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Os Cadernos de Viagem (ora publicados em formato digital) 
tornam acessível ao grande público o resultado de uma pesquisa 
que registra e interpreta, por meio de fotografias, textos e música, 
festas e celebrações enraizadas em um  Brasil profundo, o Brasil 
freqüentado por uma parte do povo brasileiro, pouco conhecida 
pelas populações urbanas.

Baseada em uma abordagem clássica da sociologia da cultura, 
a das regiões culturais, a documentação busca inserir cada festa 
no complexo ecológico que a cerca: a natureza, o trabalho, o 
estilo de vida, a mistura de raças, as crenças.

Os Roteiros propostos – do sertão, da floresta, da costa 
atlântica e das minas - registram manifestações culturais, muitas 
delas em risco de desaparecimento, reveladoras tanto da 
persistência  quanto da  singularidade de cada uma dessas festas 
remanescentes do  mundo rural tradicional. Eles também põem 
em evidência os itinerários que marcaram o território ao longo 
da história, itinerários percorridos por indígenas, africanos e 
europeus, povos portadores de costumes e tradições que aqui se 
mesclaram desde o período colonial. 

Inserindo-se em uma longa  tradição que remonta pelo menos 
ao Romantismo – a busca de um retrato de corpo inteiro do Brasil 

Filhos da Terra: 
Roteiros para adentrar o Brasil profundo

Angélica Madeira

– esses Roteiros trazem uma cartografia do território de norte a 
sul, de leste a oeste, e mostram como essas festas ultrapassam 
as fronteiras geográficas e como são fortemente ancoradas na 
atividade econômica e na religiosidade mestiça, substrato de 
todas essas práticas lúdico-religiosas. Elas também servem como 
substrato para identidades coletivas, quando o grupo, de certa 
forma faz parar o tempo cronológico e instaura o tempo cíclico da 
festa, para afirmar seu pertencimento comunitário,  suas crenças 
compartilhadas.

 Cada festa é uma unidade capaz de concentrar em si mesma 
o todo que a contém: paisagens, cenários, indumentárias, poesia, 
música e dança, tradições seculares, culinárias, devocionais. 
Uma cartografia sensível, rostos severos ou risonhos, faces de um 
Brasil rústico que talvez em breve não exista mais. 

 A câmera subjetiva e empática revela um compromisso ético, na 
aproximação cuidadosa dos grupos fotografados; revela também 
um compromisso estético ao trazer imagens surpreendentes, de 
grande beleza, deixando entrever a ponta de um mistério, a 
força transcendental que anima todas as celebrações tradicionais 
enraizadas na cultura do povo.    



Ayahuasca - A Doutrina do Santo DaimeRota dos Povos da Mata

11|10 |

Céu do Mapiá, a doutrina do Santo Daime 
no coração da floresta amazônica

Eraldo Peres

A lua ainda brilha imponente, mesclando-se aos primeiros raios de 
sol durante o nascer do dia no porto da cidade de Boca do Acre, no 
sul do estado do Amazonas. Aos poucos os movimentos de pessoas e 
barcos vão crescendo nas margens do Rio Purus, principal via e meio 
de acesso para a floresta amazônica.

Ao som ensurdecedor dos pequenos motores, os barcos partem 
para mais de seis horas de viagem rumo a comunidade Vila Céu do 
Mapiá, iniciando seu percurso pelo grande rio e finalizando pelo 
pequeno Igarapé do Mapiá, até lentamente alcançar o porto da 
comunidade, ao lado da grande ponte de madeira.

A primeira vista da vila revela a imponência da mata e suas casas 
de madeira, cuidadosamente pintadas com cores vivas, comuns aos 
moradores da floresta. Com mais de mil habitantes e organizada em 
torno das famílias fundadoras, a comunidade está construída junto 
das tradicionais casas das madrinhas e padrinhos, líderes espirituais e 
principais responsáveis pelo desenvolvimento da doutrina. 

Entre bandeirinhas coloridas em homenagem ao festival de São 
Joao, um dos principais festivais do Santo Daime, está a casa da 
Madrinha Rita Gregório, 91 anos, matriarca e esposa do Padrinho 
Sebastião, um dos principais fundadores da doutrina e da comunidade.

Com seu sorriso constante, Madrinha Rita lembra quando chegou 
no início dos anos 80, na região onde hoje encontra-se a vila. “ Rapaz, 
a gente chegou no Mapiá para acampar, não tinha nada, tivemos que 
fazer um limpo para poder acender uma vela. Fizemos uma casa pra 
todo o povo que veio na primeira vez, era quase tudo família”.  Hoje, 
a comunidade demonstra se apresenta de forma consolidada, com uma 
forte base de organização em torno da associação de moradores e da 
igreja do Santo Daime.

