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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda o processo de iniciação xamânica shipibo dirigido 

para estrangeiros. Conhecida como dieta, essa iniciação compreende período de 
isolamento social, regime alimentar diferenciado e abstinência sexual com a finalidade 
de entrar em contato com os espíritos das plantas e adquirir suas qualidades 
específicas a serem posteriormente empregadas em cerimônias xamânicas. O 
contexto de pesquisa se insere no fenômeno de difusão do uso da ayahuasca para 
além da região amazônica e nas estratégias locais de legitimação do conhecimento 
nativo. A dissertação leva em consideração os elementos de tradução que implicam 
uma iniciação shipibo voltada para estrangeiros, bem como as diferentes motivações 
do maestro shipibo e dos participantes estrangeiros. 

 
Palavras-chave: Xamanismo. Neoxamanismo. Ayahuasca. Dietas. Turismo 

    xamânico. 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The present work deals with the shipibo shamanic initiation process directed 
towards foreigners. Known as diet, this initiation comprises a period of social isolation, 
a differentiated diet and sexual abstinence in order to get in touch with plant spirits 
and acquire their specific qualities to be later used in shamanic ceremonies. The 
research context is part of the phenomenon of diffusion of the use of ayahuasca 
beyond the Amazon region and into local strategies for legitimizing native knowledge. 
The dissertation takes into account the translation elements that imply a Shipibo 
initiation aimed at foreigners, as well as the different motivations of the Shipibo 
conductor and the foreign participants. 

 
Keywords: Shamanism. Neoshamanism. Ayahuasca. Diets. Shamanic tourism. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem por objeto de estudo as dietas shipibo tais como são 

oferecidas para os estrangeiros. Esse processo ocorre em um contexto de abertura 

dessas dietas para estrangeiros como uma formação de iniciação xamânica. Tal 

abertura traz algumas implicações tanto para Shipibo quanto para os estrangeiros. 

Uma delas seria uma redução no tempo de dieta. Outra, o estabelecimento de 

relações mais ou menos estáveis entre maestros e aprendizes (LABATE, 2010).  

O processo das dietas é parte essencial do aprendizado com determinadas 

plantas. Trata-se de um regime específico que prescreve restrições alimentares, 

abstinência sexual e segregação social com o objeto de aprender com as chamadas 

plantas maestras (LUNA, 1986) ou plantas de poder (LABATE, 2010) e em campo 

tratadas como medicinas1. O conceito se estende a raízes, arbustos e árvores aos 

quais são atribuídas propriedades medicinais, atrativas, narcóticas ou mesmo tóxicas. 

Trata-se de plantas con una madre, ou seja, que possuem um “espírito” capaz de 

ensinar, em shipibo, um Ibo – mestre, dono, proprietário (a quem pertence) 

(LECLERC, 2002).  

Entre os Shipibo, seguir uma dieta iniciática envolve “limpar e purificar” o corpo 

para que ele tenha a máxima receptividade aos efeitos da planta (LECLERC, 2002), 

conceito que corresponde também entre outros grupos nativos e praticantes mestiços 

(LUNA, 1986). 

Durante uma dieta devem ser evitados os alimentos muito temperados, sendo 

a pimenta a mais restritiva. Também são evitados alimentos gordurosos, 

especialmente carne de porco, e alguns tipos de peixes. São vetados o açúcar e 

alimentos ácidos. Basicamente, consomem-se durante a dieta alimentos como 

mandioca, banana grande, arroz e alguns tipos de peixes e aves. O consumo de 

álcool é proibido. Também é prescrito o isolamento social e relações sexuais são 

altamente proibidas.  

Tais regras objetivam que o efeito da planta consumida seja absorvido por 

impregnação. Após a ingestão das plantas, o aprendiz inicia um diálogo com os 

“espíritos” destas, de modo a desenvolver as habilidades necessárias para práticas 

 
1 A categoria shipibo Rao (TOURNON, 2002; LECLERC, 2003) inclui as plantas maestras, plantas de 
poder ou medicinas, mas seria uma categoria ainda mais abrangente. 
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xamânicas. Um xamã deve realizar diferentes dietas de plantas, de modo a adquirir 

canções e formar alianças com os espíritos dessas plantas, tornando-o capaz de lidar 

com o maior número de doenças possível. 

Durante a dieta iniciática, o praticante mergulha em si mesmo, física e 

mentalmente, no conhecimento espiritual, a fim de aprender e adquirir as habilidades 

necessárias para práticas xamânicas. O conhecimento adquirido é percebido e 

acessado por meio do uso da ayahuasca, que possibilita a ligação entre todo o 

conhecimento adquirido das plantas maestras (LECLERC, 2002). 

As dietas iniciáticas ocorrem quando algo é dietado, ou seja, objetivam 

estabelecer uma forma de relação específica entre o iniciado e aquela planta maestra.  

No capítulo sobre dietas são abordados os tipos de plantas, seus efeitos, seus 

atributos e suas funções xamânicas correspondentes. Embora as plantas maestras 

sejam o principal objeto das dietas, é possível dietar minerais, animais, orações e até 

lugares, com o mesmo objetivo de adquirir determinadas habilidades xamânicas. 

Contudo, neste trabalho são tratadas apenas as dietas de plantas maestras. 

As dietas, como procedimento de iniciação xamânica, vêm sendo cada vez 

mais disponibilizadas para não indígenas, resultando, entre outras coisas, na 

formação de redes que envolvem indígenas e não indígenas e definem um novo 

campo xamânico (OLIVEIRA, 2012). 

O interesse em desenvolver esta pesquisa surgiu inicialmente de minha própria 

condição de ayahuasqueiro, comungando a bebida com os povos indígenas do Acre 

desde 2000, inicialmente, com os Noke Koi (Katukina) e, depois, com os Yawanawá, 

povo com o qual realizei diferentes dietas – apresentadas na ocasião como uma forma 

de conhecimento espiritual. Com os Yawanawá, realizei em 2010 a dieta do Muká, 

considerada por eles como a mais sagrada ou mais avançada das dietas. Esse 

mesmo interesse, somado ao de conhecer as práticas xamânicas no lado peruano da 

fronteira, me levaram a procurar os Shipibo e, com eles, sob a orientação do maestro 

Miguel, realizei uma sequência de dietas durante cerca de um mês, na comunidade 

nativa Shipibo Paoyan, no Rio Ucayali, também em 2010.  

Em 2017, dando sequência a esse aprendizado, realizei uma dieta de 15 dias 

com o sobrinho de Dom Miguel, maestro Diego. Foi quando despertou em mim o 

interesse em realizar uma pesquisa antropológica sobre as dietas shipibo. Meu lugar 

de pesquisador, portanto, se define a partir desses interesses híbridos entre ciência 

e espiritualidade que permeia o meio ayahuasqueiro (LABATE, 2010).  
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O conceito de Vegetalismo ajuda a melhor explicar e caracterizar o objeto de 

estudo. Ainda que situado nos Shipibo e não nos praticantes mestiços, o Vegetalismo 

permeia-o todo. Expressões como Icaro, Arcana, Medicina, além do próprio nome 

“ayahuasca” são conceitos típicos desse xamanismo ou Vegetalismo mestiço, que 

usa palavras do quíchua. O xamanismo shipibo possui palavras e conceitos 

semelhantes em sua própria língua, mas é por meio desses conceitos do Vegetalismo 

mestiço que se comunica com os estrangeiros. Na verdade, em campo, o que 

presenciei foi o uso corrente dessas expressões, mesmo entre os próprios Shipibo. 

O Vegetalismo trata de uma forma de utilização de diferentes plantas maestras 

em que a ayahuasca ocupa um papel central. Tal utilização é destinada sobretudo à 

cura (sanación), mas também a outras tarefas xamânicas como se comunicar com os 

espíritos das plantas e animais, viajar para lugares distantes (outras localidades e 

outras realidades), localizar objetos e pessoas perdidas, atuar na esfera afetiva-

amorosa, entre outros (LUNA, 1986; LABATE, 2010). O Vegetalismo é a forma 

predominante de xamanismo popular – à qual ainda hoje recorrem os moradores das 

áreas centrais e periféricas das cidades de Pucallpa e Iquitos, para citar as duas 

maiores cidades amazônicas peruanas. 

O contexto de pesquisa se dá em circunstâncias em que o Vegetalismo 

amazônico peruano já atravessa décadas de um processo de internacionalização e 

turistificação (LABATE, 2010; FOTIOU, 2014).  

 

1.1 OS SHIPIBO-CONIBO 

 

As informações deste item foram retiradas do capítulo que trata dos Shipibo-

Conibo2 no Guía Etnográfica de la Alta Amazonía (MORIN, 1998). 

Os Shipibo-Conibo são parte do conjunto linguístico pano, que se distribui em 

ambos os lados das fronteiras entre Peru, Brasil e Bolívia. Os povos de língua pano 

são estimados em 42 grupos étnicos, com um total aproximado de cerca de 40 mil 

habitantes, sendo que os Shipibo-Conibo representam, sozinhos, mais da metade 

dessa população. 

 
2 A literatura utilizada por vezes se refere ao povo pesquisado ora como Shipibo-Conibo, ora como 
apenas Shipibo. No cotidiano, o grupo pesquisado refere-se à maioria das vezes como Shipibo, e 
somente em circunstâncias de maior formalidade como sendo Shipibo-Conibo. No presente trabalho, 
exceto neste item, utilizarei apenas Shipibo para referenciá-los. 
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 Como povo ribeirinho, seus costumes e formas de uma organização política, 

social e econômica diferem dos demais povos pano interfluviais. Estão situados na 

região conhecida como Selva Baixa, cerca de 150 metros do nível do mar ao longo 

do Rio Ucayali e alguns de seus afluentes. Nessa área estão localizadas mais de uma 

centena de suas comunidades.  

Seu modo de vida está adaptado às mudanças do meio ambiente fluvial, com 

suas cheias sazonais e as alterações no leito do rio. O cultivo da mandioca é a 

principal atividade agrícola, enquanto a pesca – atividade cotidiana praticada 

sobretudo pelos homens, na qual iniciam seus filhos desde cedo – constitui a principal 

fonte de proteínas. As mulheres shipibo são conhecidas pelo exímio talento no 

artesanato têxtil e cerâmico. Decorados com os intrincados padrões geométricos 

shipibo, os kené são uma importante fonte de renda.  

Intercâmbios comerciais entre os Shipibo-Conibo e os brancos tiveram início a 

partir dos missionários franciscanos e jesuítas ao final do século XVII e durante todo 

o século XVIII, sendo incrementados com a navegação de barcos a vapor na região. 

Antes mesmo da exploração do caucho ocorreram trocas comerciais entre bens 

manufaturados, tais como ferramentas e produtos da selva, com destaque à 

exploração da salsaparrilha – planta com propriedades medicinais.   

O século XIX e o início do século XX foram marcados pela exploração do 

caucho, para a qual muitos Shipibo e Conibo foram recrutados. Durante esse período, 

a região do Ucayali recebeu grande afluxo de migrantes de outras regiões do Peru. O 

sistema de exploração do caucho, que se baseia numa relação de crédito e dívida, 

acabou por sujeitar os Shipibo-Conibo a uma relação de semiescravidão.    

A respeito de sua organização política, ao tempo do contato havia chefes locais 

e, eventualmente, chefaturas de guerra. Durante o período missionário católico foram 

escolhidos entre os convertidos que dominassem rudimentos do espanhol alguns 

“curacas” para exercerem o papel de intermediários entre brancos e indígenas. Tal 

instituição do “curaca” permaneceu ativa durante todo o ciclo do caucho.  

Por volta das décadas de 1950 e 1960 uma nova ação missionária, desta vez 

protestante, levada a cabo pelo ILV3, deu origem a um novo formato de liderança: os 

maestros bilíngues. Com domínio sobre a leitura e a escrita, tornaram-se os 

 
3 ILV – Instituto Linguístico de Verano ou Summer Institute of Language (SIL), organização mantida 
por denominações protestantes com sede nos EUA.  
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intermediários preferenciais na relação com o governo. Formados nas cidades e, 

portanto, familiarizados com a vida urbana, eram os únicos das comunidades que 

recebiam salários, o que lhes permitia adquirir bens tais como máquinas de escrever, 

motores, rádios e roupas. Seu fascínio com a modernidade os tornou os principais 

agentes da integração com a sociedade nacional peruana. 

A partir de 1974, o governo peruano instituiu um modelo tripartite que mantinha 

a autoridade dos chefes locais, mas à qual se sobrepunham um tenente governador 

e um agente municipal, eleitos em assembleia geral para um mandato de dois anos. 

O novo modelo permitiu o reconhecimento e a titulação das terras comunitárias, além 

de conferir autonomia para a comunidade decidir assuntos civis, de polícia e justiça 

locais. 

O xamanismo shipibo sofreu diferentes pressões, especialmente por parte dos 

missionários. No entanto, sua alta demografia, somada à precariedade do acesso à 

saúde pública, teriam sido alguns dos fatores que permitiram sua continuidade 

(MORIN, 1998). 

 

1.2 PUCALLPA 

 

Com 370 mil habitantes (senso de 2017), a cidade de Pucallpa (“terra 

vermelha” em quíchua) está situada nas margens do Rio Ucayali. É a segunda maior 

cidade em população na Amazônia peruana, atrás apenas de Iquitos (465 mil 

habitantes). É a capital do departamento do Ucayali, que faz fronteira com o estado 

do Acre no Brasil, a leste; a oeste estão os Departamentos de Huánuco e Pasto, e ao 

sul, os Departamentos de Cusco, Madre de Dios e Junín. 

A região do Ucayali já era conhecida por missionários católicos e militares 

espanhóis desde o século XVI. A partir do século XVIII, a atividade missionária 

católica promoveu o estabelecimento das chamadas reducciones, forçando a 

convivência de diferentes povos (LABATE, 2010, p. 9).  

No século XIX, com a expansão da economia extrativista do caucho, a região 

passou por uma intensa colonização, quando foi fundada a cidade de Pucallpa.   

Desde 1943, Pucallpa possui ligação rodoviária com a capital, Lima, através 

da estrada Federico Basadre. Desde então, a cidade tem assistido a um crescimento 

demográfico exponencial, intensificado ainda mais nas últimas duas ou três décadas.  
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As principais atividades econômicas na região são a pesca, a agropecuária e 

a extração madeireira, mas há também a exploração de petróleo e gás e um intenso 

comércio urbano. Como em outras áreas do Peru, o turismo também tem crescido na 

região de Pucallpa, com destaque ao chamado turismo cultural.    

