mundo, o estar “lucha contra el fondo oscuro de su 
psique, en donde se encontraba la solución mágica. Si vencía al inconsciente, vencía 
al mundo. Esta es la clave de la actitud magica” (KUSCH, 2000a, p. 109). Dessa 
forma, a solução ante esse medo original, encontra-se no interior do ser humano, no 
seu centro, seu eu mais profundo, de onde advém o título do livro América Profunda 
(2000a). Constitui-se, assim, em “un mundo sin objetos y con sólo el hombre” 
(KUSCH, 2000a, p. 114).

Kusch, em América Profunda (2000a), distingue entre a “pequena história” e a 
“grande história”. A “pequena história” é a história do ser. Ela surge quando o objeto 



105Ana Paula Kahmann, Éder da Silva Silveira -  
As culturas do ser e do estar nos processos educativos do Santo Daime

se interpõe entre o mundo e o homem, relatando, predominantemente, o acontecer 
puramente humano e europeu dos últimos quatrocentos anos. Para a “pequena 
história” não importa a “gravitação” da espécie. Ela foi traçada por um grupo social 
desenraizado, sem deus e sem mundo. Ela é uma história da elite, porque conduz 
diretamente a uma história da cidade ocidental, relatando os grandes feitos dos 
criadores do mundo moderno, separando-a, desse modo, da Pré-História. A Pré-
História não é incorporada à História, pois ela é considerada terra de ninguém, já que 
não favoreceu, diretamente, a cultura dinâmica e urbana europeia. A “grande história” 
é a do estar, que dura desde antes dos primeiros utensílios até agora. Ela é a história 
que se dá fora do “pátio dos objetos”, e traça o itinerário do homem substituindo 
“una humanidad formada por individuos, por otra, que se da en el plano biológico 
de la especie y que no tiene individuos sino comunidades” (KUSCH, 2000a, 154). 
A “grande história” persiste, ainda hoje, nas tribos do Amazonas e nas massas das 
grandes cidades, respondendo a uma profunda vivência humana que compreende 
“el episodio total de ser hombre, como especie biológica, que se debate en la tierra 
sin encontrar mayor significado en su quehacer diario que la simple sobrevivencia, en 
el plano elemental del estar aqui” (KUSCH, 2000a, p. 154). Outra diferença apontada 
por Kusch (2000a) em relação à “pequena história” do ser, e a “grande história” do 
estar, está em que a primeira fundamenta-se sobre “verdades instáveis”, enquanto a 
segunda cultiva “verdades estáveis”. A elite monta um mundo que simula ser natural, 
mundo esse construído sobre as “verdades instáveis” da sociedade civil. Já por outro 
lado, a conexão com a natureza e a vida, designada pelo autor de “ira de Deus”, 
permite a comunidade adquirir “verdades estáveis”, que a tornam profundamente 
“gravitadas”.

A vida do ser, vivida apenas no exterior e, a sociedade civil, que converte 
indivíduos em objetos, escamoteia a possibilidade de uma sabedoria do “mero estar”, 
e dá origem à ciência. A ciência foi constituída como um culto ao objeto (KUSCH, 
2000a, p. 217). Kusch indaga se a objetividade perseguida pela ciência cancela a 
importância do sujeito. Também é salientado, pelo autor, que a objetividade é utilizada 
como uma maneira de isolar nossa qualidade de sujeitos frente a isso que se dá fora. 
Na cultura do ser não existem mais sujeitos viventes, mas universais e teóricos: “nada 
nos liga al objeto-indio, sino un afán evidente de evitar un compromiso con la realidad 
y, secretamente, de convertir a ese pobre indio en un mercader” (KUSCH, 2000a, 
p. 218). Enquanto a ciência se relaciona a objetos externos, a sabedoria, modo de 
conhecer da cultura do estar, como é o caso dos povos indígenas, expressa o ponto 
de vista da vida, e não da razão, relacionando-se, também, ao nosso eu interno. O 
“mero estar” compreende a pura vida de um sujeito em sua totalidade, aceitando as 
impermanências, abarcando os opostos, atitude de onde advém essa sabedoria. O 
mais importante na sabedoria é encontrar equilíbrio entre as forças opostas: nem 
caos, nem ordem; nem carência, nem fartura; nem bem, nem mal. Desse modo, tudo 
seria uma semente de onde, após um longo processo, deveria nascer um fruto. Um 
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fruto originado da conciliação entre os opostos. “El fruto es la razón misma del hecho 
de vivir, le da significado y sentido. Robemos la possibilidad de obtener el fruto a 
un sujeto y morirá en vida” (KUSCH, 2000a, p. 229). Guerrero Arias (2012), também 
fundamentado nos povos indígenas da América, expressa de forma similar o que 
eles entendem por sabedoria: um saber vivencial (conhecimento que se constrói na 
pura vivência concreta), que oferece sentidos para a existência, envolvendo além do 
externo o ser interno, o pensamento e o sentimento, a razão e o coração, oferecendo 
um conhecimento holístico e totalizador.