Travessia do Rio Purus. Barqueiros se preparam para saída da cidade de Boca do Acre com destino 
a Vila Céu do Mapiá. O Rio Purus é o único acesso à comunidade do Mapiá.
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Homem trabalha na Casa de Feitio do Santo Daime na Vila Céu do Mapiá. A frente, a Cruz e o 
Livro de Hinários da Doutrina. 

Antes de voltar ao seu repouso obrigatório, decorrente de 
enfermidades recentes, Madrinha Rita complementa, “O mundo esta 
dessa forma porque não teve amor, as pessoas entraram logo na coisa 
má, na violência. Para quem acredita no Pai poderoso e segue na 
doutrina, tem Fé e tem tudo”.

Também conhecedor da doutrina, o mais velho Luiz Lopes de 
Freitas, 72 anos, fala da importância da bebida sagrada na sua vida, 
enfatizando que o “Daime para mim é tudo, foi ele que me tirou da 
sepultura. Foi a única coisa que achei nesse mundo que ensina a Fé e 
que cura”. 

O Santo Daime, bebida sagrada para a doutrina, encontra suas 
origens nas populações indígenas da Amazônia ocidental, iniciando 
como movimento doutrinário nas primeiras décadas do século XX, por 
meio do trabalho espiritual do seu fundador, o maranhense e neto de 
escravos Raimundo Irineu Serra. 

Segundo os registros, ao Mestre Irineu foi revelada uma doutrina 
de cunho cristão e eclético, reunindo tradições católicas, espíritas, 
esotéricas, caboclas e indígenas em torno do uso ritual do milenar chá 
conhecido pelos povos Incas como ayahuasca - vinho das almas - e por 
ele denominado Santo Daime”. A bebida é obtida pelo cozimento de 
duas plantas nativas da floresta, o cipó Jagube (banisteriopsis caapi) 
e a folha Chacrona (psicotria viridis), chamada de rainha pelos seus 
seguidores. 

De acordo com o Padrinho Alfredo Gregório, 66 anos, filho do 
Padrinho Sebastiao e hoje um dos principais líderes espirituais, o Santo 
Daime “tem propriedades enteogênicas e produz uma expansão de 
consciência responsável pela experiência de contato com o plano 
espiritual, através do encontro interior com o nosso Eu Verdadeiro”.

O seu preparo faz parte de um ritual sagrado, quando para as 
mulheres são reservadas as tarefas de coleta e limpeza das folhas e aos 
homens, a escolha e a maceta do cipó, realizada na casa do feitio ao 
som das batidas dos porretes e dos cantos dos hinários. Após as etapas 
de seleção e bateção, prossegue um verdadeiro processo de alquimia, 
com a mistura do cipó e da folha em grandes panelas que são levadas 
para o cozimento, onde são fervidas por horas antes de serem coadas 
e acondicionados para o consumo. 
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Celebração de São João em homenagem a Mestre Irineu na Igreja do Santo Daime na Vila Céu do 
Mapiá.

No centro, Padrinho Alfredo Gregório, 66 anos, filho de Padrinho Sebastião e Madrinha Rita, hoje 
o principal guia espiritual da Doutrina do Santo Daime na Vila Céu do Mapiá, durante ritual dos 

Festejos de São João. Ao lado (D), o escritor Alex Polari.
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Raimundo Sidnei, 37 anos, um dos responsáveis pela equipe de 
feitio revela que “o que mais gosta no feitio do Daime e ir para a 
floresta recolher o cipó e a rainha”. Para ele o feitio significa muito, “a 
minha vida, o Santo Daime, trabalhar aqui até a hora que ele quiser, 
porque é uma obra de Deus”. 

Tudo está pronto para a noite do dia 23 de julho, dia de São João, 
dia de farda branca e do hinário do Mestre Irineu. Aos poucos vão 
chegando as mulheres, famílias e casais, com suas fardas em verde e 
branco para celebrar os festejos juninos e a bebida sagrada. 

Na igreja, em forma arredondada lembrando as moradias 
indígenas, os trabalhos iniciam pelas rezas. Em torno de uma grande 
mesa em formato da estrela de Salomão, tendo ao centro algumas 
velas acesas e uma Cruz de madeira, as madrinhas e mulheres mais 
velhas iniciam a reza do terço.

Madrinha Gecila Teixeira de Souza, 66 anos, uma cabocla de 
tranças compridas conta que “desde os 12 anos, por ordem do Mestre 
Irineu, vestiu sua farda, pois ele achou que ela já estava pronta, já 
bailava e cantava, tinha aprendido e sabia os hinários”. E acrescenta, 
“os hinários são a nossa doutrina e as preces do nosso serviço”.

Após a reza acontece um intervalo para que os seguidores possam 
participar de um dos mais importantes momentos da noite, a celebração 
do Santo Daime. Diante de filtros brancos formam-se duas filas, de um 
lado as mulheres e do outro os homens que, após fazer o sinal de Cruz 
e beber a bebida sagrada, partem para o centro da igreja onde, em 
concentração, iniciam os serviços da noite.