Há incontáveis centros espirituais em Pucallpa e seus arredores, e as dietas 

são por vezes oferecidas para estrangeiros em condições análogas ao que se poderia 

chamar de “pacotes turísticos”. Do momento em que chega no Aeroporto de Pucallpa, 

o estrangeiro passa a ser buscado ativamente para participar de alguma experiência 

xamânica com a ayahuasca. 

Pucallpa, contudo, é percebida no meio ayahuasqueiro (aqui englobando 

maestros shipibo e de outros povos, bem como os praticantes mestiços e seus 

aprendizes estrangeiros) como sendo menos turística e mais adequada a uma 

experiência mais autêntica que Iquitos. Não estive em Iquitos, mas a razão 

argumentada tanto pelo maestro quanto pelos estrangeiros para essa impressão era 

de que em Iquitos os centros são administrados por estrangeiros e que os trabalhos 

são conduzidos de modo a proporcionar experiências turísticas4.   

 

1.3 GLOBALIZAÇÃO E TURISTIFICAÇÃO 

 

A gênese do processo conhecido denominado como globalização, 

internacionalização ou turistificação da ayahuasca é situada em meados dos anos 

1960, quando pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento passaram a se 

interessar pela ayahuasca num período de efervescência da contracultura (LABATE, 

2010; FOTIOU, 2014).  

Contudo, foi somente após os anos 1990, com a derrota do grupo guerrilheiro 

Sendero Luminoso, que a região amazônica pôde ser aberta definitivamente para o 

turismo, bem como outras regiões do Peru (FOTIOU, 2014). 

As necessidades e concepções dos estrangeiros levaram a adaptações nos 

rituais de ayahuasca. As cerimônias antes aconteciam em espaços improvisados e 

tinham caráter mais ou menos informal entre os membros de uma mesma 

comunidade. A partir da vinda dos estrangeiros, essas cerimônias passaram a ter um 

 
4 Essa problematização sobre como o maestro Diego e seus aprendizes percebem o que é turístico 
será abordada no capítulo “Centro Soy Rawa”. 
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caráter mais formal. Parte dessa formalização ocorre no próprio espaço em que é 

feita a cerimônia, antes realizada em locais improvisados. Com as mudanças 

decorrentes do afluxo de estrangeiros, os maestros buscam agora construir uma 

maloca – uma construção, preferencialmente circular, concebida como um “espaço 

sagrado” de uso exclusivo para as cerimônias de ayahuasca. Marcadores visuais 

como a decoração com kenés e a adoção da cushma pelo maestro apontam para 

uma tendência de re-tradicionalização, em que são reforçados os aspectos étnicos 

shipibo a fim de conferir maior “autenticidade” à experiência. As experiências são 

descritas pelos estrangeiros a partir de uma interpretação psicológica, sendo a 

cerimônia concebida como parte de uma terapia psicológica. Conceitos como de 

“trauma”, “abuso” e “perda” relacionam-se a essa tendência em que a toma da 

ayahuasca é pensada como atividade terapêutica (LABATE, 2010). 

No exemplo de campo deste trabalho, foi percebido que o maestro shipibo se 

apropriou do conceito estrangeiro de “trauma”, enquanto os estrangeiros passam a 

utilizar cada vez mais o conceito de “espíritos” de acordo com os parâmetros do seu 

maestro. 

Não menos importante é o processo de cientificação e medicalização, na qual 

a literatura médico-científica é utilizada pelos ayahuasqueiros para explicar as 

experiências. Alguns antropólogos, psicólogos e outros pesquisadores se tornam 

facilitadores ou xamãs em seus próprios centros, enquanto curandeiros locais passam 

a ser autores de textos acadêmicos ou semiacadêmicos. 

Por fim, há em curso um processo de profissionalização, em que os maestros 

passam a atuar em centros institucionalizados para atender à demanda dos 

estrangeiros (LABATE, 2010). Trata-se de centros preparados para o recebimento de 

estrangeiros, por vezes administrados por estrangeiros mesmo, ou ainda, como no 

caso dessa experiência e de outros tantos centros, gerenciados pelos próprios 

maestros.   

A participação em rituais xamânicos é percebida pelos seus participantes 

estrangeiros como um contraponto à civilização ocidental: pré-industrial, pré-

moderno, natural, exótico, espiritual, sagrado, tradicional e atemporal. Preenche a 

necessidade de se conectar com um passado arcaico ou um desejo de continuidade 

da consciência desde os tempos antigos.  

Haveria entre esses participantes um incômodo com a civilização hiper-

racionalizada, científica e materialista, que leva a uma inquietação no sentido de 
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recuperar o significado do sagrado, à qual se somam preocupações com as questões 

ecológicas (FOTIOU, 2014).  

O fenômeno do interesse dos estrangeiros na ayahuasca é analisado por 

diferentes autores (LABATE, 2010; FOTIOU, 2014) como sendo parte do movimento 

neoxamânico.  

Fotiou classifica a busca dos estrangeiros por experiências com a ayahuasca 

na Amazônia peruana como uma forma de peregrinação, sendo esta definida como 

uma jornada que é ao mesmo tempo externa, a locais sagrados, e também interna, 

para fins espirituais e de autocompreensão (p. 77). 

A cura e a transformação pessoal são duas motivações centrais que movem 

pessoas do Ocidente em direção às experiências xamânicas. O xamanismo é muitas 

vezes percebido como uma forma de oposição à medicina e psicoterapias 

convencionais e mais efetivas no tratamento de questões físicas e sobretudo 

psicológicas, como passado traumático e depressão. A purga (vômitos e diarreias 

causadas pela ingestão da ayahuasca) é percebida como parte importante de um 

processo de limpeza física e espiritual (FOTIOU, 2014). 

A possibilidade de uma transformação radical do self é apontada como uma 

das motivações principais dos estrangeiros, mais do que propriamente a experiência 

visionária e sensorial com a bebida (FOTIOU, 2014).  

O neoxamanismo – um desdobramento do movimento Nova Era – evoca novas 

subjetividades, filosofias, éticas e estéticas de vida, tendo a referência da 

espiritualidade indígena como alternativa ao paradigma ocidental hegemônico, na 

qual os xamãs são percebidos como modelos de sabedoria e sustentabilidade 

(CAICEDO, 2007, p. 116-117). 

O neoxamanismo seria um movimento global com uma construção ideológica 

fundamentada nos preceitos de doença/cura e de universalidade dos saberes 

espirituais, em que a transformação do mundo se dá a partir da transformação 

individual da própria consciência (CAICEDO, 2007, p. 115-117).  

As práticas xamânicas são concebidas por esse movimento com a finalidade 

de alcançar um estado de consciência em que a própria pessoa se converte em um 

agente de cura da humanidade, cuja condição é pensada como enferma por suas 

crises ecológicas, sociais e mentais (CAICEDO, 2007, p. 119). 

De fato, a perspectiva dos estrangeiros em campo parece se enquadrar nesse 

cenário definido pelo neoxamanismo. Por outro lado, parece haver também uma 
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continuidade nas práticas xamânicas shipibo, mesmo quando seu destinatário é o 

estrangeiro.   

Para este trabalho, procurei considerar o paradigma neoxamânico como uma 

fonte importante para compreender as motivações, interpretações e a inserção social 

dos estrangeiros, sem perder de vista que a prática das dietas possui um largo 

histórico de utilização entre os Shipibo. Por tais razões, mesmo levando em 

consideração os efeitos de tradução dos estrangeiros sobre as práticas, não me 

pareceu adequado descrever as dietas sob o rótulo de neoxamanismo. 

O conceito de um novo campo xamânico, em que nativos e não indígenas 

atuam em rede (OLIVEIRA, 2012), parece se aproximar do que foi presenciado em 

campo. Pareceu-me haver mais um sentido de continuidade e adaptação no 

xamanismo praticado pelos Shipibo, mesmo quando para estrangeiros, do que 

propriamente uma reinvenção, tal qual o conceito de neoxamanismo sugere.   

Desse modo, procurei-me ater aos valores e sentidos que os Shipibo 

reconhecem na prática das dietas, procurando perceber também de que modo esses 

valores e sentidos são interpretados, traduzidos e incorporados pelos aprendizes 

estrangeiros que abordarei no capítulo sobre dietas. 

O xamanismo tem demonstrado uma capacidade em resistir e adaptar-se a 

novas diferentes realidades. Desde o século XVII, missionários de diferentes ordens 

e denominações cristãs promoveram desde a demonização e perseguição 

sistemática até iniciativas de desacreditar os xamãs perante seu povo, sem terem 

sido capazes de com isso extinguir ou ao menos fazer diminuir o prestígio dos xamãs 

shipibo em suas próprias sociedades.  

Há uma memorável capacidade de resiliência e flexibilidade dos xamãs e do 

xamanismo shipibo em diferentes contextos (MORIN, 1998). 

O xamanismo seria propriamente uma ferramenta à qual os povos dessa região 

amazônica lançam mão quando necessitam de adaptação a novas realidades 

ambientais e sociais. A cerimônia de ayahuasca teria esse caráter de prover 

instrumentos de adaptação às exigências dessas novas realidades (CARUSO, 2005).  

Por essa razão, perceber as transformações resultantes desse processo de 

globalização deve ser visto em continuidade ao papel de adaptação classicamente 

atribuído ao xamanismo na região.  

Caruso enxerga, propriamente na cerimônia com ayahuasca, o papel de 

desconstrução simbólica dos referenciais de realidade e sua reconstrução por 
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intermédio do xamã, capaz de produzir microvariações que refletem uma adaptação 

a novas realidades. Sendo o xamã o responsável por atuar em eventuais conflitos 

entre humanos e espíritos, é ele também quem irá mediar as transformações 

ambientais e sociais pelas quais passam os Shipibo. 

O Vegetalismo seria uma forma específica de xamanismo adaptado a partir de 

um xamanismo nativo devotado sobretudo à caça e à guerra. O aldeamento forçado 

pelas missões teria provido as condições para o surgimento de um xamanismo de 

cura comum a todos os grupos aldeados.  

A distribuição de bens e serviços a montante e a jusante dos rios amazônicos, 

que caracteriza o sistema de aviamento (habilitación) do ciclo do caucho, proveu a 

esse tipo de xamanismo mestiço uma estrutura de reprodução social eficaz em que o 

mestiço ocupa a posição de intermediário entre brancos a jusante e índios nativos e 

a própria floresta – doadora de vida e saúde –, a montante. Tal estrutura permitiu que 

o Vegetalismo, como forma particular de xamanismo mestiço, não apenas resistisse 

ao colonialismo, mas ainda prosperasse sob seu domínio. O xamanismo mestiço 

reproduz a estrutura social do ciclo da borracha: numa ponta, a montante dos rios, 

estão os nativos da floresta e seus bens “naturais” (como a própria borracha), 

enquanto na outra ponta, a jusante, os bens manufaturados provenientes da 

sociedade branca europeia. O mestiço ocuparia a posição de intermediário nessa 

rede de troca de bens e serviços e o xamanismo por eles praticado refletiria essa 

mesma estrutura, invertendo, contudo, o seu sentido: da floresta proveriam os bens 

“espirituais”: saúde, amor e sorte (GOW, 1994). 

A correspondência entre redes de trocas comerciais e simbólicas 

provavelmente precede até mesmo à colonização. As rotas comerciais estabelecidas 

entre a região andina e a região amazônica parecem coincidir com algumas antigas 

redes de trocas xamânicas.  A relação entre poder espiritual e aquisição material 

parece ter sido a regra, e não a exceção (FREEDMAN, 2014).  

 
O xamanismo da Amazônia Ocidental pode ser melhor compreendido por 
meio de um modelo de polaridades de poder entre a montante e a jusante, 
terras altas e baixas, cidade e floresta, indígena e cosmopolita ocidental 
(gringo). As relações de exterioridade são primárias. Forasteiros, se inimigos 
em potencial viraram parceiros comerciais ou opressores que se tornaram 
clientes gratos, sempre desempenharam um papel importante na 
transformação histórica tanto das ideologias quanto das formas de 
xamanismo (FREEDMAN, 2014, p. 130). 
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Obter uma relação ótima entre a perspectiva mais “local” – isto é, mais para 

dentro da floresta, e a perspectiva global parece ter sido o desejo e a fonte de poder 

de muitos xamãs. Sendo os viajantes no tempo e no espaço, seriam eles os tradutores 

e profetas, cabendo a eles interpretar o inédito, conferindo-lhe um lugar inteligível, 

uma inserção na ordem das coisas (CUNHA, 1998).  

Desse modo, para este trabalho irei considerar a experiência de campo no 

Centro Soy Rawa, com as práticas xamânicas adaptadas a este contexto globalizado 

e turistificado, também em uma continuidade com o papel que tem sido atribuído às 

práticas xamânicas em seu sentido clássico.  

 

1.4 OBJETIVOS 
 

O objetivo central deste trabalho é oferecer subsídios para discutir o lugar 

ocupado pelo xamanismo na contemporaneidade. O espaço-tempo definido pelas 

dietas iniciáticas oferecidas a estrangeiros me parece adequado para observar de 

perto, ou melhor, por dentro, como se dão os fenômenos de tradução intercultural em 

um contexto definido por um modelo de aprendizagem shipibo a que os estrangeiros 

se submetem. 

O estudo se desenvolveu ao longo de duas etapas de três meses, totalizando 

seis meses de campo no Centro Soy Rawa – um centro ayahuasqueiro localizado 

dentro do território da comunidade shipibo Vista Alegre do Paichitea, no médio 

Ucayali, dirigido pelo jovem maestro shipibo Diego Sanches. 

A criação do Centro Soy Rawa dentro do território da comunidade nativa 

shipibo Vista Alegre pelo maestro Diego parece atender à sua intenção de melhor 

situar-se nessa rede reformulada a partir da globalização do xamanismo 

ayahuasqueiro. Por um lado, supera a intermediação realizada pelos proprietários de 

centros turísticos de Cusco e Iquitos; por outro, traz a interação com os estrangeiros 

para dentro da sua própria comunidade. Com isso, torna-se menos sujeito aos 

parâmetros da atividade quando gerenciada para finalidades mais turísticas e cria 

seus próprios parâmetros para a condução do trabalho. A iniciativa do maestro Diego 

em criar ele próprio um centro de ayahuasca dentro do território de sua comunidade 

envolve dinâmicas próprias relativas à aquisição de maior autonomia do nativo shipibo 

em relação ao já estabelecido mercado de serviços xamânicos. Ou seja, o maestro 

shipibo não é apenas o sujeito passivo de um processo de globalização, mas um 
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agente que busca situar-se a si mesmo e às suas práticas nesse novo contexto 

globalizado. 