Conforme Kusch (2000b, p. 529) a palavra ser vem do latim sedere, que 
significa “estar sentado”, remetendo a repouso, ou seja, é algo estático, sempre 
igual a si mesmo, fixo. Já a palavra estar origina-se do latim stare que, oposto a 
estar sentado, significa “estar em pé”, remetendo a inquietude, ou seja, preparado 
para caminhar, para a viagem, mas em contato com o solo, enraizado na paisagem 
e no velho substrato da espécie. A cultura do estar mantém sua integridade vital 
sem substitutos. Ela é, para o filósofo, uma cultura mais sólida e mais estruturada. 
Ela sabe que o mundo não é imutável e que depende de um equilíbrio. O estar em 
Kusch se relaciona à sabedoria da América e é utilizado para referir-se ao saber 
não proposicional, no qual o homem arraigado ao seu solo mantém uma autêntica 
relação com a paisagem. A interpretação da existência no âmbito do estar é vivencial, 
e não racional. Ela se processa através do mito, do símbolo e do rito. A sabedoria 
do estar compreende uma expansão natural, uma relação com o ambiente e com as 
outras culturas desde um centro, ou seja, desde a profundidade do estar, entendido 
por Kusch (1976) como um movimento naturalmente “centrífugo”. A elite nega o 
estar, o que acarreta um movimento desesperado em busca de um centro, que 
é em vão, pois se vive rodeando na periferia, no exterior do ser. Nas palavras do 
autor: “Es como la oposición entre un estilo centrífugo que se va radiando de su 
centro y un estilo centrípeto que busca un centro que no en cuentra” (KUSCH, 
1976, p. 65). Essa busca por um centro acarreta uma vida de tensão. O Ocidente 
“no tiene un mero estar donde disolver su tensión. Faltan formas sociales y políticas 
que permitam esa disolución y la reabsorvan transformándola nuevamente en vida” 
(KUSCH, 2000a, p. 204).

Também está presente na obra de Kusch (2000a), a diferenciação entre 
aculturação e fagocitação. A aculturação, como efeito do contato entre duas culturas 
com disparidades técnicas, é quando a cultura detentora de maiores recursos materiais 
se sobrepõe à cultura com menores recursos. Ela é um processo periférico e exterior, 
que se produz, conforme o autor, somente em plano material, como na arquitetura 
ou vestimenta. Já em outros âmbitos ocorre a fagocitação, que é um processo 
inverso: é um mecanismo inconsciente de incorporação e absorção do ser pelo estar, 
ocorrendo, em especial, no plano simbólico. A fagocitação é diferente do sincretismo, 
pois não se misturam elementos, mas, sim, ocorre a incorporação de elementos do 
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universo simbólico do branco pelo indígena. Através dessa incorporação, o indígena 
reestabelece e melhora sua condição, mas sem adulterá-la, mantendo-se no “mero 
estar”. A fagocitação estaria mais próxima à síntese resultante de uma dialética, que 
supera a mera imposição. Mas o autor salienta que, quando fala em síntese, não 
se refere a ela num sentido hegeliano, como elevação, mas como “distensão”. A 
distensão seria um movimento natural do estar: “desde el punto de vista indígena, es 
natural que se dé la fagocitación, ya que ser alguien es transitorio y de ningún modo 
inmutable y eterno.” (KUSCH, 2000a, p. 200). A absorção das coisas do Ocidente 
pela América é que proporciona a criação de algo novo. A fagocitação acarreta uma 
transformação que consolida um diálogo intercultural, incorporando o outro, mas 
sem pretender transformar o estar em ser. Já o vazio intercultural, engendrado pela 
cultura do ser, tenta-se preencher, com o multiculturalismo. Mas o multiculturalismo 
é a simples afirmação de que somos diversos. É diferente do diálogo intercultural 
promovido pela sabedoria do estar, que busca a criação de algo novo.

O texto que segue é um exercício de estabelecimento de possíveis relações entre 
as culturas do ser e do estar, presentes nas obras de Kusch, com as concepções de 
ilusão e verdade presentes nas narrativas de sujeitos que frequentam, ou frequentaram 
o Santo Daime. Isso porque notamos aproximações entre o que Kusch descreve 
como pertencendo ao âmbito do ser ao que os entrevistados narram como vinculado 
à ilusão, e, do mesmo modo, entre o que Kusch descreve como pertencendo ao 
estar, ao que os entrevistados narram vinculado à verdade. Essas narrativas fazem 
parte de uma pesquisa a respeito dos processos educativos ocorridos no interior 
dessa religião ayahuasqueira.

Entre as culturas do ser e do estar

Foram feitas, aos sujeitos da pesquisa, perguntas referentes ao que eles 
entendem por verdade e ilusão, pois essas são duas categorias muito presentes no 
vocabulário e nos hinos daimistas. Nas entrevistas realizadas, a educação e a ciência 
materialista foram apontadas, pela maioria dos sujeitos, como relacionadas à ilusão. 
Laudemiro, por exemplo, declara que para falar sobre a ilusão tem que entrar na 
questão da educação:

Daí tem que entrar na questão da educação. Da formação ou da 
formatação a qual somos submetidos dentro dos interesses de certos 
grupos. Eu não vou levar a minha casa para o caixão quando eu 
morrer. Nem o meu carro. Vou levar algum dinheiro do banco? [risos] 
Não! É claro que no meio em que estamos inseridos, a gente precisa 
disso. Mas tem que ter dignidade! Aí é que entra a ilusão. Esse é o 
mundo de ilusão. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui 
por outros fatores. (LAUDEMIRO).
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Das respostas extrai-se que o mundo de ilusão é considerado, pelos 
entrevistados, “a modernidade”, “o mundo que a gente vive hoje” e os “valores da 
sociedade atual”, ou seja, eles compreendem que nem sempre foi assim. O mundo 
em que vivemos hoje, portanto, é o mundo capitalista. E os valores da sociedade 
atual, fundamentada no ser, estão baseados no consumo, na racionalidade e 
no individualismo. Esses valores não são considerados naturais, tanto pelos 
entrevistados, quanto por Kusch. Das entrevistas extrai-se que faz parte da ilusão esse 
“mundo que forja valores”. Já Kusch (2000a, p. 202) afirma que o ser é antinatural e 
débil, já que é pura construção. Foi visto que, conforme esse autor, a cultura do ser 
cria, através de seus objetos, um novo mundo que se sobrepõe ao mundo natural. 
Assim, constroem-se as cidades, consideradas por ele um “pátio de los objetos” 
(KUSCH, 2000a). Busca-se, desse modo, a segurança do medo original. Os objetos 
fazem-nos sentir seguros ante a impermanência da vida, denominada pelo filósofo 
de “ira da natureza” ou “ira de Deus”. Portanto, almeja-se encontrar a estabilidade na 
“periferia do ser”, ou seja, externamente. Tanto que o mais valorizado no âmbito do 
ser é a estabilidade material e financeira, priorizada ante a estabilidade emocional. 
Porém, diante da impermanência, as coisas materiais vêm e vão. Elas não seriam 
um suporte consistente. Como relata o entrevistado Cássio: “O mundo de ilusão é 
quando a pessoa acha que é tal, mas quando tira aquilo ali não é mais”. Pode-se 
perceber, nas entrevistas, que “o que não vem do interior”, como: “materialismo”, 
“consumismo”, “objetos”, “coisas”, “posses”, “riqueza”, “ostentação”, “dinheiro”, 
são considerados parte do mundo de ilusão. Nesse sentido, afirma Laudemiro que 
“a ilusão é esse mundo que é mostrado fora. Esse mundo material. O mundo que 
te leva. Que te forja valores. Basicamente, dizendo que isso é o ideal. Que te leva 
a subjugar o próximo. A ultrapassar. A não respeitar”. Do mesmo modo aparecem 
objetos como “televisão”, “celular” e “computadores”; recursos muitas vezes 
considerados indispensáveis atualmente como “internet” e “facebook”; e também 
outros elementos que remetem ao consumismo inerente a cultura do ser, como 
“indústrias poluentes”, “comidas que dão prazer, mas não são saudáveis” e “valores 
comerciais”. Sobre essas questões Maria declara:

Como é que tu vais cortar a emoção? Como tu vais fazer só no 
mental? Que é o que está acontecendo. Estamos perdendo nossos 
sentimentos, nossa empatia. Passamos o tempo todo no celular. Então, 
com todo mundo nessa tecnologia vai dar aonde? Ontem eu vi uma 
reportagem na Record que eles fizeram sobre os médicos que vão 
uma vez por ano para a Amazônia. Eles viajam pelo rio, mas não pelo 
Pururs. É do outro lado da Amazônia. Os médicos vão uma vez por 
ano visitar as comunidades. E teve um senhor que eles encontraram 
que fazia vinte anos que estava morando lá e era do Canadá. Ele 
contou: – ‘Ah! Eu morava no Canadá. E tive muitas posses.’ – Aí ele 
disse uma frase: – ‘De que adianta ter tudo e não ter nada?’ – E o que 
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é ter tudo? O material, né! As pessoas vinculam o tudo ao material. 
Que é só o material. Tu te satisfazes quando brigou com não sei quem, 
comprando não sei o quê. As insatisfações. Para mim o emocional 
está ligado diretamente com essa questão do consumismo que vem 
das insatisfações. Compra ou come. Porque está ligado. Se tu estás 
bem tu vais comprar dez blusas para quê? Se precisas somente de 
uma? Tu vais comprar o mínimo necessário para sobreviver. Claro 
que tu podes ter um carro bom. Mas tu não vais fazer para esbanjar. 
Aquela coisa de tudo em excesso. Começa a observar os excessos. 
Como ele disse: – ‘De que adianta ter tudo e não ter nada? Se aqui 
eu tenho tudo!’ – Ele tem a paz que ele buscou. E tem uma casa 
quadradinha, menor que essa aqui, com uma rede. Mas ele tem o 
que ele precisa para sobreviver. Então é muito relativo: – ‘Ai, eu tenho 
tudo!’ – Mas o que é que é ter tudo? (MARIA).

Outra questão importante explicitada nas falas dos sujeitos, e que aparece logo 
no início do trecho da entrevista anteriormente citada, é a questão da racionalidade. 
Kusch (2000a) salienta que a criação desse mundo com máquinas e objetos faz com 
que o homem sinta-se não mais dependente em relação à natureza, mas sim, soberano. 
Então, passa-se a acreditar que se pode viver uma “humanidade pura”, através das 
técnicas e normas morais que negam tudo o que é considerado “irracional”, como 
sentimentos, emoções e instintos. Desse modo substitui-se a “ira de Deus” pela “ira 
do Homem”, onde se objetifica a natureza, agredindo-a e utilizando-a a seu bel prazer. 
Perde-se, assim, a conexão com a natureza já que ela torna-se “prescindível”. Tudo 
“o que faz perder o contato com a natureza” também é citado, nas entrevistas, como 
pertencente à ilusão:

Infelizmente a gente vive numa sociedade que é um mundo de 
ilusão. Ela estrutura-se de uma forma em que o tempo todo se tira 
a atenção das pessoas, desvirtuando a vida delas, e nunca se deixa 
a possibilidade de conexão com aquilo que realmente é o mais 
importante. O que importa é o bem-estar e as coisas simples da vida. 
Um momento que você passa ali com seu filho, com a família, ou com 
a natureza. (PAULO).