No formato de um grande círculo dividindo mulheres de um 
lado e homens do outro, para manter o equilíbrio entre o feminino 
e o masculino, os dois grupos lembram a figura oriental do yin e do 
yang e prosseguem em um harmonioso bailado ao som dos cantos dos 
hinários e dos ritmos dos maracás.

Lembrando os salmos e os cânticos bíblicos, os hinários são 
cantados por todas as vozes. Com melodias simples e formando um 
grande coral os versos levam a todos os ensinamentos da doutrina, 
criando um intenso ambiente de concentração. Levado pela força da 
bebida sagrada, os hinos vão abrindo os caminhos que levam os 
participantes a uma vivência interior de conhecimento e consciência. 

Enquanto no interior da igreja os cantos prosseguem, fora dela 
pequenos grupos se aglomeram em torno da grande fogueira de São 
João. São pequenos intervalos que permitem se aproximar do calor 
do fogo sob um a noite estrelada da floresta, uma harmonia entre 
celebração, música e canto, um encontro de todos com sigo mesmo. 

O dia vai amanhecendo, os primeiros raios de sol começam a 
surgir no horizonte, a Lua ainda mostra o seu brilho, os hinários e os 
ritmos dos bailados anunciam o fim dos serviços. Como em uma visão 
celestial, surge no horizonte sobre a floresta uma grande nuvem em 
forma de uma águia em posição de voo, símbolo da doutrina do Santo 
Daime. 

Raimundo Sidney durante o processo de preparo da bebida sagrada do Santo Daime.
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Mapiá, Brasil Caboclo

Carol Peres

A ocupação do Mapiá teve início na década de 70, quando  
famílias de colonos e seringueiros, lideradas por Sebastião Mota, 
também conhecido como Padrinho Sebastião, deixaram a comunidade 
daimista na Colônia Cinco Mil, situada na estrada de Porto Acre, 
cerca de 12km do centro de Rio Branco, e foram para o interior do 
Estado do Amazonas, em busca de uma vida comunitária sustentável 
e de vivência espiritual da Doutrina Santo Daime, às margens do Rio 
do Ouro.

Em meados de 1983 as famílias se deslocam para a região do 
Igarapé Mapiá, afluente do curso médio do Rio Purus, localizado 
próximo à fronteira com Acre e a Amazônia Boliviana, onde fundaram 
a Vila Céu do Mapiá. 

A área ocupada, cerca de 250 mil hectares, recebeu o título de 
Unidade de Conservação Floresta Nacional do Purus (Flona Purus) em 
1989/1990 como resposta a um processo coletivo de legalização 
fundiária empreendido pela comunidade, por meio do Decreto nº 
96.190, de 21 de Junho de 1988, tendo a Vila Céu do Mapiá como 
uma espécie de capital.

A Flona está localizada na Floresta Amazônica Ocidental do 
Brasil, e sua administração está vinculada à gestão das Unidades de 
Conservação Federais e Instituto Chico Mendes (ICMBio), mantendo 
alguns relacionamentos político-administrativos com os municípios de 
Pauini e Boca do Acre, e com os estados do Amazonas e do Acre.

Com uma população aproximada de mil habitantes, a região é 
uma das mais preservadas áreas da Amazônia ocidental brasileira e 
se tornou um centro de peregrinação que recebe fiéis e adeptos da 
doutrina Santo Daime provenientes do mundo inteiro.

Vila Céu do Mapiá/AM.



Ayahuasca - A Doutrina do Santo DaimeRota dos Povos da Mata

23|22 |



Ayahuasca - A Doutrina do Santo DaimeRota dos Povos da Mata

25|24 |

Padrinho Sebastião, o grande lider

A presença de Padrinho Sebastião no Céu do Mapiá era fator de atração 
de pessoas de todas as partes do planeta e depois de sua desencarnação em 
1990, o local tornou-se sagrado, destino de peregrinos.

O corpo do Padrinho foi enterrado próximo à Igreja, tendo sido 
ali construída uma capela, estabelecendo um clima místico, de grande 
significado para a comunidade daimista.

Proveniente do vale do Juruá, o Padrinho Sebastião conheceu o Santo 
Daime através do Mestre Irineu Raimundo Serra, o fundador da Doutrina, 
por volta de 1930. Ao procurar o Mestre Irineu, em busca de cura para 
grave enfermidade, Padrinho Sebastião obteve a cura, tornou-se seguidor da 
Doutrina e passou a cumprir sua missão.

Depois da desencarnação do Mestre Irineu, em 1971,  Sebastião 
desligou-se do Alto Santo, primeiro centro de Daime e continuou o trabalho 
que iniciara anos antes na Colônia Cinco Mil de forma independente. Logo 
juntou um grupo de pequenos agricultores das redondezas, aos quais se 
juntaram moradores de Rio Branco ininciando-se a vida comunitária que 
acabou repercutindo por todo o Brasil e chegando aos quatro cantos do 
planeta.