Durante esse período acompanhei, na condição em que eu próprio era também 

um aprendiz, a interação desenvolvida entre o maestro shipibo e seus demais 

aprendizes estrangeiros sob a proposta de realização das dietas de cunho iniciático. 

Para este trabalho, procurei ater-me a essas interações, tendo em mente as 

temáticas abordadas pela Antropologia no que se refere aos fenômenos de tradução 

intercultural. 

Há no processo o efeito de uma dupla tradução entre maestros e seus 

aprendizes estrangeiros que permite uma comunicação de sucesso entre eles, a 

despeito de contextos socioculturais distintos, levando em consideração as condições 

específicas criadas pelo compartilhamento ritual da ayahuasca 

(LOSONCZY&MESTURINI, 2014), objetivando mais propriamente a condição de 

iniciação xamânica dirigida a estrangeiros. Trata-se de buscar compreender o que 

permite a realização dessa comunicação bem-sucedida entre ocidentais urbanos e o 

maestro shipibo. Em outras palavras: o que é ensinado e o que é aprendido nesse 

processo de aprendizagem. 

Em se tratando de processos de aprendizagem, o tempo de permanência 

desses aprendizes estrangeiros é mais longo. A isso, soma-se a necessidade de o 

aprendiz conferir ao conjunto de experiências uma unidade inteligível. Tais 

particularidades impõem a convergência das perspectivas entre o maestro shipibo e 

seus aprendizes, num esforço que é empreendido de ambos os lados. 

Minha participação na qualidade de aprendiz dos processos iniciáticos em que 

implicam as dietas ajudou a produzir dados etnográficos específicos a essa 

participação. Ocorre uma participação na communitas (TURNER, 1969) que se forma 

no centro entre os aprendizes durante o período das dietas iniciáticas em que são 

confidenciadas determinadas informações específicas que só fazem sentido no 

contexto de aprendizagem.  

Desde o princípio, revelei ao maestro e aos aprendizes com quem compartilhei 

esses seis meses de campo que meu objetivo era produzir uma pesquisa a respeito 

do processo das dietas iniciáticas. O próprio maestro foi um grande incentivador, 

dizendo que ele cantaria para que “os espíritos das plantas abrissem meu 

conhecimento”. Dos aprendizes, as palavras que ouvi também foram incentivadoras, 
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no sentido de que, por estar participando das dietas, poderia descrevê-las com 

propriedade.   

Optei por utilizar nomes fictícios para os aprendizes estrangeiros, mas não para 

o maestro e demais shipibo, pelas razões a seguir. 

No caso dos estrangeiros, há a descrição de processos emocionais e 

psicológicos muito íntimos, que entendi por bem preservar suas identidades. No caso 

do maestro e demais shipibo da comunidade, pelo próprio formato da experiência, os 

relatos não alcançam esse nível de intimidade. 

 
1.5 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

 

O primeiro capítulo acompanha o processo de implantação do Centro Espiritual 

Soy Rawa, que ocorreu durante os três primeiros meses de campo. A posição de 

aprendiz em um centro em construção possibilitou assistir e participar de tais 

fenômenos. Correspondendo ao objetivo principal de atender aos estrangeiros que 

buscam por experiências xamânicas entre os Shipibo, observar a implantação do 

Centro Soy Rawa ajudou a tematizar algumas linhas. Como exemplo, a linha distintiva 

entre xamanismo, quando entre nativos, e neoxamanismo, quando para estrangeiros. 

Está localizado dentro de uma comunidade nativa, porém, com uma função 

claramente voltada aos estrangeiros. Ainda apesar disso, houve a presença constante 

dos Shipibo da própria comunidade. O maestro shipibo, ainda que dedicado aos 

estrangeiros, exerce sua função também para membros da comunidade. Em torno da 

construção do centro é tematizada a perspectiva do maestro, que se coloca como um 

profissional que busca sua autonomia dos centros administrados por estrangeiros. 

Nesse capítulo, apresento algumas diferenças entre os pasajeros: estrangeiros 

que permanecem por menos tempo (normalmente, até 15 dias) e os aprendizes, que 

passam períodos mais longos (normalmente, etapas de três a seis meses). Pasajeros 

foi a palavra utilizada em campo para descrever esse estrangeiro de mais curta 

permanência. Segundo Fotiou (2014), a palavra seria utilizada em substituição a 

turista, de conotação negativa. Também apresento a dinâmica entre essas duas 

diferentes categorias de participantes estrangeiros. 

O maior tempo de permanência dos aprendizes estrangeiros somado ao maior 

comprometimento e a forma de aprendizagem exercida impõem maiores esforços na 

dupla tradução entre maestro shipibo e aprendizes estrangeiros. A proposta do 
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maestro Diego na criação do Centro Soy Rawa se dá justamente em oposição aos 

centros existentes que exploram o turismo xamânico como atividade. A maneira como 

o maestro Diego conduz dietas e cerimônias no centro utiliza como referencial 

negativo a própria noção de turismo xamânico por ele atribuída a outros centros em 

que trabalhou.  

Ainda dentro desse mesmo tópico, foi um dado muito relevante deste trabalho 

a preocupação do maestro Diego em ser, parecer e agir a partir do conceito de 

profissional. Ser “profissional” foi a meta declarada do maestro Diego em relação a 

seu próprio trabalho, numa busca por equivalência ao prestígio e respeito adquirido 

por ocupações tais como professores, médicos, enfermeiros e engenheiros entre os 

jovens shipibo.  

O modelo de educação do ILV que promoveu a formação de maestros 

bilíngues e as formas de educação técnica superior, tão almejadas pelos Shipibo 

(ESPINOSA, 2007), parecem servir como referência. Apesar de não ser o mesmo tipo 

de educação formal de uma instituição de ensino superior, o modelo é usado para 

pensar a formação xamânica objetivando, ao final, a formação “profissional” do 

maestro curandero.  

Relativo a esse campo, me parece correto falar nos esforços pela 

profissionalização do maestro. O exemplo do maestro Diego me permitiu observar de 

perto o significado e a importância de “ser profissional” no seu contexto social, bem 

como suas implicações para o trabalho do maestro.    

De modo menos evidente, a perspectiva de profissionalização, seja como um 

facilitador ou mesmo um xamã curandero, também está presente entre os 

estrangeiros, se não como uma motivação central, ao menos como a possibilidade de 

permanecer vinculado a esse universo do xamanismo ayahuasqueiro. A possibilidade 

de uma forma de especialização no xamanismo shipibo prefigura os esforços 

empreendidos nas longas dietas e permanências dos estrangeiros. 

Ainda que não seja o tema central deste trabalho, assistir à formação do Centro 

Soy Rawa permitiu também observar alguns dos impactos na comunidade, como, por 

exemplo, a criação de funções de apoio ao centro entre os mesmos. Reverter parte 

da renda gerada pelo centro para a comunidade parece ter sido uma preocupação 

constante do maestro Diego. Além da remuneração das funções de apoio, Diego 

costuma financiar determinadas festas cívicas na comunidade e formaturas de 

estudantes.  
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Manter essa equidistância entre lucrar com os estrangeiros e compartilhar 

parte desse lucro com a comunidade é uma forma de legitimação social do xamã 

autêntico, ao passo que aquele que apenas lucra para si mesmo passa a ser malvisto 

pela comunidade (FREEDMAN, 2014). Tal preceito parece ter raízes na concepção 

shipibo de pessoa, em que a mesquinhez é a marca do brujo (BRABEC DE MORI, 

2013). 

No capítulo seguinte procuro abordar em detalhe o tema das dietas, mostrando 

as diferenças de valor e de função entre cada uma delas.  

Usando as informações disponíveis a partir dos relatos dos aprendizes em 

dieta, das orientações do maestro e de minha própria experiência, procurei apontar 

as ações de cada planta dietada para que, de maneira inteligível, pudesse ser descrito 

no texto. 

Não faria sentido descrevê-las apenas como um fenômeno particular “para 

estrangeiros”, já que as dietas são parte das práticas xamânicas da sociedade 

shipibo. Do mesmo modo, ainda que os estrangeiros em campo tenham demonstrado 

serem prodigiosos em criar seu próprio entendimento pessoal do processo e sua 

própria relação com cada planta, foi fato observado em campo também que as 

próprias concepções do maestro, que ecoam a concepção shipibo a respeito das 

plantas, orientam a experiência e moldam a aprendizagem dos estrangeiros. Por tais 

razões, mesmo levando em consideração a bibliografia que trata do fenômeno 

particular dos estrangeiros, apoiei-me também na bibliografia que aborda as dietas 

como uma prática shipibo e como se inserem nelas os ideais de corpo e 

comportamento dessa sociedade (LECLERC, 2002) e da sociedade mestiça 

envolvente (LUNA, 1986). A esse respeito, ainda que estejamos tratando da interação 

entre shipibo e estrangeiros, o Vegetalismo mestiço tal qual descrito por Luna aparece 

como um importante elemento de tradução a que sempre recorre o maestro shipibo.  

A partir dessa perspectiva e observando a lógica interna subjacente à forma 

como é dada a sequência às dietas, obtive um vislumbre de como o maestro pensa 

os ideais shipibo de comportamento social e de como estes afetam as experiências 

de aprendizagem formativa dos estrangeiros.  

No terceiro capítulo procuro trazer uma etnografia das cerimônias, abordando-

as não como experiências visionárias individuais avulsas, mas tendo em perspectiva 

o modo como a sequência das cerimônias forma um conjunto em torno de 

determinados eixos, organizados pela intenção dos aprendizes, verbalizada antes do 
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início de cada cerimônia, e pela ação xamânica do maestro que busca atender a essa 

intenção.  

Cada cerimônia possui uma ordem interna pautada principalmente por estes 

dois pontos: o conceito de intenção e a ação xamânica do maestro por meio do ícaro. 

Há também uma ordem como a ação xamânica do maestro é distribuída entre os 

participantes no espaço da maloca que perfaz o formato da cerimônia. 

Observei como tais conjuntos de cerimônias tendem a ser agrupadas de modo 

a formar unidades de conteúdos inteligíveis elaborados pelos aprendizes 

estrangeiros, mas para as quais o maestro colabora de maneira decisiva. 

Utilizando os conceitos de equivocação controlada (VIVEROS DE CASTRO, 

2004) e mal-entendido ritual (LOSONCZY&MESTURINI, 2014), procuro apontar 

como as perspectivas do maestro e aprendizes estrangeiros tendem a produzir uma 

forma de convergência comunicativa ritual.  

O capítulo sobre cerimônias põe em perspectiva o capítulo anterior, sobre as 

dietas, já que é através das cerimônias que aprendiz e maestro irão conhecer os 

resultados das dietas, seja por meio de percepções corporais, visuais ou uma 

combinação das duas. 

É no espaço e tempo definidos pela cerimônia que o aprendiz irá também 

demonstrar o que aprendeu através da sua dieta, por meio do ícaro – a canção pela 

qual a medicina manifesta o seu poder e conhecimento (LUNA, 1986), onde, portanto, 

se efetiva a aprendizagem. 

 

1.6 METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 

 

A metodologia adotada para este trabalho consistiu em participar e observar 

diretamente as dietas e cerimônias no Centro Soy Rawa e pode ser qualificada como 

de participação-observante (OLIVERA, 2012; WACQUANT, 2002), onde a 

participação precede a observação. É a participação que define o que é observado, 

e não o contrário.     

O conceito é adequado para caracterizar minha própria presença em campo. 

Isso porque a posição de onde partem as observações é definida antes pelo estatuto 

de participante, nesse caso, aprendiz da medicina.   

Sustento que participar das dietas e cerimônias permite um lugar específico de 

observação do objeto de pesquisa.     
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Para este trabalho, concebo o tempo da dieta como um lócus para 

compreender um conjunto de relações e transformações que incluem shipibo, 

estrangeiros e as próprias plantas como intermediárias e atores dessas mesmas 

relações e transformações.   

Compreendo que as possibilidades de análise neste trabalho estão justamente 

sobre o estudo de como as categorias corpo, mente, espírito e comportamento 

operam durante o período de dieta, a que tipo de disciplinas estão sujeitas e que tipo 

de transformações ocorrem.  

No caso deste trabalho, boa parte das informações obtidas, seja junto ao 

maestro ou aos estrangeiros, surge no próprio contexto de aprendizagem por meio 

das dietas. Aconselhamentos, ensinamentos e explicações sobre o processo da dieta 

são tomados como fonte de informações etnográficas. As questões relativas às 

transformações no corpo, mente, espírito e comportamento surgem durante o 

processo. Para tanto, utilizei tanto os meus próprios sentidos quanto aqueles 

informados pelos demais aprendizes. Tais informações são tratadas como relevantes 

sobre o método da dieta e seu funcionamento. Trata-se de usar as experiências 

pessoais para melhor compreensão do que falam as teorias nativas sobre a dieta e 

de que forma afetam os participantes, indígenas e não indígenas.  

Que os etnógrafos podem ser afetados pelas situações com que se deparam 

já vem sendo tematizado pela Antropologia (GOLDMAN, 2006; FAVRET-SAADA, 

1990). Contudo, nesse caso específico, não me pareceu adequado colocar-me no 

lugar do “antropólogo afetado”, uma vez que é justamente minha inserção anterior 

nesse campo, como praticante das dietas e participante de cerimônias xamânicas, 

que determina o interesse antropológico. 

Durante o campo, busquei observar como se deram as relações entre maestro 

shipibo e seus aprendizes e pasajeros e como estas eram afetadas a partir das 

plantas, como a teoria nativa ia ao encontro das expectativas dos participantes e os 

possíveis desencontros.  

Procurei observar o comportamento dos participantes no dia a dia da dieta, as 

diferentes relações por estes estabelecidas com as diversas plantas, observando o 

que era ensinado e o que era aprendido e as transformações corporais decorrentes 

da dieta e do isolamento. Do mesmo modo, foram de meu interesse a estrutura da 

cerimônia, a ação xamânica empreendida pelo maestro e como esta era 

recebida/percebida pelos participantes.   
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A toma de notas de campo ocorreu de maneira mais intensa principalmente no 

início. Procurei seguir uma linha descritiva do que se desenrolava ao longo de cada 

dieta, tanto comigo quanto com os demais aprendizes e pasajeros. É preciso que se 

diga que nem sempre dietávamos todos a mesma planta ao mesmo tempo, mas 

houve ocasiões em que isso ocorreu. Uma preocupação foi tentar entender as 

expectativas dos estrangeiros, de como organizavam suas próprias cosmovisões e 

de como esta ia sendo afetada e alterada durante o período. Do outro lado, me 

interessou bastante observar como Diego apresentava sua própria cosmovisão, 

shipibo, mas também permeada por noções do Vegetalismo mestiço ou mesmo 

correspondendo muitas vezes aos próprios conceitos espiritualistas neoxamânicos de 

seus aprendizes e pasajeros. Ou seja, trata-se de descrever como todo o processo 

de dietas e cerimônias ocorre na prática.  