A reconexão com a natureza proporcionada pelo Daime pode trazer, conforme 
Paulo, certo conflito em relação às pessoas que permanecem desconectadas:

[...] Porque a gente não consegue entender como é que as pessoas 
ainda têm mesmas atitudes e os mesmos atos que a gente tinha 
antes. Então, com certeza você começa a ver diferente. E você 
começa a ficar às vezes em conflito e até um pouco assustado:- Mas 
como as pessoas continuam sendo assim? Como é que as pessoas 
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não enxergam que isso não está certo, que isso não está legal? – [...] 
Então, para você se torna uma coisa muito natural perceber o quanto 
é importante parar e ver a natureza, as coisas simples da vida. Coisas 
que as pessoas não fazem. Você mostra para uma pessoa: – Ó! Olha 
lá como que está bonita a lua! – E às vezes a pessoa: – É, a lua. Tá, 
mas o que é que tem? – Então as pessoas não tem essa conexão. 
O Santo Daime ele te conecta com o universo. Ele te conecta com o 
ser no universo. E as pessoas estão distantes disso. Levam uma vida 
muito mecânica, muito material e não conseguem ver nada além dela. 
Com isso tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque o Daime 
ele gera esse conflito na gente. [...] Porque as pessoas não vão ter 
a mesma visão que você tem depois que você participar, depois que 
você tomar o Santo Daime. É diferente! Mas tem que respeitar, não é? 
A individualidade de cada um. (PAULO).

O mundo de ilusão vem, conforme os daimistas, da identificação com o Eu 
Inferior. Já essa identificação com o Eu Inferior viria da ignorância de si mesmo. Ao 
mesmo tempo em que o Santo Daime é entendido como um processo educativo 
e um trabalho espiritual, ele também é entendido com uma batalha espiritual. 
Uma batalha contra “o que vem do Eu Inferior”, “o que é criado pelo nosso ego”, 
que nos faz “acreditar nas mentiras da nossa mente” e “viver uma vida que não é 
nossa”. É o Eu Inferior que nos faria “perceber só a matéria”, “subjugar o outro”, nos 
prenderia ao “conceito que limita” e seria responsável pelos sentimentos de “inveja”, 
“ganância”, “dominação”, “grandeza”, “poder”, “autocentramento”, e por tudo “o 
que traz desequilíbrio” e “o que te coloca nos extremos”. Essa batalha espiritual 
seria, conforme os entrevistados que a abordaram, uma batalha interior, assim como 
o trabalho espiritual é um trabalho interior, e a educação espiritual relaciona-se ao 
autoconhecimento. Portanto, quando falam do espiritual não estão se referindo a 
algo exterior. Do mesmo modo, tanto as forças inferiores quanto Deus, estariam 
também dentro e não somente fora da gente. Como afirmava Sebastião Mota de 
Melo: “Onde é que tá Deus? É em nós mesmos” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 31). Mas, 
somente através do autoconhecimento é que as pessoas perceberiam Deus dentro 
de si mesmas. Por isso que, para Sebastião: “Quem busca a si mesmo, encontra-se 
com o seu Eu Superior que é Deus” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 21).

O Eu Superior seria o nosso eu verdadeiro e divino. Ele é quem travaria a batalha 
espiritual contra o Eu Inferior. E também é dele onde se originariam as revelações 
necessárias ao caminho do autoconhecimento. Salienta-se que essas revelações, no 
entanto, não viriam por uma via cognitiva. Como afirmava Sebastião: “Suspendendo 
o nosso pensamento, chegamos em um Deus poderoso” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 
21). A verdade, portanto, seria “o que vem do Eu Superior”, “o que vem de Deus”, “o 
que vem do interior”, “o espiritual”, “a essência”, “o que fala a nossa consciência”, 
“o que se sente no coração”, “o que mexe com as emoções e sentimentos” e o que 
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nos faz “viver de acordo com o nosso ser”. O Eu Superior é quem faria “perceber a 
importância da vida”, “perceber a importância do sentir-se bem” e desse modo ensinaria 
a ter uma “visão holística”, “que não somos donos da natureza”, a importância de 
“viver de maneira sustentável”, de ter “hábitos saudáveis”, “que a natureza é repleta 
de espíritos”, entre vários outros elementos elencados nas entrevistas.

O Deus daimista, ou sua essência, está presente em todas as pessoas, em 
todos os seres vivos e elementos da natureza. Assim como Deus pode apresentar-se 
internamente, sendo denominado de Eu Superior, o diabo se manifestaria internamente 
no nosso Eu Inferior. Segundo Kusch (2000a), os indígenas buscariam, do mesmo 
modo, o equilíbrio entre “deus”, que seria a “ordem”, e o “diabo”, que seria o “caos”. 
Ao contrário do que prevê o cristianismo, para os indígenas e para os daimistas “deus” 
e o “diabo” seriam forças opostas, dois aspectos da mesma realidade que não se 
relacionariam somente ao exterior, mas também ao interior humano. Mas, apesar de 
Deus ser tanto interno quanto externo, os indígenas e os daimistas acreditam que ele 
somente pode ser encontrado pela via interior. Para isso seria fundamental um “jejum” 
de coisas e objetos externos e “falsos” que impossibilitariam essa busca interna. 
Esse aspecto é considerado necessário para receber as revelações que facilitariam o 
processo de identificação com Deus: “[...] la ganancia de la revelación es el camino 
que continúa interiormente, en medio de la humildad y la serenidad, mientras que lo 
falso es lo otro, cuando se usurpa al dios su dominio mágico [...]” (KUSCH, 2000a, p. 
96). Portanto, o que os indígenas consideram “falso” e os daimistas “ilusão”, é tudo 
o que oculta ou retira de Deus sua supremacia em relação ao mundo.