Nos últimos anos da década de 70, a Colônia Cinco Mil viveu seu 
período mais brilhante, onde despontavam o Padrinho Sebastião com suas 
barbas brancas, a madrinha Rita, sua esposa, os filhos e futuros líderes cada 
vez mais firmes e um afinado coro de seguidores, músicos e cantores

Em épocas especiais, como a noite de São João, com visitantes de 
todos os quadrantes em meio ao simples povo acreano, com o brilho e força 
do Santo Daime, a Colônia Cinco Mil se transformava no ‘centro do mundo’ 
e sua luz brilhava intensamente. Em meio aos graves problemas pelos quais 
passava o Brasil, ali se respirava a esperança de que um novo tempo havia 
se iniciado sobre o solo terrestre.

O nome do Daime, do Padrinho Sebastião e da Cinco Mil viajaram 
pelo planeta, a comunidade tornou-se operosa e eficiente. Muitos hinários 
floresceram, até que chegou a década de 80 e veio a mudança para o rio 
do Ouro e depois para o Céu do Mapiá, onde fundou a Vila do Céu do 
Mapiá e a comandou até 1990. Após sua morte, seu filho Alfredo Gregório 
de Melo assume o comando da comunidade.

Fonte de pesquisa: 
• www.santodaime.org - Com informações de Flaviano 

Schneider. Jornal Página 20 - Rio Branco/AC. 2003.
• www.ceudovale.com.br

Capela que abriga o túmulo de Padrinho Sebastião (foto ao centro) 
na Vila Céu do Mapiá. Ao lado direito, retrato de Mestre Irineu. 

Quarto da Madrinha Gercila. Ao fundo, Farda utilizada pelas 
mulheres durante os rituais do Santo Daime na Vila Céu do Mapiá.

http://www.santodaime.org -
http://www.ceudovale.com.br
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Madrinha Alda Figueira, 74 anos, guardiã da Rainha. Encontro de gerações na Vila Céu do Mapiá.
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Luiz Lopes de Freitas, 72 anos, conhecedor da Doutrina.

”“A área de floresta tropical da bacia amazônica cobre quase metade 
do território brasileiro (...). Sua incorporação ao Brasil se fez por 
herança do patrimônio colonial português, pela unidade de formação 
cultural fundada nas mesmas matrizes básicas, e pela emigração de 
cerca de meio milhão de nordestinos conduzidos à Amazônia nas 
últimas décadas do século passado (...). Os aldeamentos missionários, 
sobretudo jesuíticos, concentrando grande número de índios, exerceram 
uma ação aculturativa intensa (...).  Sua influencia maior terá sido o 
desenvolvimento de uma religiosidade folclórica e pouco ortodoxa, 
que resultou numa crença popular de colcha de retalhos, fundada no 
sincretismo da pajelança indígena com um vago culto de santos e datas 
do calendário religioso católico.”

Darcy Ribeiro, 2001, p. 314.
O Povo Brasileiro - A formação e o sentido do Brasil. 

Madrinha Rita Gregório, 91 anos, matriarca e esposa do Padrinho Sebastião.

”
“A Doutrina do Mestre Irineu é ainda uma criança de 100 anos, se formos 
considerar o recebimento da Lua Branca pelo Mestre Irineu como sendo 
seu marco inicial. Sua forma original já é um exemplo desta evolução 
adaptativa de uma tradição milenar anterior (no caso a ayahuasca) aos 
novos paradigmas culturais e civilizatórios do século XX. A grandeza 
espiritual do Mestre Irineu foi por em contato esta bebida sagrada e sua 
cultura nativa com a cultura mestiça, cabocla e finalmente com a cultura 
branca, cristã colonizadora. Com isto operou este resgaste e ao mesmo 
tempo uma síntese prodigiosa. Que hoje, menos de um século depois, 
espalhou-se novamente por todos os continentes, com sua mensagem de 
sabedoria e amor universal. ”

Alex Polari de Alverga 
A Evolução da Nossa Doutrina (www.santodaime.org)
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Hinos e Hinários

Trecho do Hinário Lua Branca 
Mestre Irineu 
   
Deus te salve ó lua branca 
Da luz tão prateada 
Tu sois minha protetora 
De deus tu sois estimada 
 

Ó mãe divina do coração 
Lá nas altur(as) onde estás 
Minha mãe lá no céu 
Dai-me o perdão

Fonte de pesquisa: 
• www.santodaime.org
• http://santodaime.com/

doutrina/historia/
• http://hinos.santodaime.org 

- Acervo de gravações - Hinos 
e Hinários do Santo Daime / 
ICEFLU (Igreja do Culto Eclético 
da Fluente Luz Universal)

Na Doutrina do Santo Daime, os hinários 
compõem o principal acervo de ensinamentos. O fato 
dos ensinos espirituais serem transmitidos desta forma 
eminentemente musical remonta aos seus primórdios, 
quando Mestre Irineu recebeu, das mãos da Rainha da 
Floresta, a letra e a música do seu primeiro hino “Deus 
te salve ó Lua branca.”