Além do diretamente observado, foram tomadas notas sobre as explicações 

relativas ao processo, ou seja, claramente constatadas do lugar de aprendiz. 

Infelizmente para este trabalho, Diego abordou menos as cosmologias nativas do que 

eu gostaria de ter ouvido. Por outro lado, o processo todo apresentou uma dimensão 

prática de aprendizagem que considerei bastante consistente.   

Há também notas produzidas a partir de questões surgidas nas dietas. Trata-

se de perguntas feitas diretamente ao maestro como forma de tentar aprender a lidar 

com diferentes estados corporais, mentais e emocionais ocasionados pelas dietas. 

São questões que, poderíamos dizer, foram suscitadas pelas próprias medicinas em 

contexto de dieta. 

Material importante foi ouvido em conversas informais, seja durante um 

preparo de ayahuasca, ou no descanso depois do almoço, ou mesmo em situações 

totalmente fora do contexto das dietas, como durante alguma festa da comunidade, 

ou nas corriqueiras viagens entre Vista Alegre e Pucallpa.  

Também realizei algumas entrevistas de campo com Diego e com os 

participantes que no geral serviram para melhor definir alguns pontos já observados, 

tomar conhecimento da trajetória pessoal de Diego, as motivações dos estrangeiros, 

etc.  

Eventualmente também anotei sonhos, tanto os vividos quanto aqueles que 

eram contados por outras pessoas por terem relação com a dieta. Do mesmo modo, 

também as experiências nas cerimônias, que, de fato, eram a maior parte das vezes 



30 
 

 
 

a melhor ocasião para observar os efeitos das plantas no corpo sob dieta, mas 

também as mais difíceis de serem descritas.  

Sobre a pergunta: “quem é o outro” neste trabalho, posso dizer que esses 

outros são tanto o maestro shipibo quanto seus aprendizes e pasajeros vivendo um 

período de liminaridade numa espécie de communitas (TURNER, 1969), à qual passo 

a ter pertencimento na medida em que participo das mesmas dietas.   

Este trabalho objetiva, portanto, descrever as dietas pelo seu “lado de dentro”. 
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2.O CENTRO SOY RAWA 
 

2.1 PUCALLPA 
 

A primeira impressão que obtive da cidade, ainda em 2009, foi bastante 

negativa. Um aglomerado urbano caótico, de trânsito desordenado e barulhento com 

seus milhares de motocars a cruzar a cidade. Tão logo o visitante chegue à cidade, 

será assediado pelas vendedoras de artesanato, em sua maioria mulheres shipibo. 

Xamãs também podem ser encontrados em praticamente toda parte da cidade, em 

especial no distrito de Yarinacocha. A ayahuasca é percebida como parte da cultura 

regional e recebe menções em obras públicas – na torre do relógio localizada no porto 

principal, há um vitral retratando uma cerimônia de sanación – murais retratam o 

universo das visões da ayahuasca juntamente com os kené dos nativos da região, 

especialmente shipibo, que podem ser vistos em locais públicos como a Praça 

D’Armas e no prédio da municipalidade. O turismo ayahuasqueiro é uma realidade 

rapidamente detectada na quantidade de estrangeiros, a maior parte dos EUA, 

Canadá e Europa Ocidental, que transitam pelas ruas centrais da cidade. 

Merece destaque também o “mercado xamânico”, todo um corredor no 

Mercado 2 de Pucallpa destinado à venda de produtos dos mais diversos que incluem 

desde a famosa Água de Florida5 e os mapachos (cigarros artesanais), até raízes e 

plantas medicinais. É possível adquirir ou encomendar ayahuasca nesses lugares e 

recentemente também o rapé produzido no lado brasileiro6 é encontrado e tem 

procura por parte dos estrangeiros. O xamanismo praticado em Pucallpa é tido como 

“mais autêntico” e “menos turístico” do que o praticado em Iquitos7 e no Vale 

 
5 Água de Florida, por vezes também chamada água florida, trata-se de um perfume tradicional, 
vendido no mercado xamânico de Pucallpa, juntamente com a Água de Kananga, Abut, Ruda, etc. É 
largamente empregada nas cerimônias de ayahuasca com objetivos que vão desde a proteção do 
espaço da cerimônia, limpeza espiritual, etc. A questão dos perfumes e cheiro tem uma importância 
que justificará uma abordagem mais detalhada no capítulo sobre as cerimônias.  
6 Há um incipiente comércio xamânico sendo estabelecido entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. De 
Cruzeiro levam-se sobretudo rapé e tabaco (de melhor qualidade que o peruano) e também incensos 
artesanais de breuzinho. De lá são trazidas, principalmente, as tradicionais Água de Florida e Água de 
Kananga, além de tecidos, roupas e calçados com motivos étnicos. O comércio é efetuado através do 
município de Marechal Thaumaturgo e da municipalidade do Breu (Peru); uma parte da viagem é feita 
de barco e outra parte, de avioneta entre Breu e Pucallpa. Há uma loja especializada em produtos 
xamânicos em Cruzeiro do Sul em que recentemente tais produtos passaram a ser ofertados.  
7 Iquitos tem cerca de 465 mil habitantes. É a capital do departamento de Loreto e está a jusante de 
Pucallpa, no mesmo Ucayali.  
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Sagrado8. Essa impressão geral de que a experiência na região de Pucallpa seria 

“mais autêntica” e “menos turística” foi confirmada tanto por estrangeiros quanto por 

alguns shipibo com quem tive contato e que conhecem a cena xamânica de Iquitos e 

Vale Sagrado. Segundo os relatos de meus informantes, os centros de Iquitos e do 

Vale Sagrado já estão estruturados a partir de uma perspectiva turística. Em Pucallpa, 

os centros parecem estar se estruturando mais a partir de uma perspectiva de 

sanación e aprendizagem que implica menor circulação de pessoas, porém, com 

maior tempo de permanência.  

Essa discussão sobre os limites entre turismo e xamanismo irá permear boa 

parte desta dissertação. Assumo que o que há são campos em disputa (LABATE, 

2011). Meus “nativos”, incluindo aí tanto o shipibo Diego quanto os estrangeiros que 

estiveram em centros em Iquitos e Vale Sagrado, têm a mesma percepção e o mesmo 

discurso sobre esses centros serem “mais turísticos”. 

Enquanto em Iquitos as vivências com a ayahuasca viriam como “opcionais” 

na forma de “pacotes”, com direito a visitas a povoados nativos, passeios de barco, 

trilhas na floresta, etc., em Pucallpa a ênfase seria exclusivamente no processo de 

sanación ou aprendizagem (LABATE, 2010). 

Por outro lado, é importante destacar que essa rivalidade entre Pucallpa e 

Iquitos se dá em múltiplos campos, e não apenas na disputa pela clientela do turismo 

xamânico.   

 Pucallpa era antes subordinada administrativamente a Iquitos quando 

eclodiram movimentos pela sua autonomia em meados dos anos 1970. Há uma 

memória muito viva na população dos chamados “pucallpazos” – paralizações 

ocorridas entre as décadas de 1970 e 1980 que culminaram com a autonomia 

administrativa de Pucallpa sobre o departamento do Ucayali. Há uma animosidade 

latente dos pucalpinos em relação aos iquitinos em todas as esferas. De certo modo, 

a disputa de autenticidade no xamanismo entre as duas cidades não chega a ser uma 

novidade, mas representa mais uma faceta dessa disputa político-econômica e 

 
8  O maestro Diego atuava em um centro na cidade de Urubamba, departamento de Cusco. Muitos 
pasajeros e aprendizes do centro estiveram lá, e as informações que obtive a respeito do 
funcionamento desse centro foram através deles. Soube, por exemplo, que existem organizações que 
mantêm centros tanto em Iquitos quanto no Vale Sagrado. Vale Sagrado é como se denomina o vale 
do Rio Urumbamba no departamento de Cusco, onde se localizam as cidades de Pisac, Taray, Calca 
e a própria cidade de Urumbamba.   



33 
 

 
 

simbólica entre Iquitos e Pucallpa. Aparentemente, essa disputa atravessa também a 

disputa pelo mercado de serviços xamânicos.    

É praticamente impossível determinar a quantidade de xamãs em Pucallpa e 

região. Mas há pelo menos mais de uma dezena de centros ayahuasqueiros 

destinados a receber turistas ou, como prefere denominar Diego, pasajeros. Os 

recursos provenientes do que podemos chamar aqui de “turismo ayahuasqueiro” 

representam um importante aporte financeiro e, portanto, podemos considerar a 

existência de diferentes formas de competição e disputa entre os centros e xamãs por 

estes.  

Os centros ayahuasqueiros são criados a partir de parcerias entre os locais 

(geralmente shipibo, mas não apenas) e estrangeiros. Os primeiros entram com seu 

conhecimento tradicional, enquanto os estrangeiros, com recursos financeiros e 

contatos (LABATE, 2010). 

Esse é o caso do Centro Soy Rawa, onde realizei a pesquisa de campo. Diego, 

antes de possuir seu próprio centro, trabalhava como maestro prestando serviço 

como empregado temporário em outros centros em Iquitos e Urubamba, nas 

cercanias de Cusco, Vale Sagrado.  

Para Diego, a criação do Centro Soy Rawa representa uma busca por maior 

autonomia profissional. Para ele e para os estrangeiros que o acompanham na 

empreitada, representa também um esforço de diferenciação entre o que ele 

denomina “ayahuasca turística” e o “curanderismo tradicional”.  

Por outro lado, o centro adota alguns elementos da estrutura “turística” e busca 

estabelecer sua clientela, ao menos parcialmente, a partir do mesmo público 

“turístico” desses outros centros em que esteve.  

 

2.2 VISTA ALEGRE DO PACHITEA  

 

O trabalho de campo aconteceu no Centro Espiritual Soy Rawa, cujo processo 

de implantação ocorreu justamente durante o período de campo. O centro está 

localizado na Comunidade Shipibo Vista Alegre do Pachitea, distrito de Honoria. 

Sendo a maior parte da estrada de terra, a viagem pode demorar três horas, se não 

chover, ou até cinco ou seis horas, quando as chuvas tornam o trajeto mais difícil, 

com atoleiros e rios que cobrem as pontes. Praticamente as mesmas três horas são 
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gastas de barco pelo Rio Ucayali, mas no inverno amazônico (outubro a maio) a 

viagem é melhor do que de carro. 

 

 
Figura 1: Esquema da comunidade Vista Alegre do Pachitea. 
 

A área do centro está distante cerca de um quilômetro da residência do 

maestro curandero Diego Armando Sanches Rojas, em um caminho perpendicular à 

única via da comunidade Vista Alegre. 

A comunidade tem cerca de 600 moradores shipibo. Há uma única estrada não 

asfaltada que liga a vila a outra comunidade shipibo vizinha, Dos Unidos.  

Vista Alegre possui uma escola primária frequentada por alunos até o 

equivalente ao nono ano fundamental. A partir daí, o estudante que desejar continuar 

o estudo secundário deverá fazê-lo em Pucallpa.  

Há um posto de saúde com capacidade para resolução de problemas de baixa 

complexidade como, por exemplo, diarreias, problemas respiratórios, viroses, exames 

básicos e acompanhamento pré-natal.   

Há uma única igreja evangélica, cujo funcionamento é descrito como semanal, 

com cultos dominicais. Em verdade, no tempo em que estive, a periodicidade dos 

cultos foi menor que a indicada pelos moradores. 
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A estrutura administrativa da comunidade corresponde ao mesmo padrão 

descrito para outras comunidades amazônicas. A administração da comunidade é 

feita por três administradores, sendo um representante do governo, uma espécie de 

prefeito e uma autoridade policial-militar responsável pela segurança da comunidade. 

O órgão máximo, contudo, é a assembleia geral de moradores, com poder de nomear 

e destituir seus representantes.  

A comunidade dispõe de rede de distribuição de energia elétrica, mas o 

gerador movido a gasolina só é acionado normalmente das 18 até as 22 horas, aos 

domingos e em datas comemorativas.  

Também está em processo de implantação uma rede de distribuição de água. 

Já existe um tanque de distribuição, mas atende apenas parcialmente à comunidade. 

A residência de Diego, até o momento do campo, ainda não era atendida pela rede. 

A água de sua residência era obtida através de um poço comum, cavado nas 

imediações, por vezes utilizando um gerador próprio para acionar uma bomba d’água, 

mas, na maioria das vezes, retirado manualmente através de baldes.  

As principais atividades econômicas são a agricultura e a pesca. São 

cultivados milho, mandioca, cacau e banana, sendo esta última o principal produto de 

comercialização para fora da comunidade. O arroz, bastante cultivado nas regiões 

circunvizinhas, em escala comercial, não é cultivado em Vista Alegre, em razão, 

segundo alegou Diego, de o solo não ser propício para tal. Há outros cultivos de 

frutíferas como zapote9, abacate e mamão, mas parecem ser mais destinados ao 

consumo local. As famílias também mantêm criação de aves para consumo próprio. 

A pesca artesanal, praticada especialmente no Rio Pachitea e em lagos da região, 

também parece ter sua produção restrita ao consumo local, uma vez que a 

comunidade não dispõe de meios para transportar para Pucallpa.  

Durante minha estadia, presenciei também uma retirada de madeira, mas foi 

algo bastante pontual. Em um dos terrenos próximos ao centro, o proprietário vendeu 

algumas dezenas de toras de “bolaina”, uma madeira de menor valor, de 

circunferência inferior a 10 centímetros, que cresce em matas secundárias. Não 

presenciei retirada de madeiras nobres para comercialização na área. 

Para a construção do centro foram retiradas madeiras nas áreas 

circunvizinhas. As árvores foram retiradas com motosserra e montou-se uma bancada 

 
9 No Brasil, sapoti ou sapota (Acre) – Manilkara zapota.   
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para serrar a madeira no próprio local, transformando-a em pranchas, tábuas e ripas. 

A principal madeira utilizada foi a quinilla, com boa durabilidade. 