Kusch (2000a) explica que o cosmos indígena é formado por forças que 
disputam as coisas do mundo. As forças do caos, muitas vezes denominada como 
o “diabo” ou o “carcereiro”, intentam destruir a ordem cósmica provinda de Deus. 
Porém, a ordem não pode ser destruída, e por isso permanece enterrada sob a 
forma de semente. Para os indígenas, estudados pelo autor, Deus (Viracocha), o qual 
também é considerado um professor, é quem ensinaria a humanidade, através de 
uma doutrina e uma conduta, a como proporcionar condições favoráveis para essa 
semente germinar e tornar-se um fruto. Os estágios para a identificação mística com 
Deus passaria primeiramente pela busca, seguido pela revelação, itinerário interior 
e enfrentamento com o caos. Pois o mundo seria dominado pelo caos e deveria ser 
submetido à ordem divina. Através da busca interior, Deus ensinaria por revelações 
a conjurar as forças opostas. Pode-se perceber que aqui também se fala, do mesmo 
modo que no Daime, de uma luta ou batalha entre Deus e o diabo; que Deus é 
um professor que ensinaria através de revelações, para a qual se faz necessária 
uma doutrina e uma conduta; e que a busca pela realização proporcionada pela 
identificação com Deus seria interior. Há também certa semelhança entre a estrela de 
seis pontas recebida pelos daimistas no ritual de fardamento e a representação feita 
por Kusch (2000a, p. 72) da dinâmica interna do mundo indígena, onde, segundo o 
autor:
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[...] se puede concretar en dos triángulos o tríadas, dispuestos en 
sentido contrario [...] El primer triángulo sería el de la acción divina 
o del dios que marcha sobre el caos [...] El outro triángulo sería la 
respuesta del caos [...] De esta manera, se obtendría uma roseta de 
seis puntas [...]. (KUSCH, 2000a, p. 71).

Outro aspecto ressaltado por Kusch (2000a) é que o estar busca uma conciliação 
humilde entre o homem e a ira de deus. Muitos hinos daimistas ressaltam que o homem 
deve se “humilhar”, ou seja, nunca se sentir poderoso ante as forças superiores para, 
assim, poder conciliar-se com Deus. Como anunciam os seguintes trechos dos hinos 
21 e 61 do hinário O Justiceiro, de Sebastião Mota de Melo: “Ninguém queira ser 
grande/ É preciso se humilhar/ Se faça pequenininho/ Para entrar no celestial”; “E 
para todo mundo ver/ É preciso se humilhar/ E ter o coração bem limpo/ Para Deus 
lhe abraçar”. Também se faz recorrente as presenças de derivações dos verbos 
sofrer, apanhar e castigar, o que aponta para uma resignação ante essa ira. Seguindo 
a doutrina contida nos hinos, e colocando-a em prática através de uma conduta 
adequada, o adepto ganharia “firmeza”, categoria essa presente no vocabulário 
nativo e que se aproxima ao conceito de resiliência. Similarmente, Kusch (2000a) 
afirma que entre os quíchuas também existe a crença de que a verdadeira doutrina 
está contida nos hinos recebidos por seus antepassados. E do mesmo modo “el 
problema central de esta doctrina ha de haber sido indudablemente el de todas las 
místicas: intentar un control del cosmos por via interior” (KUSCH, 2000a, p. 87). Esse 
controle do cosmos seria possível através da identificação com Deus, ou com o Eu 
Superior. Como declara o hino 12 da Oração de Sebastião: “Eu não sou Deus/ Mas 
tenho uma esperança/ Eu não sou Deus/ Mas sou sua semelhança”.

Percebe-se, do mesmo modo, que a verdade relaciona-se com diversos 
aspectos que Kusch (2000a) atribui ao âmbito do estar. Como afirmava Sebastião: 
“Dentro da verdade não tem dessa, nem disso nem daquilo, nem ser doutor de nada” 
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 59). Portanto, os daimistas ao aspirarem que através de 
seus ensinos podem viver mais próximos da verdade, o que desejam é um movimento 
de retorno ao mero estar devido à percepção da transitoriedade das coisas do ser e 
que, por isso, são tidas como ilusão. Isso porque, de acordo com Kusch (2000a, p. 
209), “la verdad es que el mero estar enseña que el ser es una simple transición pero 
no un estado durable”. E é isso o que seria aprendido nessa escola5: a reinvidicação 
do estar, a importância do jejum, da contemplação e dos valores espirituais. Como 
afirma Laudemiro: “Aqueles momentos aonde é que tu procuras algo, tu queres algo, 
tu necessitas algo, tu és frágil”. Assim, valores como a vida em comunidade, em uma 

5 Kusch (2000b) afirma que os aprendizados dos saberes indígenas se processam nas práticas 
rituais. Portanto, o ritual é tradicionalmente a principal instituição educativa das comunidades 
xamânicas. Contata-se que deve ser por isso que no Santo Daime o ritual é compreendido por 
seus frequentadores literalmente como uma escola, devido a uma percepção de uma equivalência 
funcional entre ambos.
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estrutura de amparo e agrária, mantendo a reverência e a conexão com a natureza, 
passam a ser valorizado entre o grupo. Como declara Maria:

É! Tu podes observar. Todas as igrejas do Daime são afastadas. Elas 
não são nos centros. Então é em alguma chácara, ou coisa assim, 
justamente para ter a comunidade. Qual é o objetivo da comunidade? 
É se autossustentar. Ser comunidades autossustentáveis. Que nem lá 
no Mapiá, por exemplo. Ou outras comunidades que nem tem lá em 
Santa Catarina. Então, a ideia é essa! É de autossustentar-se. Saber 
viver em comum unidade. (MARIA).