A música assume um caráter pedagógico, mas 
sua função não se resume em sustentar um corpo 
doutrinário discursivo e sim, através do poder de sua 
própria vibração, abrir o espírito para esse sentimento 
inefável de bem-aventurança que só ocorre quando a 
consciência se funde à existência.

Os hinos ocupam um lugar de destaque na 
Doutrina, ao lado da bebida sacramental. É através 
dos hinos que todos recebem a orientação necessária 
para navegar na força do Daime durante a sessão.

São, portanto, considerados lições preciosas 
para aqueles que os recebem; testemunhos de graças e 
curas recebidas; chamadas das entidades protetoras e 
guias espirituais e instruções para serem consideradas 
por toda a irmandade.

O verbo “dar” originou a palavra “Daime”. Em 
alguns hinos da Doutrina se encontram as expressões 
“dai-me amor”, “dai-me fé”, “dai-me cura”, pois quem 
toma Daime deve estar pronto a receber as dádivas 
vindas de Deus, contidas nesta bebida sagrada.

Arte e Cultura

• Santo Daime - O Império da Floresta, de 

André Sampaio

• Os Guardiões da Floresta, de Sérgio W. 

Bernardes

https://www.youtube.com/

watch?v=s4FaoGCVVPc

• Planta Madre, de Gianfranco Quattrini

• Takiwasi: House of Healing, de Ricardo 

D’Aguiar e Christopher Zahlten

Veja mais indicações de filmes no site da 
AyaFilm 2016 - World Ayahuasca Film 

Festival - http://www.ayaconference.com/
index.php/ayafilm-festival/?lang=pt-br

Filmes
• Hoasca, a religião do sentir, de 

Herivelton Moreira

• O livro das mirações - Viagem ao Santo 

Daime, de Alex Polari

• O Guia da Floresta, de Alex Polari

Literatura

Mestre Irineu - Ilustração de Thiago Botelho - www.artedoastral.blogspot.com.

Foto: Capa do Hinário do Padrinho Sebastião. 
Edição do Centro da Fluente Luz Universal 
Sebastião Mota de Melo, conforme edição 

original de Rio Branco, 1981, organizado por 
Lúcio Mortimer.

http://www.santodaime.org -
http://santodaime.com/doutrina/historia/
http://santodaime.com/doutrina/historia/
http://hinos.santodaime.org
https://www.youtube.com/watch?v=s4FaoGCVVPc
https://www.youtube.com/watch?v=s4FaoGCVVPc
http://www.ayaconference.com/index.php/ayafilm-festival/?lang=pt-br
http://www.ayaconference.com/index.php/ayafilm-festival/?lang=pt-br
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A ayahuasca, também conhecida como hoasca, daime, santo daime e 
vegetal, é uma bebida produzida a partir do cozimento de duas plantas 
nativas da floresta amazônica, o cipó Jagube (banisteriopsis caapi) e a 
folha Chacrona (psicotria viridis), chamada de rainha pelos seguidores da 
Doutrina.

Seu preparo ou feitio é um rigoroso ritual onde as mulheres cuidam das 
folhas e os homens preparam o cipó.

Segundo Alex Polari, “O dia do Feitio do Santo Daime, se constitui talvez 
no ritual mais importante e festivo da Irmandade, quando praticamente 
todos estão mobilizados para a realização da Bebida Sacramental que 
será consumida ritualmente por ocasião das festas do calendário, das 
concentrações e das curas.” 

O feitio envolve várias etapas, iniciando com a expedição para buscar o 
Jagube nas matas. Ao chegar no primeiro Jagube é rezado um Pai Nosso - 
Ave Maria - Salve Rainha. 

As mulheres vão catar as folhas, e em seguida limpá-las na Igreja, com 
os dedos, tirando todas as impurezas de cada folha de Rainha. As folhas 
são lavadas e trazidas para a Casa do Feitio.  Tudo é feito tomando Daime 
e cantando hinos.

O cipó é raspado e limpo. Depois,  inicia-se a bateção. Existe um espaço 
com 12 tocos de madeira em duas filas de seis cada uma, com um banco 
atrás, destinado à bateção. Os homens sentam-se munidos de marretas, e 
enquanto batem o cipó, cantam hinos. 

Do outro lado da bateção está a bancada onde o Daime escorre, e a 
fornalha. As panelas são preparadas com camadas do cipó macerado 
intercalado com folhas e coloca-se água pura, filtrada.

Dessa primeira panela é extraido o que se chama de cozimento (mistura 
da água, cipó, folha). Esse cozimento depois de tirado vai novamente para 
o fogo numa panela com mais folha e cipó e dessa panela têm-se o Daime 
de primeiro grau e assim por diante.

O encerramento do feitio acontece com um trabalho na “Boca da 
Fornalha”, onde as mulheres sobem na Casa do Feitio e juntamente com os 
homens trabalhando no feitio, cantam um hinário determinado pelo feitor.