Atividades comunitárias são promovidas normalmente aos domingos e em 

datas comemorativas. Entre estas destaca-se a disputa de jogos de futebol, bastante 

popular entre os Shipibo, no campo mantido pela comunidade. Há ainda uma quadra 

de voleibol também utilizada pelos moradores. Promovem-se também eventos 

festivos com música regional e parrilladas (churrascos) de frango, normalmente com 

vista a arrecadar fundos para alguma outra atividade escolar ou comunitária. 

Classificaria a presença de bebida alcóolica na comunidade como “moderada”. 

Apenas a presenciei em eventos pontuais.  

Há pelo menos três pequenos mercados onde se vendem itens básicos como 

sal, açúcar, produtos de limpeza e higiene pessoal, macarrão, arroz e sobretudo 

combustível (gasolina), para mover geradores e motosserras.  

O acesso à comunidade é feito sobretudo por caminhonetes que transportam 

os moradores na cabine ou na caçamba, em valores que variam entre 20 e 30 soles. 

Nos fins de semana, há grande movimentação de moradores saindo da comunidade 

para Pucallpa, bem como recebendo a visita de ex-moradores residentes em Pucallpa 

e familiares.    

No período de chuvas mais intensas (novembro a abril), o acesso fica 

prejudicado e o transporte pode ser temporariamente suspenso em razão de trechos 

da estrada ficarem alagados ou com muita lama. Parte desse problema vinha se 

resolvendo com a colocação de rípio (piçarra) na estrada, por iniciativa da 

municipalidade distrital de Honoria. 

Honoria é a principal vila da região, funciona como uma espécie de capital 

distrital ou polo que concentra serviços e atividades comerciais do local. Tem relevo 

em colinas, que é aproveitado sobretudo na criação de gado. Áreas de várzea da 

região são intensamente exploradas para produção de arroz, enquanto áreas planas 

não alagáveis são utilizadas para cultivo do milho, sempre em escala comercial.  

Ao longo da estrada que liga Vista Alegre a Honoria está Campo Verde (já na 

rodovia Lima-Pucallpa), onde são vistos, além da criação de gado, empreendimentos 

ligados ao manejo madeireiro e reflorestamento, Palma aceitera (óleo de dendê para 

finalidade industrial) e turismo local. Campo Verde é uma pequena cidade às margens 

da rodovia, já na área metropolitana de Pucallpa. Conta com serviços bancários, lojas 

de ferragens e material de construção e venda de víveres e insumos para agricultura. 
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2.3 O CENTRO SOY RAWA 
 

Conforme descrito anteriormente, o Centro Espiritual Soy Rawa está localizado 

há cerca de um quilômetro da residência de Diego, em um caminho perpendicular à 

única via da comunidade, ou seja, penetrando na área de floresta de Vista Alegre. 

Durante o inverno amazônico (outubro a maio), o acesso ao centro se torna bastante 

difícil. No trajeto há dois trapiches (pontes) improvisados com pranchas nas áreas 

mais alagadas que formam pequenos lagos durante o período chuvoso. Mas, mesmo 

assim, a maior parte do caminho converte-se em um lamaçal de difícil travessia. O 

uso de botas de borracha faz-se necessário para proteger contra espinhos, eventuais 

cobras (sempre estão atravessando o caminho) e contra a própria lama. Quando a 

chuva era muito intensa, o caminho ficava completamente alagado e tínhamos de 

atravessá-lo com a água acima dos joelhos. 

 

 
Figura 2: Esquema do Centro Soy Rawa. 
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A área aberta para o centro corresponde a cerca de um hectare. No momento 

em que cheguei havia uma construção retangular de madeira 12x10 m, com cobertura 

de zinco, utilizada como maloca, e ligado a ela por meio de trapiche, um sanitário rural 

e uma área de banho, ambos de madeira com cobertura de palha chebón10 

pasajeros11 mais exigentes. É difícil determinar com precisão qual é a capacidade de 

hospedagem do centro, pois, além dos cinco cômodos, é possível hospedar também 

na maloca entre 8 e10 pessoas, totalizando entre 12-15 pessoas, mas em caso de 

necessidade é possível ampliar, utilizando, por exemplo, a antiga maloca, que deve 

acomodar algo entre 5-8 pessoas. Durante o campo, contudo, a média de pessoas 

hospedadas, entre pasajeros e aprendizes, raramente alcançou dez pessoas ao 

mesmo tempo.  

Na primeira etapa do campo (fevereiro-maio), a maior parte da água utilizada 

para consumo era captada da chuva, através da cobertura de zinco, que por uma 

calha metálica abastecia uma caixa d’água de 2 mil litros. Como as chuvas eram 

intensas e frequentes, era o suficiente para nos manter abastecidos. Antes da calha 

ficar pronta, o abastecimento era feito a duras penas, dependendo do transporte de 

galões a pé por dentro da floresta. Já na segunda etapa de campo (julho-setembro), 

um poço artesiano de 90 metros de profundidade havia sido cavado, como resultado 

da doação de um estrangeiro atendido anteriormente por Diego. O abastecimento 

passou a ocorrer então através de uma bomba d’água que funcionava a partir de um 

gerador movido à gasolina. Um tanque cheio normalmente durava mais de uma 

semana, a depender da quantidade de pasajeros do centro.  

Também é digno de nota que o centro recebeu uma doação em dinheiro que 

foi utilizada para que fosse erguida uma torre para sinal de internet. Sua instalação 

foi justificada em função das necessidades do centro em buscar pasajeros, o que é 

feito quase que 100% através das redes sociais. O centro dispõe de uma página no 

Facebook, mas, por enquanto, a maior parte dos convites a pasajeros ocorre através 

dos contatos pessoais em rede de Diego e de Bruce. O funcionamento do Wi-Fi, 

contudo, é restrito, principalmente em função da falta de energia elétrica regular. Na 

primeira etapa do campo, uma bateria vinha sendo carregada na comunidade, ou 

mesmo em Pucallpa, e com ela fazia-se funcionar o sinal de Wi-Fi inicialmente em 

 
10 No Brasil, ouricuri. Trata-se de uma palmeira – Syagrus coronatai. 
11 Pasajero é como são chamados os hóspedes temporários do centro. Mais à frente haverá uma 
caracterização mais detalhada do termo e seus significados.  
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apenas duas horas ao dia: uma pela manhã e outra no final da tarde. Já na segunda 

etapa Diego disponibilizou um gerador a gasolina que permitiu manter o Wi-Fi ligado 

por mais tempo.  

A maloca definitiva destinada às cerimônias, circular, foi sendo construída 

durante a primeira etapa de campo. O trabalho incluiu a retirada de madeira nas 

próprias imediações do centro. Os trabalhadores encarregados do trabalho de corte 

e transporte das árvores foram shipibo da própria comunidade, pagos em regime de 

diária. Já para o corte em pranchas foi contratado um maestro12, que montou uma 

bancada de serra na própria área. Esse foi um dos modos mais explícitos com que o 

recurso utilizado para a construção do centro circulou na comunidade.  

 

 
Figura 3: Construção da maloca das cerimônias. 
 

A maloca circular foi concluída em meados de julho, com 14 metros de 

diâmetro. A construção retangular anterior foi transformada em refeitório, conforme 

projeto original do centro. Outro sanitário rural foi construído mais próximo à nova 

maloca. O projeto do centro conta também com a construção de tambos: habitações 

 
12 Notei com interesse que o uso do termo maestro é bastante comum e denota a proficiência em 
determinada técnica ou arte. O exemplo do maestro carpinteiro, assim como do maestro albañil 
(pedreiro), ajudaram-me a trazer ao uso do termo maestro curandero uma dimensão mais cotidiana e, 
creio, mais aproximada de seu sentido concreto, ou seja, aqui há muito pouco de sentido de mestre 
como uma pessoa que seja objeto de devoção de seguidores, e mais como alguém que simplesmente 
sabe fazer tal coisa. Muitos estrangeiros, contudo, por vezes percebem e concebem o maestro em 
termos análogos ao guru indiano – como condutor espiritual.  
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individuais bastante básicas, que serão utilizadas para as dietas em isolamento. O 

fato de não terem ainda os tambos foi um inconveniente na realização das dietas por 

não permitir um isolamento total e, portanto, expondo quem está dietando a um maior 

número de interações sociais, o que não é desejável.  

Internamente, a maloca das cerimônias é equipada com colchões, cada um 

sendo ocupado por uma pessoa por ocasião da cerimônia e, na maioria das vezes, é 

a mesma a ser utilizada também para dormir. Também há pequenos armários 

improvisados que servem para guardar roupas e objetos. Em um deles há um 

bebedouro com um galão de 5 litros de água. A pessoa permanece praticamente todo 

o tempo da dieta no seu colchão, e em seus arredores, acomodados ao chão ou em 

tocos, ficam as roupas e objetos pessoais. Como havia em média pelo menos quatro 

pessoas, a maloca das cerimônias se converte também numa espécie de alojamento 

coletivo, embora alguns aprendizes também pudessem fazer uso dos dormitórios 

individuais, quando não houvesse pasajeros ocupando-as.  

O colchão central é ocupado pelo maestro somente durante as cerimônias; a 

ayahuasca e as demais medicinas em uso ficam ao seu redor, sobre pequenos 

tecidos shipibo, e um grande tecido com padrões shipibo é afixado na parede ao 

fundo, de modo que, durante a cerimônia, a visão que se tem do maestro é 

emoldurado pelos kenés shipibo.  

 

2.3.1 Formação do Centro Soy Rawa 
 

A iniciativa de criação do Centro Soy Rawa partiu de Diego, no que foi 

incentivado principalmente pelos estrangeiros dos quais tratou nos últimos anos. 

Antes do centro, Diego atendia estrangeiros, membros da comunidade e, 

eventualmente, também limeños, em um pequeno shobo (maloca) ao lado de sua 

residência. Mas também já havia empreendido viagens para Lima e Cusco para 

realizar cerimônias de sanación.  

Também foi determinante para a criação do centro seu tempo de estadia no 

Centro Arkana13, onde passou seis meses trabalhando como empregado do centro 

como maestro14. O período fora de casa ocorreu após uma tragédia familiar em que 

 
13 Localizado na cidade de Urubamba, no Vale Sagrado, departamento de Cusco.   
14 Assim Diego referiu-se a si mesmo em relação ao centro: como seu empregado.  
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perdeu uma filha de oito anos, afogada nas águas do Ucayali, cujo corpo nunca foi 

encontrado. Diego diz que passou muitos meses sem tomar la medicina15 após isso 

e quase deixou o curanderismo quando então recebeu um convite para trabalhar por 

um tempo no centro. Diego já havia feito cerimônias anteriormente nesse centro e diz 

que a oportunidade de trabalhar seis meses fora de casa foi importante para que 

pudesse superar o luto pela perda de sua filha. Por essa razão, sempre menciona o 

Centro Arkana com gratidão.  

Contudo, também fez queixas em relação ao sistema de trabalho do centro. 

Disse que o objetivo era “mais turístico”, com isso querendo significar que os aspectos 

de sanación ficavam em segundo plano. Disse que, por vezes, a depender do caso, 

indicava um número maior de cerimônias que o centro proporcionava. A quantidade 

de ayahuasca servida também era regulada pelos coordenadores do centro16, e não 

pelo maestro. Diego dizia que chegaram a sovinar a ayahuasca, aqui significando, 

obviamente, não negar a ayahuasca, sem a qual Diego não teria como realizar o 

trabalho, mas, sim, controlar a dose que deveria ser usada. Segundo Diego, os 

organizadores também lhe pediram para que cantasse apenas para todos ao mesmo 

tempo e não realizasse o canto personal17, pois, assim, poderiam realizar cerimônias 

com maior número de participantes, mas Diego recusou-se, afirmando ser esse seu 

método de trabalho. Diego disse que chegou a realizar cerimônias para até 30 

pessoas, dessa vez acompanhado de outros dois maestros auxiliares e outros quatro 

facilitadores.  

Aqui aparece a questão de o canto personal e o tempo de sanación serem dois 

dos aspectos conflituosos entre a dimensão turística-empresarial e a dimensão de 

 
15 Nesse caso, refere-se à ayahuasca. Eventualmente, o termo medicina é utilizado para referir- se às 
plantas da dieta. 
16 Embora tenha de ser mencionado por estar na gênese do Centro Soy Rawa, o Centro Arkana não 
fez parte diretamente deste campo e, desse modo, não há como dizer, com precisão, detalhes sobre 
a organização do centro. As informações de que disponho são aquelas repassadas por Diego e pelos 
aprendizes que passaram por lá. Segundo esses relatos, por ocasião da estadia de Diego, o centro 
tinha um casal de proprietários: uma mexicana e um estadunidense, ambos radicados em Urubamba. 
A proprietária mexicana era quem coordenava as ações de Diego junto ao público do centro. Diego e 
Bruce contam que houve, inicialmente, um processo de fusão dos Centros Arkana de Iquitos e de 
Urubamba, adquiridos por uma organização empresarial de turismo, mas que, a posterior, houve 
novamente um desmembramento e os Centros Arkana de Iquitos e Urubamba passaram a funcionar 
como duas empresas autônomas.  
17No canto personal ou ícaro personal, o maestro se senta em frente à pessoa a que se destina e canta 
exclusivamente para ela, diferentemente dos demais cantos que são para todos os presentes na 
cerimônia. Irei detalhar no capítulo referente às cerimônias. Para Diego, realizar um canto personal é 
um importante diferencial entre uma cerimônia de sanación e uma cerimônia de mera apresentação 
performática.  
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sanación e aprendizagem. Outra questão também levantada por Diego refere-se à 

falta de plantas para conduzir dietas fora da região amazônica. Para contornar esse 

problema, Diego usou plantas dos Andes como a Muña (espécie de hortelã nativa) e 

a folha de coca. Também trouxe de Pucallpa para o centro no Vale Sagrado cascas 

de Chuchawasi e Chiric Sanango, com as quais conduziu dietas curtas.  

O Centro Arkana está situado no Vale Sagrado do Rio Urubamba, na região 

montanhosa dos Andes, e não na Amazônia, o que traz um impacto significativo no 

trabalho de Diego. Formado no xamanismo amazônico, ele se vê obrigado a adaptar 

suas práticas a outro contexto ambiental, o que lhe causa um desconforto. Por outro 

lado, não existem nessa região, mais fria e mais seca que a Amazônia, as plantas de 

preparação da ayahuasca, o que implica que sua aquisição deva ser feita da selva, 

tornando-a, obviamente, mais cara e mais rara, o que ajuda a explicar o porquê de o 

centro sovinar a bebida.         

Apesar de sua atividade se configurar como a de um prestador de serviços 

turísticos, ele a considera em contraste com o turismo, buscando manter distância 

dessa designação.  