Porém, apesar da maioria dos entrevistados verem esse tipo de vida como ideal 
não se sentem, todavia, preparados para isso. Maria declara que, por enquanto, não 
teria condições de viver em uma comunidade devido ao julgamento e preconceito da 
sociedade a qual continuaria tendo contato:

Eu vejo que eu não estou preparada para viver em comunidade. Não 
me sinto hoje capaz de dizer: – ‘Ah! Vou morar em uma comunidade 
daimista.’ – Hoje não. Porque não é todo mundo daimista. Se tivesse 
uma comunidade onde todos fossem daimistas e tivesse uma escola. 
Como lá no Mapiá, onde todo mundo é daimista. E tem escola e 
supermercado. Não tem supermercado, mas uns lugares em que tu 
compras. Tudo lá é em função do Daime. E ninguém fica falando um do 
outro: – ‘Ah! Tu fazes macumba!’ – Tudo ali é dentro daquele sistema. 
Tu vives dentro daquele sistema. Aqui não. Tu moras dentro de uma 
comunidade, mas o teu filho tem que ir para uma escola: – ‘Ah! Tu és 
daqueles lá!’ – É o tempo inteiro o julgamento. E as nossas crianças 
não estão preparadas para lidar com isso. A gente também não está. 
As pessoas perguntam de que religião eu sou, e eu tive que chegar 
ao ponto de dizer que eu sou de Deus, para não precisar dizer que eu 
sou do Daime. Então, isso tem que ser revisado também. É como os 
apóstolos que andavam com Jesus. Jesus disse que Pedro ia negar 
ele por três vezes. E chegou a hora que ele negou. Porque a gente 
nega? Então, eu não estou preparada para viver em uma comunidade, 
se eu chego ao ponto de negar. Porque tu negas o Daime. Estás 
negando. Não é para todo mundo que se fala. Não dá para falar para 
todo mundo que tu tomas Daime ou que é daimista. A gente faz isso 
como uma proteção. No intuito de se proteger. É como na época dos 
nazistas em que os judeus tinham que se esconder porque senão 
eram mortos. E querendo ou não, os daimistas são vistos de uma 
forma diferente. Não tem ainda aquela tranquilidade do que é o Santo 
Daime. Aquela clareza. [...] As pessoas não tem essa consciência do 
que é o Daime. O que é essa expansão de consciência. [...] Então, 
para morar hoje fica bem difícil. Porque como é que os meus filhos 
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vão levar os amigos para dentro da comunidade do Daime? Com a 
estrutura social que se tem hoje, não tem como. (MARIA).

Já Laudemiro salienta que, apesar de considerar que o ideal seria viver em 
comunidade, teria que aprender muito ainda para isso:

Penso eu o seguinte: para tu viveres em comunidade precisas estar 
muito bem estruturado. Porque tu tens que, basicamente, abolir certos 
conceitos e concepções. A comunidade é comum, comum a todos. 
Tu tens que te doar. Tens que participar. E tirar todas as roupagens 
que a sociedade coloca. Esses adereços e essas fantasias. E tens 
que te desvendar. Ficar desnudo em termos. Ficar aberto. É um 
processo que requer muita consciência. Se fosse hoje, eu não sei se 
eu conseguiria vivenciar uma comunidade. Mas eu acho que seria 
o ideal. Mas tem que ter umas rupturas muito grandes. Eu tenho 
certas coisas comigo ainda. Eu estou em um processo onde estou 
aprendendo. Mas ainda não estou preparado como deveria, dentro 
da percepção que eu tenho de comunidade daimista. Mas no futuro 
pode ser. Quem sabe? Tranquilamente. Porque tu tens que renegar 
muita coisa. A tua estrutura e o teu ser tem que estar muito bem 
preparados para isso. Mas dentro da minha ótica seria o ideal. Seria 
um processo muito evolutivo. Porque é aquela coisa: uma pessoa 
com outra já dá atrito. Agora imagina em uma comunidade com todos 
os valores e ideias? E viver e compartilhar com todos? Se dentro da 
própria família já se tem atritos, e em muitas coisas temos que ser 
mediadores e administrar. Agora, imagina com tudo isso aí, viver 
nesse meio tranquilo e espiritual de dar e receber? Isso de não querer 
cobrar e subjugar é uma coisa meio difícil no mundo que a gente está 
nessa sociedade. Temos que reconhecer que nós fomos moldados. 
Sobretudo por um processo ideal das cabeças de certos interesses. 
(LAUDEMIRO).

Dentre os entrevistados apenas Stela (ex-fardada) e Helena (entrevistada que 
participou somente de algumas sessões com o Santo Daime) não idealizam viver em 
uma comunidade daimista. Apesar de declararem que o Daime possui um potencial 
de transformação, e conexão com a natureza, poderiam continuar vivendo na cidade, 
ou seja, inseridas na cultura do ser como um exemplo de resistência, ou de que é 
possível viver de uma forma diferente mesmo nos centros urbanos. Helena contou 
que tem uma amiga que foi morar em uma comunidade daimista, como uma forma 
de resistência ao sistema capitalista. Porém, a entrevistada, que é transexual, apesar 
de achar válida a atitude de sua amiga, declara que sua forma de resistência é o 
estudo universitário. Essa seria, segundo ela, a única forma das pessoas acreditarem 
nas palavras de alguém:
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É legal estudar. Eu estou curtindo! Como resistência mesmo. Porque 
a pessoa que eu sou hoje, eu posso até politicamente me reivindicar 
como travesti. Por que esse nome é tão sujo, né? As pessoas ligam 
com prostituição. As pessoas ligam com um monte de coisa ruim. Eu 
reconheço que eu sou vista como uma pessoa marginalizada. E, então, 
estar na universidade é uma forma de resistência. Dependendo do 
contexto eu me reconheço como mulher transexual, ou como travesti 
mesmo. Porque a palavra travesti é marginalizada: – Ai! Travesti! Ah! 
Traveco! – As pessoas elas disferem os seus preconceitos. Porque 
elas acreditam que a diversidade é feita por pessoas estranhas. Por 
monstros que não são seres humanos. Então, eu estou na Universidade 
justamente para conseguir essa oportunidade, mas por resistência 
também. Não ficar repetindo estereótipos. As pessoas tem que se 
dar conta. Está tudo bem. A universidade tem os seus problemas. 
Normal, né? Eu acho que a ela é muito quadrada em vários pontos. 
Mas é o único meio, ainda, de tu fazeres as pessoas acreditarem no 
que tu estás falando. (HELENA).