Folha da Chacrona, chamada também de Folha Rainha, na Floresta Nacional do Purus.

Fonte de pesquisa: 
• www.santodaime.org - 
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
• http://www.ayahuasca-info.com/pt-pt/

Ayahuasca

http://www.santodaime.org -
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
http://www.ayahuasca-info.com/pt-pt/
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Ayahuasca - Vinho das almas
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Santo Daime: A planta-mestre na Doutrina da 
Floresta

Clovis Brito

“Medicina do astral
que o poder superior 

mandou pra nos guiar
Aya, aya, ayahuasca

[...]
Sol, lua, estrela

o mistério da floresta.”

Hinário Novo Amanhecer 

A Amazônia foi inventada, ao menos sob a visão dos cronistas, 
viajantes e ficcionistas europeus, e sob a visão dos nativos (GONDIM, 
2007). O mar de águas doces e a “exótica” floresta marcada pela 
exploração extrativista dos seringueiros desde o século XIX com o 
chamado Ciclo da Borracha, também consistiu no interesse de um de 
nossos maiores escritores, Euclides da Cunha. Para ele, a floresta seria 
um outro sertão e, após ser nomeado chefe da Comissão Brasileira 
para Reconhecimento do Alto Purus, em 1904, projetou elaborar 
um livro relatando suas experiências na região, assim como fez em 
Canudos. O livro que não chegou a ser escrito foi intitulado Um 
paraíso perdido, todavia o escritor publicou uma série de relatórios, 
artigos, prefácios, correspondências e crônicas com suas ideias sobre 
a floresta. (CUNHA, 1994)   

Em um desses documentos enviados para Luis Cruls, em 1903, 
ano em que o Brasil adquiriu da Bolívia as terras que seriam 
transformadas no Território Federal do Acre, Euclides da Cunha 
desabafou: “Alimento, há dias, o sonho de uma viagem ao Acre”. E, 
após conhecer a região, ainda marcado pelo determinismo geográfico 

Rio Purus que dá acesso a Vila Céu do Mapiá.
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e pelo evolucionismo, afirmou que ali consistia em exemplo de uma 
“seleção telúrica”, ou seja, uma seleção pautada na “interiorização 
de elementos culturais e paisagísticos, concorrendo para a existência 
de uma simbiose entre o homem e a terra. (...) [Ele, assim], tende para 
a verticalidade.” (FERNANDES, 1992, p. 171-172) 

Essa simbiose consiste em imagem extremamente pertinente para 
traduzir as expressões culturais surgidas através da manipulação 
e ingestão ritual de plantas-mestre na Amazônia, destacadamente 
a Banisteriapsis caapi. Richard Spruce a descobriu em 1857 após 
seu contato com a ayahuasca em uma expedição à região dos 
índios Záparo na Amazônia. Todavia, somente em 1927, que 
pesquisadores franceses confirmaram que ayahuasca, caapi e yagé 
seriam denominações diferentes para referir-se a mesma planta, a 
Banisteriapsis que teria forte ação psicoativa (GROISMAN, 1991). 
A ayahuasca (do quíchua aya, que significa espírito, e waska, cipó), 
é o nome dado tanto ao vegetal quanto a bebida, resultante da 
combinação do cipó com outras plantas, especialmente a Psychotria 
viridis e a Diplopterys cabrerana. Consiste em um chá utilizado 
milenarmente pelos grupos nativos na Amazônia, destacadamente 
para uso em contextos ritualísticos específicos: “elemento muito 
recorrente no universo cosmológico destes grupos é a existência 
nestas plantas de um espírito-mâe, que determina seu caráter sagrado 
e que as faz produzir o contato com seres que habitam esta dimensão 
invisível. Por isso, são consideradas ‘plantas-mestre’”. (p. 56) 

No início do século XX, essa planta também começou a ser 
utilizada ritualmente por não-indígenas na invenção de práticas 
religiosas que possuem em comum a manipulação da ayahuasca em 
periferias urbanas amazônicas. Nelas, entre os sistemas fluviais e a 
cultura extrativista, ingere-se a “floresta” para promover a conexão 
com o sagrado. Trata-se do Santo Daime, da Barquinha e da União 
do Vegetal, com suas diversas fragmentações internas, três religiões 
fundadas por nordestinos que migraram para a Amazônia com o 
intuito de trabalhar como seringueiros. Segundo Sandra Goulart 
(2004), a relação entre “as religiões ayahuasqueiras e a cultura 
seringueira cabocla da Amazônia se dá num nível profundo, expressa 
na sua mitologia, nos seus rituais e no seu conjunto moral”, resultante 

Trabalho de preparação do Jabugue na Casa de Feitio do Santo Daime, na Vilá Céu do Mapiá.
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do contato entre os “‘caucheiros’ [seringueiros] e grupos indígenas 
e populações ribeirinhas diversas já bastante influenciadas por uma 
evangelização cristã.” (p. 12) Surge, assim, a confluência de distintos 
tipos de xamanismo e vegetalismo com o catolicismo popular, o 
kardecismo, os cultos afro-brasileiros e correntes esotéricas. 