Na fala de Diego, ser maestro e ainda assim não ter o controle total sobre o 

andamento da cerimônia e dos tratamentos é uma contradição incontornável. Da 

forma como se expressou, ter um centro em que pudesse exercer seu trabalho sem 

tais amarras seria uma exigência da própria condição de ser maestro plenamente.  

A permanência de seis meses no Centro Arkana foi crucial para a criação do 

Centro Soy Rawa. Ajudou Diego a definir como gostaria de conduzir seu trabalho de 

maneira “profissional” em seu próprio centro. Foi também a partir do Centro Arkana 

que estabeleceu os contatos e as parcerias. Enquanto alguns o auxiliaram a financiar 

o projeto, outros ajudaram a formar a rede de contatos de onde iria buscar o público 

para o centro. O canadense Bruce foi o principal apoiador, tornando-se sócio no 

empreendimento e passando a residir, ainda que de modo temporário, no próprio 

Centro Soy Rawa.    

Ou seja, por um lado, parece estar em operação a ideia de que alcançar o 

status pleno de maestro implica ter seu próprio centro e viver profissionalmente dessa 

atividade, o que significa que esse centro deve ser financeiramente rentável o 

suficiente para manter a si e à sua família. O Centro Arkana forneceu o modelo de 

empreendimento, mas também é um modelo em negativo do qual procura se 

diferenciar por ser muito “turístico”.  
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Essa diferenciação se dá de maneira discursiva, com Diego dizendo que seu 

trabalho não é turismo, mas curanderismo, ainda que o modelo de gestão seja 

análogo ao de um empreendimento turístico. Curanderismo é como Diego define a 

sua prática.   

Curanderos de Pucallpa rejeitam a identificação de suas práticas como turismo 

xamânico. É muito presente no discurso de Diego que ele qualifique sua atividade de 

curandero em oposição ao que ele considera turístico. Ao buscar expressar essa 

diferenciação, ele afirma sua prática em termos de curanderismo tradicional. A noção 

de praticar uma tradição sempre foi muito forte em seu discurso. Ao buscar esmiuçar 

o que ele usa para qualificar sua atividade como tradicional, em oposição ao turismo, 

aparecem duas questões, principalmente. A primeira é a prática das dietas em que 

utiliza outras plantas, e não somente a ayahuasca. A segunda é a noção de que a 

cerimônia é norteada pelo propósito de sanación, em oposição a cerimônias que 

seriam apenas para experienciar a ayahuasca. Esse propósito geral de sanación é 

especificado por meio das intenções dos participantes. 

 

2.3.2 Funcionamento do Centro Soy Rawa 
 

Diego define como objetivos do Centro Soy Rawa a sanación e a 

aprendizagem do curanderismo, tendo como atividade central a realização das 

cerimônias e das dietas. 

A realização ideal das cerimônias é de três vezes semanais, com um intervalo 

de um dia de descanso entre cada uma delas. Contudo, normalmente, no início de 

cada semana, são agendadas as datas das cerimônias, que podem chegar a até 

quatro – em casos muito raros, cinco, muitas vezes sem um dia de intervalo entre 

uma cerimônia e outra. Cheguei a presenciar cerimônias em até três dias 

consecutivos. Tais mudanças ocorreram na maioria das vezes em função do tempo 

de que os pasajeros dispõem. Muitas vezes, a estadia é acertada em função de um 

número predeterminado de cerimônias, flutuando, nesses casos, a partir de um 

mínimo de duas e um máximo de dez. Acima desse número, o acerto é feito em 

função do tempo: um mínimo de uma semana, podendo se estender até seis meses 

ou mais.  

O valor base cobrado pelo centro aos estrangeiros é de mil dólares por pessoa, 

pela primeira semana de permanência; a partir da segunda semana, os preços vão 
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sendo reduzidos proporcionalmente ao tempo. Por exemplo: para um mês, seriam 

cobrados três mil dólares, seis meses ficariam por dez mil dólares. Na maioria das 

vezes, esse acerto é feito com Bruce, através das redes sociais, que comunica e 

coordena a vinda dos pasajeros com Diego. 

No caso de pasajeros sul-americanos (brasileiros ou argentinos)18, o valor é 

bem menor e é acertado diretamente com Diego, também na maioria das vezes por 

meio de contato privado no seu perfil no Facebook. No meu caso, por exemplo, cada 

etapa de três meses de permanência foi acertada em 4 mil soles.  

Existiu no período de campo a possibilidade de um aprendiz acertar sua 

permanência e aprendizado em função de alguma permuta de trabalho para o centro, 

obtendo uma redução parcial ou total dessa estadia.    

As variações do número de cerimônias e dias de sua realização também 

ocorrem em função das dietas. Diego faz uma observação pessoal de cada pessoa 

em dieta, para determinar se é necessário um intervalo maior ou menor entre a toma 

da medicina (aqui significando a planta de dieta) e a ayahuasca, ou se são 

necessárias mais cerimônias para que a medicina “se processe”19.  

A periodicidade e as datas das cerimônias e dietas também podem variar em 

função de eventos externos, tais como: a necessidade de preparação da ayahuasca; 

a necessidade de, por vezes, deslocar-se para Pucallpa por alguma razão20 e, é claro, 

em função de algum mal-estar que possa acometer o maestro, tais como gripes, 

resfriados, tosses, etc.  

É importante mencionar que o formato de realização das cerimônias segue 

sempre uma agenda de realização durante a semana, e não nos fins de semana, o 

que reforça o caráter de trabalho da atividade21. O próprio discurso de Diego, ao 

agendar as cerimônias, expressa esse caráter de trabalho, por exemplo: “tenemos 

 
18 A presença de sul-americanos pode ser considerada uma minoria em campo em relação aos 
provenientes dos EUA, Canadá e Europa, ainda assim, é um público do qual Diego tem buscado se 
aproximar, bem como mexicanos. 
19 Pretendo detalhar mais à frente esse processo, mas, basicamente, a medicina da dieta, a depender 
da planta, pode provocar um conjunto de reações no corpo, tais como frio, calor, dureza, fraqueza ou 
dor, que levam um tempo para se acomodar ao corpo e se dissipar. Compreende-se que não se pode 
concluir a dieta antes disso e esse tempo pode variar muito em função de cada pessoa. Esse é o 
trabalho ao qual Diego se refere como “processar a medicina no corpo”.  
20 A principal razão de ida a Pucallpa é a compra de alimentos, mas, por vezes, também buscar um 
novo pasajero, sacar dinheiro, comprar algum material para o centro, etc. 
21 Achei inevitável fazer essa comparação. Ao menos no Brasil, o mais comum é que as cerimônias 
ocorram preferencialmente nos fins de semana, o que tende a conferir um caráter mais celebrativo a 
elas.   
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cerimônia lunes, miércoles y viernes. El sábado y domingo, descansamos”. Por 

ocasião da vinda de algum pasajero com pouco tempo, as cerimônias poderiam 

ocorrer também aos sábados e, mais dificilmente, aos domingos, mas isso raramente 

ocorreu.   

 

2.4 QUE CAMPO É ESSE? 
 

Tem sido uma dificuldade situar adequadamente em qual campo esse trabalho 

se encontra. A proposta inicial era tratar as dietas dentro de um contexto 

exclusivamente shipibo, como uma prática nativa própria dos Shipibo para os Shipibo 

através das plantas Rao22.  

Não era minha intenção inicial dar atenção especial aos estrangeiros em 

campo, mas o fato é que Diego passou, em dois anos, de um pequeno shobo no 

quintal de sua casa para um centro espiritual estruturado para receber estrangeiros. 

Ignorar os estrangeiros em campo e tratar de uma epistemologia sem o seu 

destinatário estrangeiro não era uma opção. 

A presença dos estrangeiros em campo remete quase de maneira automática 

à temática do neoxamanismo e à Nova Era, subtraindo a centralidade que quis dar 

de início à questão das dietas enquanto prática nativa. 

Diferentes autores optaram por caminhos teóricos diversos para explicar o 

fenômeno do xamanismo contemporâneo escapando a conceitos que oponham 

autêntico e não autêntico; tradicional e moderno, rural e urbano, que implicam a 

distinção clássica entre xamanismo/neoxamanismo. 

Entendem-se por neoxamanismo práticas híbridas na forma de oficinas, 

terapias e caminhos espirituais pelo mundo inteiro como parte de um movimento 

global heterogêneo, em oposição ao xamanismo pensado pela antropologia cultural, 

como fenômeno temporal e geograficamente situado, dotado de certa 

homogeneidade, portanto. O neoxamanismo introduz no xamanismo elementos não 

indígenas, vindos de diferentes lugares e contextos (LANGDON & ROSE, 2010, p. 

87). 

 
22 O termo nativo rao aplica-se a plantas que apresentem atributos medicinais, mágicos ou mesmo 
venenosos. O conceito será melhor detalhado no capítulo sobre dietas.   
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Ao estudar o campo formado pelas redes em que interagem xamãs yawanawá 

e brancos de classe média urbana, Oliveira (2012) propõe a formulação do conceito 

de um novo campo xamânico:  

 
O novo campo xamânico trata de romper a visão essencializada de que o 
neoxamanismo é prática de não indígenas: criando um campo xamânico, 
indígenas e não indígenas estão em diálogo e têm construções 
sociocosmológicas comuns. Ou seja, não se trata de conceber duas 
entidades separadas – os neoxamãs/neoxamanismo(s) e os 
indígenas/xamanismo em torno de interesses. Neste caso, não se considera 
esse fenômeno em termos do produto dos diálogos entre entidades distintas, 
mas em termos do processo conjunto de criação. É o mesmo que dizer: neste 
caso etnográfico considera-se uma espécie de xamanismo yawa-nawa, ao 
invés de analisar pelo viés de que o neoxamanismo e o xamanismo 
yawanawá – através de seus sujeitos específicos – dialogam e, com isso, 
adquirem um novo “produto” (OLIVEIRA, 2012, p. 33-34). 

 

A ideia de um falar em novo campo xamânico em vez de neoxamanismo 

proposto por Oliveira para as redes Yawa-nawa procura demonstrar que as práticas 

xamânicas ocorridas nas aldeias, ou nos circuitos urbanos, contam com a presença 

de indígenas formados nas epistemologias de suas próprias práticas tradicionais 

(dietas) interagindo com os não indígenas urbanos. Não seria, portanto, “neo” no 

sentido de criação ou invenção, mas novo, sim, por possibilitar um novo tipo de 

interações entre indígenas e não indígenas, o que descreve bem esse campo.  

É importante salientar que a grande maioria dos estrangeiros em campo 

rejeitou pertencimento à Nova Era ou mesmo ao neoxamanismo, o que significa que 

esse “nativo estrangeiro” ao menos não se vê como parte desses movimentos. 

A primeira opção seria, portanto, descartar completamente o conceito de 

neoxamanismo para abordar esse campo. Contudo, o que a experiência em campo 

demonstrou também foi que o estrangeiro aporta no “mundo do curanderismo shipibo” 

já com noções bastante “generalistas” sobre a espiritualidade, noções que podem ser 

caracterizadas como neoxamânicas ou mesmo da Nova Era.  

Portanto, não é um equívoco dizer que os conceitos neoxamânicos trazidos 

pelos estrangeiros são conceitos em operação que, inclusive, fornecerão a esses 

estrangeiros as primeiras bases de tradução do curanderismo.     

Uma vez que esse estrangeiro se submeta a um processo intenso, profundo e 

prolongado como as dietas, ele terá de lidar com um novo (para ele) arcabouço de 

noções, conceitos e práticas que formam uma unidade lógica coerente, no caso, o 

curanderismo shipibo. Dizer que tais noções, conceitos e práticas terão de passar por 
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múltiplas traduções para serem compreendidos não chega a ser novidade. Ainda 

assim, mesmo traduzidos, eles deverão ao final manter sua unidade e coerência 

lógica.   

Ao longo do processo, esse estrangeiro tende a se especializar, mais e mais, 

no universo semântico do curanderismo. Ainda que possa haver uma contínua 

tradução dos conceitos do curanderismo para os termos dos estrangeiros, é inegável 

que este deverá efetivamente aprender a lógica intrínseca do curanderismo. Isso não 

equivale a dizer que o estrangeiro que passe pelo método das dietas sairá dela 

“expurgado” de conceitos neoxamânicos, ou que esta propicie uma transição do 

neoxamanismo para o xamanismo tradicional. Creio que o mais adequado seja 

pensar em termos de que os conceitos neoxamânicos ou Nova Era previamente 

trazidos pelos estrangeiros sejam elementos de partida para a tradução do 

curanderismo e de que esse processo de aprendizagem e tradução do curanderismo 

para os termos dos estrangeiros mantém uma estreita coerência com a lógica do 

curanderismo, cuja principal epistemologia de apreensão se dá por meio da dieta.  

Tampouco se pode falar em uma “conversão” do estrangeiro de neoxamânico 

em curandero. Talvez o mais adequado seja pensar em termos de uma transição 

desse estrangeiro de um (neo) xamanismo generalista para uma condição de 

especialista. Não custa lembrar que o universo de pertencimento social desse 

estrangeiro, antes e depois das dietas, continua sendo aquele desenhado pelo 

neoxamanismo, Nova Era e movimentos ligados à espiritualidade. Mas na medida em 

que ele se especializa no curanderismo e adquire fluência nos seus pressupostos, 

passa também a ocupar outro lugar dentro desse meio.  

Por outro lado, olhando para esse maestro shipibo que ensina, vemos que, ao 

assimilar e incorporar as noções dos estrangeiros, ele estaria realizando uma 

operação classicamente atribuída ao xamanismo de ampliar seu alcance a partir da 

aquisição de novas fontes de conhecimento e poder. Ou seja, a assimilação de 

conceitos exteriores ao xamanismo “tradicional” parte de uma lógica interna ao próprio 

xamanismo. Quando o xamã, mestiço ou shipibo, incorpora, por exemplo, elementos 

psicologizantes ao seu discurso, estaria aumentando o seu poder de alcance, 

diferenciando-se dos demais xamãs do seu entorno, ampliando seu próprio poder e 

conhecimento como xamã. Viajante por excelência, o xamã seria, por definição, 

aquele que não está confinado aos limites do “tradicional”. Seu poder e conhecimento 

demandam “buscar além”, sair dos limites do familiar (LABATE, 2011). 
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Entre os xamãs da Amazônia ocidental haveria a preocupação em produzir 

uma síntese entre a experiência local e o ponto de vista geral. É a partir dessa síntese 

que o xamã afirma o seu poder. Sendo tradutores e também profetas, aos xamãs 

cabe a tarefa de interpretar o novo e dar-lhe um lugar compreensível na ordem das 

coisas. Essa “tradução xamânica”, contudo, busca expressar um ponto de vista 

parcial, como se através da imprecisão buscasse atingir o “verdadeiro sentido”, não 

do que é dito, mas o “âmago” daquilo que se quer dizer (CARNEIRO DA CUNHA, 

1997). 