Já Stela acredita que seria mais fácil viver em uma comunidade. Defende, porém, a 
importância de que pessoas com uma visão mais holística de mundo vivam nas cidades 
e façam diferente dos outros. Assim, seu modo de vida poderia servir de exemplo:

[...] E eu acho importante, também, algumas pessoas estarem fora de 
comunidades justamente para terem contato com outras pessoas que 
não estão na comunidade e poder, então, compartilhar isso. Porque 
muitas vezes as pessoas que se isolam em comunidades acabam 
não tendo tanto contato com outras pessoas. E nesse intercâmbio de 
diferentes estilos de vida, com pessoas da cidade, as pessoas que 
moram na comunidade se comprometem. Então, é importante que 
as pessoas que possuem essa visão mais holística vivam no meio da 
cidade. Que elas vivam no meio da poluição e façam diferente! Assim, 
elas terão contato com pessoas que não são do Daime, também. 
Justamente para poder compartilhar que existem maneiras diferentes 
de se viver. Então, eu acho muito importante que pessoas estejam fora 
da comunidade. Pessoas que pensem da mesma maneira e estejam 
fora das comunidades para que possam, então, espalhar para outras 
pessoas, que vivem de maneira que às vezes não são tão harmônicas 
com a natureza, e que possam servir de exemplo. Seria bem mais 
fácil viver em uma comunidade, em uma ecovila, ou viver perto de 
pessoas que pensam como tu. Mas, ao mesmo tempo, se tu estás 
bem firmado, eu acho que pessoas assim têm condições de viver na 
cidade. Viver onde tem esse consumismo excessivo, essa poluição, e 
tentar mostrar que pode ser diferente. Mas o certo é que essa questão 
de viver no interior, de viver em comunidade, é uma ideia interessante. 
Porque é mais saudável. (STELA).
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Como já visto, o estar encontra-se, de acordo com Kusch, presente em maior 
ou menor grau em todos os americanos. Percebe-se que o que o Santo Daime faz 
é enfatizar os valores do âmbito do estar, e ensinar de acordo com os processos 
educativos presentes nessa cultura o caminho para a ampliação desse domínio, ou 
seja, o caminho de retorno ao mero estar. Os principais expoentes dessa escola, 
Raimundo Irineu Serra e Sebastião Mota de Melo, apesar de não serem indígenas, 
viviam de acordo com os valores e preceitos da cultura do estar. Como declarou 
certa vez Sebastião: “Nasci e me criei nas matas do Amazonas, sou um índio, só 
que mudei de cor, mas lá nasci e me criei. Quanto mais índio o senhor for, melhor” 
(ALBUQUERQUE, 2011b, p. 174). De acordo com MacRae (1992), a doutrina de 
Irineu Serra foi incorporando elementos cristãos provavelmente como uma forma de 
torná-la mais legítima e socialmente aceitável, devido à demonização conferida, na 
época, às crenças indígenas. Porém, o autor ressalta que isso não se deu por um 
planejamento consciente. Desse modo, “Mestre Irineu se assemelha aos xamãs mais 
urbanizados, em cujas crenças e práticas a influência indígena convive intensamente 
com elementos das tradições católica, espírita, esotérica e africana” (MACRAE, 1992, 
p. 127). Segundo Kusch (2000a, p. 199), é próprio de uma cultura que se mantém 
no mero estar reestabelecer e melhorar sua condição sem, no entanto, adulterá-la. O 
que ocorre, assim, é um processo de fagocitação.

Para Kusch (2000a, p. 179-180), o que se denomina de aculturação ocorre 
somente no plano material, como em relação à arquitetura ou a vestimenta: “en 
cambio, en otros órdenes pudo haberse producido un proceso inverso, diríamos 
de fagocitación de lo blanco por lo indígena”. O autor ressalta que a fagocitação 
é um processo dialético e inconsciente que resulta em uma síntese superadora 
do processo geral através da incorporação da antítese, ou seja, a absorção do ser 
pelo mero estar. Essa síntese não se trata de uma mistura de elementos, o que 
geralmente é denominado de sincretismo. Mas sim, como já foi dito, se trata de uma 
incorporação simbólica, pois “nesse processo de fagocitação não há possibilidade de 
dois organismos diferentes persistirem coabitando num mesmo corpo, num mesmo 
habitat, mas há a possibilidade de transformação” (VIÇOSA; MENEZES, 2015, p. 185). 
MacRae (1992, p. 127) afirma que o xamanismo, “apesar de ter adotado orações 
cristãs, colocando santos católicos na categoria de espíritos familiares, ao lado de 
entidades sobrenaturais da água ou da mata, [...] ainda é um dos legados culturais 
indígenas menos modificados”. Percebe-se, desse modo, que o Santo Daime não é 
uma religião sincrética ou miscigenada. Essa religião constitui-se na cosmovivência 
indígena que “engloba e engole o corpo estranho, digerindo-o gerando energia para 
continuar a vida” (VIÇOSA; MENEZES, 2015, p. 185).