O Santo Daime é a mais antiga dessas religiões. Criada no início 
da década de 1930, na periferia de Rio Branco-AC, por Raimundo 
Irineu Sena (1892-1971) conhecido como Mestre Irineu (Juramidam), 
que descendia de uma família de negros maranhenses relacionada ao 
Tambor de Mina. Em 1912, ele migrou do Maranhão para trabalhar 
no extrativismo da borracha no Acre e, a partir daí, teve contato com 
ayahuasqueiros peruanos, praticantes do xamanismo. Em uma dessas 
experiências com a “planta-mestre”, entrou no êxtase de “miração” 
(estado visionário provocado pela bebida). Guiado por uma voz, ele 
realizou retiros na mata marcados pela ingestão ritual das plantas, 
até se deparar com a aparição da Rainha da Floresta ou Virgem da 
Conceição. A partir desse momento nomeou a bebida de Daime, fruto 
do verbo reincidente nas orações recebidas: “dai-me força”, “dai-
me luz”, dai-me amor”,  configurando a doutrina sob influências do 
Astral.

Marcada por hinos que os adeptos acreditam receber do Astral e 
por bailados realizados pelos fiéis portando um fardamento especial, 
realizam movimentação sincrônica sob os ritmos da valsa, da marcha 
e da mazurca, marcados pela cadência do maracá. A execução 
dos hinários costuma ser extensa, entre dez e quinze horas, nessas 
ocasiões o Daime é ingerido várias vezes como um acionador do 
sagrado.

Dança e festa são meios privilegiados de comunicação com o 
mundo espiritual, conforme ocorre com um conjunto de rituais do 
catolicismo popular. Talvez, por isso, sejam evidenciadas algumas 
aproximações do Santo Daime com tradições populares, a exemplo 
do São Gonçalo, na análise das letras e melodia dos hinos, do 
bailado e, especialmente, das vestimentas. Sandra Goulart (2004) 
destaca que no Daime existem dois tipos de fardamentos, um branco, 
utilizado na execução dos hinários oficiais (para os homens: calça, 
blusa de manga comprida e paletó brancos, gravata preta, e uma Cipó Jagube macerado.
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estrela de seis pontas (estrela de Salomão) no peito direito; para as 
mulheres: saia e blusa de mangas compridas brancas, um saiote 
verde pregueado, uma faixa verde atravessada em diagonal, fitas 
coloridas que pendem do ombro, uma coroa de lantejoulas na cabeça, 
no lado direito do peito a estrela de Salomão e do esquerdo uma 
rosa bordada para as “mulheres”, e uma palma, para as “moças”); 
e um fardamento azul, mais “simplificado”, utilizado nos rituais de 
concentração e hinários não-oficiais.

A cosmologia apresenta aproximações com o universo 
kardecista e os hinários que sustentam os rituais demarcam trânsitos 
reelaborados do catolicismo popular a partir de um “reinado” e 
“império” na floresta e as citações a Jesus e a Virgem Maria. Uma 
das configurações mais representativas no contexto daimista, consiste 
na reinvenção realizada pelo seringueiro Sebastião Mota de Melo 
(Padrinho Sebastião), a partir da criação do Centro Eclético da Fluente 
Luz Universal, oficializado em 1978, agregando ao Daime elementos 
do movimento Nova Era e outros psicoativos, além de estimular fusões 
religiosas em sua configuração, a exemplo do Umbandaime. Essa 
liderança carismática foi responsável pela conformação da Doutrina 
da Floresta, cujas palestras, preleções e conversas informais foram 
sistematizadas e publicadas com o título O Evangelho segundo 
Sebastião Mota, organizado por Alex Alverga (1998).

No início da década de 1980, os adeptos se instalaram no 
Igarapé Mapiá, município de Pauini-AM, criando a Comunidade Céu 
de Mapiá no interior da Floresta Nacional do Purus. Consiste em 
um dos principais centros irradiadores do uso de plantas-psicoativas 
para a expansão da consciência e experiência mística. A abertura da 
religião para a inserção de elementos de outras matrizes possibilitou 
a invenção de novas práticas inspiradas pelo xamanismo, pajelança, 
curandeirismo, vegetalismo, catolicismo popular, kardecismo e, mais 
recentemente, o círculo esotérico e a umbanda. Dos igarapés para o 
céu de Mapiá encontra-se um telurismo singular, que constantemente 
inventa a Amazônia, na internalização concreta e metafórica dos 
mistérios de uma floresta de crenças difundida para os diversos cantos 
do Brasil e do mundo. 