 

2.5 O MAESTRO COMO PROFISSIONAL 

 

 Diego é um maestro bastante jovem, de apenas 33 anos. Nasceu e cresceu 

num contexto de crescente afluxo de estrangeiros (e de dólares) em função do 

interesse no curanderismo shipibo. É possível supor que isso tenha tido influência 

sobre sua decisão de tornar-se curandero. Ainda assim, teve de passar por todas as 

etapas tradicionais de formação. Sua descrição dos processos de transmissão de 

conhecimento pelo seu avô23, as dietas e suas provações, o ganho de confiança nos 

familiares do entorno, da comunidade e, finalmente, dos próprios estrangeiros24 

demonstram muito mais uma continuidade do que uma ruptura ou inovação na prática 

do curanderismo. 

É interessante observar a importância que os Shipibo conferem à noção de 

profissional. O profissional é alguém que merece respeito por saber o que faz. Em 

algumas circunstâncias, a ideia de profissional foi evocada para se contrapor à ideia 

de “nativo selvagem”25. “Agora não somos mais assim. Agora somos profissionais”, 

disse-me Miguel, irmão de Diego, quando falava sobre antigas práticas e costumes 

abandonados. Na ocasião, Miguel, juntamente com outros shipibo da comunidade, 

falava sobre o costume dos shipibo antigos de produzir um corte na testa de seus 

rivais com uma faca de paxiúba.  

 
23 Diego conta que houve a transmissão de mariri por seu avô. Trata-se de transmissão de 
conhecimento por meio de substância, a fleuma.  
24 Irei tratar sobre esse processo mais adiante. Mas o que interessa aqui é apontar que Diego explica 
sua formação como curandero por etapas, sendo que tratar um estrangeiro com um problema 
particularmente difícil figura como uma etapa “final” em que, a partir desse momento, se sente pronto 
para atender quaisquer pessoas.  
25 Essa parece ser uma noção presente entre os próprios Shipibo tanto quando tratam de outros povos 
não contactados quanto falam de seu próprio passado.  
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Essa fala de Miguel deixa entrever a ideologia que os missionários protestantes 

buscaram difundir mediante os maestros bilíngues, de maneira a desincentivar certos 

costumes considerados “bárbaros” ou “selvagens” como a excisão do clitóris das 

meninas púberes, os duelos com facas de paxiúba afiadas, o sacrifício de animais 

selvagens e domesticados e as libações coletivas (MORIN, 1998, p. 368 e 390)26. 

Ser um profissional é algo almejado pelos jovens shipibo, adquirindo um 

diploma em uma universidade ou numa instituição de ensino superior ou técnica 

(ESPINOSA, 2012).  

A figura dos maestros bilíngues parece exercer uma importância central para 

compreender as posições defendidas por Diego. Formados através do ILV a partir 

das décadas de 1950 e 1960, os maestros bilíngues representaram importantes 

mudanças na sociedade shipibo. O maior conhecimento da escrita e a familiaridade 

com as leis e os costumes da sociedade peruana lhes conferiram prestígio e 

autoridade que, por vezes, chocava-se com a autoridade dos curacas. Formados nas 

áreas urbanas, eram muitas vezes os únicos a receberem salário, com o qual 

adquiriam bens de consumo tais como rádios, máquinas de escrever e motores. O 

fascínio pela modernidade os tornou agentes da integração dos Shipibo à sociedade 

peruana, ao passo que promovem a ruptura com alguns costumes que consideravam 

obsoletos (MORIN, 1998, p. 369). 

O discurso de Diego sobre sua própria atividade parece buscar uma posição 

em que esses dois elementos convergem: por um lado trata-se de ser profissional, ou 

seja, exercer uma atividade econômica remunerada que lhe permita a aquisição de 

bens de consumo. Por outro, sua profissão é também tradicional, uma vez que evoca 

os conhecimentos shipibo sobre plantas e espíritos.  

A construção da figura de profissional por parte de Diego conflita com a noção 

prévia de muitos estrangeiros que buscavam nele a figura de um sacerdote em tempo 

integral. Esse é um dos primeiros mal-entendidos e um dos que levam mais tempo 

para ser desfeito.  

As cerimônias são chamadas de trabalho. É claro que, para pasajeros, a 

percepção é outra, mas, para aprendizes que passam a estar “do lado de dentro” do 

 
26 A cerimônia de excisão do clitóris das moças em puberdade é chamada shébiana shéati e os duelos 
com facas de paxiúba, huéshati (MORIN, 1998, p. 390). 
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centro, essa noção de trabalho aos poucos se consolida como a percepção da rotina 

no centro. Ou seja, a partir do processo de aprendizagem, maestro e aprendizes, 

mesmo quando estrangeiros, passarão a compartilhar a noção de que tudo que 

acontece no centro: cerimônias, dietas e o cuidado com os pasajeros fazem parte de 

um trabalho profissional.  

Voltando à figura do maestro, é a possibilidade de o exercício do curanderismo 

tornar-se economicamente rentável que o impulsiona a criar um centro para receber 

estrangeiros. A realização profissional ao exercer uma atividade economicamente 

sustentável e a realização como maestro curandero são convergentes. Por meio da 

noção de profissional, a figura do maestro curandero é atualizada como modelo de 

interesse e de comportamento.  

Por tais razões, o que me pareceu, durante minha estadia no Centro Soy 

Rawa, foi que o treinamento xamânico oferecido por Diego por meio das dietas, a 

participação nas cerimônias e os cuidados com os pasajeros por parte dos aprendizes 

adquirem contornos de uma formação profissional especializada. O mercado para 

esse profissional estrangeiro em processo de aprendizagem já existe: são os 

inúmeros centros em Pucallpa, Iquitos, Tarapoto e Vale Sagrado. 

Algumas das intrigas mais comuns entre os centros e maestros estiveram na 

disputa por facilitadores e tradutores. Alguns maestros chegam a atribuir sucesso ou 

insucesso profissional a terem bons ou maus facilitadores e tradutores. A disputa 

entre maestros pela preferência dos estrangeiros torna-se ainda mais acirrada no 

caso de estrangeiros que já tenham realizado dietas e tenham maior conhecimento 

sobre o funcionamento dos centros.  

 

2.5.1 Transformações na ordem hierárquica extrativista 
 

Por outro lado, o esquema proposto por Peter Gow (1994) suscitou algumas 

reflexões acerca do (“novo”) jogo de posições criado a partir da relação entre Shipibo 

e estrangeiro. Gow propõe um modelo no qual o xamanismo mestiço espelha as 

relações do sistema de habilitación, onde a aquisição de bens manufaturados 

depende da extração de bens primários da floresta, sendo o mestizo o intermediário 

entre a floresta e a cidade.  

No esquema proposto por Gow para explicar o sistema econômico da 

Amazônia extrativista, a geração de riqueza depende muito mais do crédito e 
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demanda externos do que propriamente da floresta, percebida como fonte inesgotável 

de riqueza dentro desse esquema. 

 
O sistema socioeconômico da Amazônia ocidental associa a floresta aos 
índios selvagens autóctones e à criação de riquezas. A riqueza da floresta é 
liberada para troca por meio da disponibilidade de crédito externo. A floresta 
é vista como um fundo ilimitado de tal riqueza, que é regenerada infinita e 
espontaneamente. O fator limitante do comércio local não é a recalcitrância 
da floresta em fornecer riqueza, mas os caprichos da demanda externa e, 
portanto, o fluxo de crédito. (GOW, 1994, p. 102. Tradução minha) 

 

Por extensão, os dons espirituais da floresta são percebidos como parte desse 

esquema social, podendo conceder a vida ou a morte, com potencial de criação, mas 

não a acumulação de bens. O xamanismo ayahuasqueiro tornaria seus praticantes 

mais parecidos com o “ideal” de nativos da floresta: vitais e potentes, mas sem as 

posses acumuladas da civilização (GOW, 1994, p. 103). 

O xamanismo mestiço ocuparia uma posição análoga à posição do próprio 

mestiço na sociedade hierárquica que tem lugar na Amazônia extrativista, com os 

“brancos” ocupando o topo da hierarquia, os mestiços no extrato intermediário e os 

nativos ocupando a posição mais distante dessa hierarquia, mas, ainda assim, 

relacionados à floresta, local de obtenção tanto dos bens primários quanto dos “bens 

espirituais”, tais como os poderes de cura e sedução são negociados com a categoria 

“floresta” (GOW, 1994). 

Tal esquema pode levar a uma reflexão acerca de quanto a chegada dos 

estrangeiros em cena pode representar em termos de transformação do esquema 

vigente a partir do modelo extrativista. Com uma relação mais direta entre os 

“brancos” (agora estrangeiros e não mais colonos de origem hispânica) e os nativos 

shipibo, o xamanismo mestiço perde espaço, ao passo que os nativos passam a lidar 

de maneira mais direta com esse “novo” branco. O acesso aos recursos dos 

estrangeiros diminui a importância para o nativo shipibo do branco peruano como 

credor e da demanda deste por serviços extrativistas. O xamã shipibo figura como um 

intermediário na relação desse branco com os bens espirituais da floresta.  

Com tais reflexões, pretendo lançar alguma luz a respeito da natureza das 

relações que podem ser encontradas nesse campo. Não procurei trabalhar com 

conceitos definitivos por compreender que limitariam a descrição do que de fato 

ocorre nesse mesmo campo. Contudo, algumas noções se mostraram de tal modo 

persistentes que nortearam minhas observações e análises. A primeira delas é que o 
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estrangeiro que se aproxima do xamanismo shipibo já possui um vocabulário 

neoxamânico, embora não se identifique plenamente com esse conceito. A segunda 

é que o maestro enxerga a si mesmo e suas atividades como sendo de caráter 

profissional, análogo a outras profissões reconhecidas e almejadas pelos Shipibo. A 

terceira é que o estrangeiro adquire proficiência no vocabulário do curanderismo, 

passando ele próprio da condição de generalista para a de especialista, e existe um 

campo profissional para sua atuação. Por último, e não menos importante, é que o 

curanderismo deve ser pensado não apenas como evento avulso, mas como um 

sistema, com uma lógica coerente que tende a manter sua unidade, mesmo quando 

traduzido por diferentes repertórios.  

Em seguida, apresentarei os personagens e papéis encontrados em campo: o 

pasajero, o aprendiz, o maestro, os colaboradores shipibo, a começar pelo facilitador.  

 

2.6 O FACILITADOR 

 

A figura do facilitador é uma função exercida sobretudo por estrangeiros em 

processo de aprendizagem. Sua principal função é cuidar dos pasajeros durante a 

cerimônia. O que notei durante o meu campo é que a figura do facilitador seria 

inicialmente uma função surgida pela necessidade de um formato de cerimônia em 

que são recebidas com frequência pessoas com pouca ou nenhuma experiência na 

ayahuasca. Isso porque são esperados processos difíceis, tais como vômitos, 

diarreia, dificuldade para caminhar (quando é necessário ir ao banheiro e a pessoa 

mal consegue se orientar). Também não são incomuns crises emocionais, tais como 

choro incontido, processos de desespero que fazem a pessoa gritar ou sair correndo, 

etc. Tudo isso faz parte desse “universo da ayahuasca” e é considerado dentro da 

“normalidade” que pessoas que estão em suas primeiras vezes passem por tal 

processo. Quando se trata de um grupo em que as pessoas já conhecem a ayahuasca 

há algum tempo, esses processos tendem a se tornar mais controláveis e menos 

frequentes e uma figura como o facilitador se torna menos necessária. Já, por outro 

lado, quando o modelo de cerimônia é receber frequentemente novas pessoas, a 

figura de um ou mais facilitadores adquire importância central27. A figura do facilitador 

 
27 Para se ter um exemplo, as religiões ayahuasqueiras no Brasil têm suas próprias formas de lidar 
com a questão dos novatos. Na UDV, por exemplo, há uma cerimônia específica para que os 
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permite que o maestro dê prosseguimento à cerimônia sem ter de interrompê-la para 

cuidar de uma pessoa, ou ainda, como é comum, quando há mais de uma pessoa 

passando por processos difíceis. Quanto maior o número de novos participantes, 

maior será a necessidade de facilitadores. Ainda para destacar a importância dessa 

função, cumpre mencionar que o processo pelo qual passa o novato, ou novata, na 

ayahuasca é de natureza muito pessoal e íntima, o que exige do facilitador, ou 

facilitadora, uma extrema cautela na forma de aproximação, abordagem e cuidado, 

sob risco de causar um dano maior à pessoa e à cerimônia. O facilitador deve ter um 

bom conhecimento e domínio da ayahuasca na cerimônia, conhecer bem os 

processos para poder ajudar, o que significa que deve ter passado por eles à sua 

maneira. Deve ter empatia e ainda assim evitar o contato físico (considerado 

prejudicial durante a cerimônia); deve usar um tom de voz adequado que possa ser 

compreendido, mas que não assuste ou perturbe o pasajero.  

Se existe no horizonte do estrangeiro que busca a ayahuasca a possibilidade 

de vir a permanecer no Peru, fixando moradia (LABATE, 2011), a função de facilitador 

é uma das portas que se abrem para essa realização.   