Enquanto no ser prevalece o vazio intercultural engendrado pela sua suposta 
superioridade racionalista, imposta à força aos outros povos, o estar abre-se a uma 
transformação através da incorporação do outro, o que proporciona um diálogo 
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intercultural. O diálogo intercultural presente na escola daimista é evidenciado por 
Albuquerque (2011b, 2012a, 2012b). Relembra-se, também, que Assis e Labate 
(2014) conferem à capacidade do Santo Daime de incorporar elementos de outras 
religiosidades em sua cosmologia e prática ritual, extrema importância no processo 
de expansão dessa religião. Porém, salienta-se que incorporação não é mistura, pois 
não ocorre uma descaracterização dos elementos fundamentais. Portanto, pode-se 
considerar que o Santo Daime é uma escola xamânica, sendo que lá se desenvolve 
o que Couto (1989) e MacRae (1992) denominam de “xamanismo coletivo”6. Isso 
porque o xamanismo, como pertencente à cultura do estar, não é fixo e imutável. 
Langdon (2010, p. 162), chama a atenção de que “o xamanismo é visto como um 
sistema cultural que se transforma ao longo da história e do espaço”, o que deixa os 
antropólogos “perplexos com a pluralidade de xamanismos que se expressam hoje 
em dia” (LANGDON, 2010, p. 163).

Considerações finais

Sintetizando os aspectos analisados, um dos principais aprendizados 
apontados tanto nas entrevistas, quanto nos hinários ou na literatura daimista, é 
a identificação do que é verdade e o que é ilusão. Todos os elementos relatados 
como pertencentes à ilusão são relacionados ao consumismo, ao materialismo, ao 
individualismo ou ao racionalismo. Eles fariam com que o ser humano perdesse a 
conexão com a natureza e passasse a perceber como verdadeiro somente os objetos 
visíveis e exteriores. Já a verdade estaria relacionada ao interior e à percepção 
de que existem outros planos de existência. Ela traz uma visão mais holística de 
mundo e uma reconexão com todas as formas de vida. Esse aprendizado levou 
os entrevistados a questionarem o seu próprio modo de viver. Muitos passaram 
a questionar, também, o que apoia o pensamento moderno ocidental e o sistema 
capitalista. Assim, relatam transformações em suas formas de existir, de amar, de se 
relacionar com os outros e com a natureza.

Os entrevistados foram indagados sobre o que eles entendem por ilusão e 
verdade, duas categorias muito presentes no vocabulário daimista. Ambas coexistem 
nas narrativas dos entrevistados e não são opostas, assim como Kusch enfatiza que 
o ser e o estar se dão, mestiçamente, em todos os americanos. O modo como Kusch 
(2000a) caracteriza o âmbito do ser é muito próximo ao modo como os daimistas 
se referem ao que denominam “mundo de ilusão”. Já o estar relaciona-se ao que 

6 “Xamanismo coletivo” parece contraditório, já que, conforme Langdon (2010, p. 162), o xamanismo 
é um sistema cultural. Dessa forma não se destaca xamanismo coletivo ou individual. Porém, o que 
Couto (1989) e MacRae (1992) querem esclarecer com esse termo é que no Santo Daime o voo 
xamânico (transe extático) é possibilitado a todos os seus participantes, e não apenas para alguns 
iniciados, ocorrendo um “voo xamânico coletivo”. Assim, todos poderiam aprender os ofícios de 
um xamã. 
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os entrevistados defendem como sendo pertencente ao “reino da verdade”. Foram 
abordadas, portanto, essas evidentes aproximações. O Santo Daime, portanto, 
ensinaria a identificar o que pertence a essas dimensões. Assim, possuiria o potencial 
para tornar o ser humano mais verdadeiro nas relações consigo mesmo, com os 
outros, com a natureza e com o universo, através de um movimento centrípeto de 
retorno ao centro do mero estar.

No estar o ritual é a instituição educativa por excelência, sendo o equivalente 
funcional da escola nessa cultura. É por isso que os daimistas entendem seus 
rituais como uma escola. Os aprendizados referentes ao que, no entendimento dos 
entrevistados, constitui o reino da verdade, foram apontados como decorrentes 
de revelações proporcionadas pelo processo educativo realizado nos trabalhos 
rituais. Já a ilusão seria a ausência de revelação ocasionada por um olhar exclusivo 
para o exterior. Isso porque somente a busca interior poderia proporcionar os 
conhecimentos considerados verdadeiros. As revelações viriam de Deus e seriam 
intuídas pelos adeptos, ou seja, o que Deus revela seria percebido intuitivamente. 
Portanto, revelação e intuição estariam inter-relacionadas nesse processo. Essa e 
todas as outras aproximações entre a cultura do estar e o Daime, relacionam-se, 
de uma forma ou de outra, ao processo de conjuração entre as forças inferiores do 
caos e as forças superiores da ordem, o que promoveria, conforme Kusch (2000a) a 
identificação com Deus, ou seja, a vivência da totalidade.

Percebeu-se que o Santo Daime ensinou aos sujeitos entrevistados, todos 
eles moradores da cidade, a como iniciarem um movimento centrípeto, ou seja, um 
movimento de retorno da periferia do ser ao centro do mero estar. Portanto, nota-
se em relação a esses sujeitos, que quanto mais tempo de contato com o Daime, 
mais são estimados os valores, as crenças e o modo de vida do estar. O estar é uma 
categoria que se refere aos modos de conhecer/aprender dos povos da América. 
Sua presença nas narrativas dos entrevistados indicaram proximidades entre os 
processos educativos do Santo Daime e as sabedorias xamânicas. Também se 
percebeu, no decorrer da pesquisa, a pertinência do termo fagocitação para descrever 
a interculturalidade presente nos trabalhos daimistas. Foi defendido, aqui, que o 
Santo Daime não é uma religião sincrética ou miscigenada. Mas sim, que integra a 
cultura do estar e, portanto, fagocita elementos da cultura do ser.
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