Processo de preparo da bebida sagrada do Santo Daime.
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Diferente dos festejos juninos tradicionais espalhados, 
principalmente, pelo nordeste brasileiro, no Santo Daime a 
homenagem a São João é embalada por hinários, cantados em 
uníssono, em um ritual que dura a noite toda até o amanhecer 
do dia.

Há relatos de que o primeiro festejo de São Jõao na doutrina 
daimista tenha ocorrido em 1935, quando Mestre Irineu 
começou uma nova organização dos trabalhos de hinário. O 
primeiro trabalho, em 23 de Junho, véspera de São João, durou 
toda madrugada e foram cantados os primeiros cinco hinos de 
Mestre Irineu, dois de Germano e dois do João Pereira. 

A seqüência dos primeiros cinco hinos de Mestre Irineu foi: 
Lua Branca, Tuperci, Ripi, Formosa e a Refeição. Este último é 
um hino cantado fora da “linha hinária”, executado somente em 
intervalos de hinários, ou antes de refeições, como anuncia o 
próprio título do hino. Os dois hinos de Germano foram: Divino 
Pai Eterno e Deus Aonde Está. Os dois hinos do João Pereira 
foram Fé em Nosso Pai e Papai do Céu.

Os festejos na Doutrina do Santo Daime seguem um 
calendário oficial de trabalhos espirituais, o qual define os dias 
santos e festejos do ano daimístico. As igrejas e centros em todo 
o mundo devem seguir as datas estipuladas de forma a integrar 
a corrente de positividade formada nestas ocasiões.

Fonte de pesquisa: 
• www.santodaime.org - 
• http://www.euvenhodelongemestreirineu.com/2012/06/o-primeiro-

festejo-de-sao-joao-no-daime.html
• http://www.circuitosaojoao.com.br/texto.php?id=398&id_type=2

Homens cantam e tocam ao lado da bandeira em honra a São João, no início dos ritos do Santo 
Daime durante os Festejos de São João na Vila Céu do Mapiá.

Homenagens à São João

http://www.santodaime.org -
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Madrinhas em oração durante os ritos do Santo Daime nos Festejos de São João, na Vila Céu do 
Mapiá.

Vista geral da Igreja do Santo Daime ao amanhacer na Vila Céu do Mapiá, durante ritual dos 
Festejos de São João.
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Moradores da Vila a caminho da Igreja do Santo Daime para o festejo de São joão. Moradores da Vila Céu do Mapiá na praça central da vila, momentos antes do ritual de São João na 
Igreja do Santo Daime.
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Mulher consumindo a bebida sagrada do Santo Daime 
durante ritual de São João na Vila Céu do Mapiá.

Envolta da fogueira de São João na Igreja do Santo 
Daime na Vila Céu do Mapiá.

Participante do Santo Daime se prepara para o ritual de 
São João na Vila Céu do Mapiá.

Madrinha Gercila, 66 anos, durante festejo de São João 
na Vila Céu do Mapiá.
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Madrinha Julia Chagas, 83 anos, (E) e sua neta, a caminho da Igreja na Vila Céu do Mapiá, para 
participação no ritual do Santo Daime e Festejos de São João.
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O Projeto

O antropólogo Darcy Ribeiro fala em seu livro O Povo 
Brasileiro (1995) de um país mestiço, construído a partir da 
mistura de povos distintos e com características raciais, culturais 
e linguísticas próprias. Uma mestiçagem tanto biológica quanto 
cultural contribuindo para a formação de um  novo povo, do 
povo brasileiro.

O projeto Filhos da Terra - Diversidade e Cultura, surge, então, 
como uma proposta de pesquisa e documentação fotográfica 
do universo simbólico desse chamado povo brasileiro, nascido 
da mistura das culturas indígenas, africanas e portuguesa, o 
que lhe dá sentido e identidade própria.

O processo de pesquisa e documentação do projeto busca 
responder algumas questões e construir um referencial teórico 
e imagético que possibilite conhecer um pouco mais sobre esse 
povo mestiço, esses filhos da terra, os brasileiros.

Filhos da Terra  objetiva documentar e produzir ensaios 
fotográficos, de forma a conhecer e apresentar uma abordagem 
contemporânea das manifestações culturais tradicionais e da 
formação étnica do povo brasileiro, delimitando como campo 
de observação os protagonistas dessas manifestações, seus 
grupos, mestres e territórios de realização.

Ao contrário de um quadro geral do território nacional, o 
campo de observação da pesquisa direciona seu foco de 
trabalho para os cenários e personagens regionais, buscando 
identificar os elementos do universo imagético e simbólico que 
dão sentido a vida social e cultural de diversas regiões do Brasil.

O trabalho de campo - definição das manifestações culturais,  
documentação fotográfica, gravação de depoimentos e coleta 
de materiais de referência - será realizado com base em 
Rotas Culturais: Rota da Costa Atlântica, Rota dos Sertões, Rota 
da Mineração, Rota dos Povos da Mata, Rota Raízes e Fluxos 
Contemporâneos.
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