Esse papel do facilitador parece ter sido algo, por assim dizer, “importado” por 

Diego do Centro Arkana e de outros centros, para o modelo do Soy Rawa28. O 

facilitador surge como uma função auxiliar na cerimônia, mas passa a exercer 

também outros papéis fora dela. Intermediar a relação entre maestro e pasajeros 

como tradutor do inglês para o espanhol e vice-versa é uma delas29, bem como ser 

responsável pelo bem-estar geral do pasajero no dia a dia do centro30. Significa que 

o facilitador acaba atuando muitas vezes como uma espécie de conselheiro 

psicológico, o que implica também ajudar o pasajero na tradução e compreensão de 

seus próprios processos31.  

 
convidados comunguem o vegetal por sua primeira vez e quem convidou se torna responsável pela 
pessoa. O Santo Daime tem a figura do fiscal.  
28 “Existe uma intertextualidade entre os vários centros criados e frequentados por estrangeiros e por 
curanderos internacionalizados.” (LABATE, 2011, p. 233) 
29 Também obtive em campo informações de que em outros centros, em vez da figura do facilitador-
tradutor ser exercida por uma única pessoa, ela é desempenhada por duas pessoas diferentes.     
30 O facilitador é, ao menos em tese, um funcionário do centro e auxiliar do maestro, devendo ser 
remunerado por seu trabalho. Na prática, como os facilitadores são também aprendizes do maestro, 
parte dessa remuneração fica como sua aprendizagem. Outro complicador é que, no caso do Centro 
Soy Rawa, seu principal facilitador, Bruce, era também sócio do centro. Essa foi uma das razões do 
início dos desentendimentos entre Bruce e Diego que irei detalhar mais à frente,   
31 Recebi a informação de que alguns centros estão experimentando um modelo de cerimônia em que 
a ayahuasca é distribuída para cerca de uma centena de pessoas sem um único maestro presente, 
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O papel de facilitador foi exercido especialmente por Bruce, mas também pelos 

aprendizes Katlyn e Jack, cuja participação detalharei mais adiante. A função do 

facilitador, especialmente no caso de Bruce, tem início antes mesmo da chegada dos 

pasajeros, já nas redes sociais, explicando os objetivos do centro, as atividades, como 

funcionam as cerimônias, dietas, etc., bem como estabelecendo os preços e pacotes 

e sanando quaisquer dúvidas. A partir da chegada do voo do pasajero em Pucallpa, 

Bruce se responsabiliza por sua estadia na cidade, o que pode durar um dia ou mais, 

eventuais compras e mobilidade até Vista Alegre. Chegando a Vista Alegre, o 

facilitador torna-se um intermediário e tradutor a fim de diminuir o abismo 

comunicacional entre o maestro shipibo e os pasageros estrangeiros, traduzindo do 

inglês para o espanhol e vice-versa, e minimizar o impacto de sua chegada à floresta, 

com os esperados desconfortos e inconvenientes, que de fato não são poucos. 

Uma das exigências para que uma pessoa pudesse exercer esse papel de 

facilitador era ter um domínio razoável de inglês e espanhol.  

 

2.7 ESTRANGEIROS: PASAJEROS E APRENDIZES 
 

Achei particularmente difícil estabelecer uma tipologia social dos estrangeiros 

no centro. A classificação de Labate (2011) de que seriam, em sua maioria, homens 

maduros brancos, de classe média ou classe média alta e de alguma forma associada 

ao movimento new age (LABATE, 2011) não correspondeu com precisão ao grupo 

com o qual tive contato. Primeiro por haver jovens abaixo dos 30 anos. Segundo 

porque a maioria rejeitou totalmente o pertencimento ao movimento new age. Terceiro 

por haver também latino-americanos no grupo32. Ainda assim, afirmar que todos 

pertencem à classe média ou classe média alta me pareceu correto. Na questão 

gênero, a maioria absoluta entre os aprendizes foi de homens, havendo apenas uma 

 
porém, com dezenas de facilitadores treinados. Esse modelo foi criticado tanto por Diego quanto 
mesmo por Bruce, por não ter mais nada de “medicina tradicional” e se tornar apenas uma experiência, 
sem sanación. Talvez um participante desse modelo pense diferente a esse respeito, mas essa foi a 
forma como o assunto foi tratado em campo.       
32 No grupo que estudei, foram apenas dois argentinos e dois mexicanos. Além de mim como brasileiro, 
Diego tem recebido comunicação de interesse por parte de outros brasileiros. No entanto, até o 
momento, os brasileiros que fizeram contato ou desistiram, ou adiaram sua viagem em função, 
principalmente, das condições desfavoráveis da taxa de câmbio. Embora sejam uma minoria entre os 
estrangeiros, as informações que temos é de que argentinos e brasileiros têm frequentado os centros 
de Pucallpa, na maioria das vezes com intenção de aprendizagem da medicina.   
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mulher em nosso grupo. Já entre pasajeros houve maior presença de mulheres, 

algumas delas sozinhas, mas também alguns casais. 

Quanto à classificação de Fotiou (2014, p. 76-77), pareceu-me mais 

aproximada da experiência de campo aqui descrita. No grupo por ela estudado, havia 

22 mulheres e 60 homens com idades entre 20 e 61 anos, sendo mais da metade 

proveniente dos Estados Unidos e Canadá, 13 peruanos e o restante, europeus.  

Embora o grupo que eu tenha estudado seja menor, a proporcionalidade se 

aproxima. Fotiou também descreve que, em sua maioria, os participantes de rituais já 

possuem alguma informação pregressa sobre a ayahuasca obtida principalmente 

através de leitura, algo que também foi observado em meu grupo.  

Houve sim uma diferença marcante entre aqueles que buscam por uma 

experiência de caráter mais pontual e aqueles que querem estabelecer uma relação 

mais duradoura com a medicina. Estes seriam alguns dos matizes internos do grupo 

de estrangeiros descritas por Labate (2011, p. 58), ou seja, as diferenças encontradas 

se dão mais em função das motivações e expectativas dos estrangeiros do que 

propriamente pela caracterização sociológica do grupo. 

Segundo depoimento do curandero shipibo Guilhermo Arévalo: 

 
Muitos participam só para experimentar, não gosto muito disto... É mais 

interessante que possam assumir um compromisso com a planta, ou com a 

parte espiritual.  (LABATE, 2011, p. 59)  

 

Nesse sentido, os estrangeiros em campo podem ser subdivididos em dois 

grupos: os pasajeros e os aprendizes. 

 

2.7.1 Os pasajeros 
 

A expressão pasajero é usada para designar os visitantes estrangeiros 

interessados no xamanismo, como forma de distingui-los de meros “turistas” 

(FOTIOU, 2014). 

No Centro Soy Rawa, os pasajeros são aqueles que passam menos tempo, 

em períodos que podem variar aproximadamente de uma semana a um mês. Nesse 

grupo, o interesse normalmente orbita entre conhecer a ayahuasca, obter uma cura 

específica, ter uma experiência de autoconhecimento ou fazer uma imersão na 
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floresta e na cultura indígena. Por vezes são turistas em passagem pelo Peru, mas 

normalmente foram pessoas que vieram especificamente para o centro. Embora 

menos comum, pode ocorrer também de um pasajero ser na verdade um aprendiz 

com passagem por diferentes maestros. Nesse caso, a classificação fica um pouco 

mais complexa, pois, embora se trate de um aprendiz da medicina, a relação 

estabelecida com o Centro Soy Rawa é a de pasajero.  

É justamente em torno do pasajero que ocorre a maior parte das dinâmicas do 

centro – o que é interessante notar, já que, se formos pensar em termos hierárquicos, 

seria o primeiro degrau do neófito. Pelo que pude presenciar no centro, isso se dá em 

função de pelo menos duas questões.   

A primeira delas é de ordem material mais imediata: o centro depende dos 

recursos da vinda dos pasajeros para manter suas atividades. Isso faz com que quase 

todo o tempo livre seja utilizado para buscar pasajeros através da internet. A busca 

por novos pasajeros ocorre de várias maneiras e passa por diferentes etapas. Em 

100% dos casos que acompanhei, o interesse inicial parte do próprio pasajero em 

potencial. Contudo, essa primeira etapa é passiva apenas na aparência. A parte inicial 

da busca virtual por pasajeros refere-se a fazer upload nas redes de conteúdos33: 

imagens, textos e vídeos que irão atrair o interesse de determinado público. É preciso 

que se diga que esse “proselitismo” também é relativo, já que os conteúdos irão 

circular justamente onde já existe previamente o interesse. É o modo de 

funcionamento das redes, meio em que é justamente o interesse que impulsiona a 

divulgação. A partir do interesse prévio, há um trabalho mais delicado, que depende 

sobretudo de estabelecer uma relação de confiança entre o interessado e o centro. 

Nesse sentido, o papel do facilitador é essencial, especialmente quando se trata de 

interessados estrangeiros. No caso de pasajeros latino-americanos que possam se 

comunicar bem em espanhol, essa importância é reduzida, já que o entendimento é 

feito diretamente com o maestro. O mesmo ocorre também com os muitos 

estrangeiros que vivem no Peru ou já são “veteranos” na ayahuasca. Estes também 

irão negociar sua estadia diretamente com o maestro. Em algumas circunstâncias, o 

diálogo se aproxima de um pré-diagnóstico em que o interessado irá confidenciar 

seus problemas e o facilitador (papel exercido, na maior parte das vezes, por Bruce) 

 
33 Abordarei mais à frente sobre a questão da produção de conteúdo para internet – uma das atividades 
importantes do centro, executada pelos estrangeiros.   
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irá propor um tratamento34. Normalmente, há aí um diálogo entre facilitador e maestro 

em que os dois irão buscar um entendimento do que necessita o potencial pasajero 

e do que o centro pode oferecer em termos de tratamento, ou experiência, se for o 

caso. Depois disso, mantido o interesse em realmente vir ao centro, terão de ser 

acertados detalhes como os custos, o transporte e os termos da estadia. No valor 

pago pelos pasajeros ficava incluído todo o tratamento, cerimônias, estadia, 

alimentação, translado entre Pucallpa e Vista Alegre e, eventualmente, a 

hospedagem de um ou dois dias em um pequeno hotel de Pucallpa para a ida e a 

volta. No caso de sul-americanos, grupo formado basicamente por brasileiros e 

argentinos, o preço era acertado diretamente com Diego, não passava pela estrutura 

administrativa semiempresarial do centro e os valores ficavam bem menores.   

Mesmo em sua passagem mais curta, os pasajeros geralmente fazem alguma 

dieta, também rápida (normalmente de uma semana). As plantas dietadas pelos 

pasajeros foram: Ajo Sacha, Guayusa e Tanti Rao35.  

A segunda questão em ordem de importância para o centro se dá em função 

do processo de aprendizagem do curanderismo por parte dos aprendizes.    

 

2.7.2 Os aprendizes 
 

Os aprendizes são aqueles que passam mais de um mês e têm por objetivo 

aprender mais sobre a ayahuasca e as plantas maestras. Alguns têm um objetivo 

claro de tornarem-se curanderos. Outros, embora não tenham esse objetivo, 

pretendem estabelecer uma relação mais duradoura com a ayahuasca e as medicinas 

e um aprofundamento espiritual que por vezes adquire o sentido de 

autoconhecimento. Minha condição em campo era a de aprendiz, e não pasajero. 

Minha atenção de pesquisa recaiu mais sobre esse grupo, ainda que o primeiro grupo, 

dos pasajeros, seja igualmente importante, já que a dinâmica do centro, tanto pelo 

aspecto financeiro quanto da aprendizagem da medicina36, depende destes.  

 
34 O que foi mais comum foi que Diego tivesse de ampliar seu vocabulário para poder dialogar com 
esse público.  
35 Detalharei no capítulo seguinte sobre as plantas e seus atributos.  
36 Na prática, os aprendizes irão conhecer mais sobre o curanderismo presenciando as cerimônias de 
cura para os pasajeros e, eventualmente, dando assistência ao maestro. Nessa perspectiva, a 
aprendizagem ganha um sentido bastante prático. 
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No caso dos que vinham já na condição de aprendizes, para estadias mais 

longas, Diego por vezes buscou negociar em função do tipo e da quantidade de dietas 

que a pessoa gostaria de seguir, num modelo em que o valor seria pela transmissão 

de determinado conhecimento. Haveria, portanto, em tese, conhecimentos e dietas 

“mais sagradas”37 e que, também em tese, seriam mais caras. Na prática, durante 

minha estadia, essa tentativa de negociar em função de qualificar a transmissão de 

conhecimento não prosperou e o que passou a valer de fato foi o valor determinado 

pelo tempo de permanência. Desse modo, não faria muita diferença em termos de 

valores fazer seis dietas ou uma única dieta em dois meses, por exemplo. No entanto, 

a quantidade e os tipos de dieta também afetam o tempo de permanência, de modo 

que acaba por determinar, indiretamente, o valor dispendido. Por exemplo: para uma 

dieta como Niwe Rao ou Chiwawaco, o prazo estabelecido foi de um mês. Ocorre 

também que, para que o aprendiz possa alcançar as dietas “mais sagradas”, ele terá 

de passar por dietas iniciais, preparatórias, o que implica um tempo de permanência 

maior, resultando num custo maior.   

Sobre a questão da aprendizagem, em seu discurso, Diego enfatiza muito a 

noção de que está ensinando curanderismo. Afirma que está passando todo o seu 

conhecimento e não “apenas metade”. Diz ainda que quer ver seus aprendizes como 

curanderos, y no chamanes. Questionei-o para que fosse mais claro a respeito da 

diferença entre um e outro e ele explicou que, para ele, chamanes são aqueles que, 

embora sejam capazes de dirigir cerimônias, estas adquirem um caráter mais de 

apresentação, ou, nas suas palavras, “turístico”. Já o curandero seria alguém que 

realmente conduz a cerimônia para um sentido de sanación e não apenas uma 

performance.  

Na explicação de Diego, chamanes teriam capacidade de dirigir cerimônia até 

com algum grau de competência, mas sem efetivamente conduzirem um processo de 

sanación.  

No entanto, em seu discurso, o seu processo de aprendizagem seria para 

formar curanderos com capacidade de conduzir processos efetivos de sanación. Ou 

 
37 As dietas “mais sagradas” referem-se, sobretudo, aos palos – árvores; ainda assim, há diferença de 
valoração entre elas, o que explicarei no capítulo seguinte. As dietas preparatórias são, em geral, de 
folhas e destinam-se a uma limpeza e preparação do corpo para receber as dietas “mais sagradas”. 
Estou reproduzindo a expressão “dieta mais sagrada” que foi utilizada pelo próprio maestro Diego para 
valorar algumas dietas em função de outras. Quando Diego fala em dieta “mais sagrada” está se 
referindo, principalmente, a dietas que exigem maior restrição alimentar, mais isolamento e mais 
atenção por parte do aprendiz.  
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seja, ele atribui ao processo de aprendizagem por ele conduzido a capacidade de 

formar legítimos curanderos, um diferencial dos chamanes. Pelo tempo de campo, 

não é possível afirmar se Diego efetivamente irá formar curanderos. Há notícia de 

outros maestros que se formam com essa finalidade (curanderos), mas estes atuam 

em seus países de origem e não em Pucallpa.  

 

2.8 A APRENDIZAGEM  
 

O processo de aprendizagem se dá, em primeiro lugar, pela prática das dietas 

específicas, o que será detalhado no capítulo seguinte. Neste capítulo, quero destacar 

o aspecto de aprendizagem que envolve a relação entre aprendizes e pasajeros. 

Como afirmei anteriormente, há uma importância dos pasajeros para os 

aprendizes de curanderismo que mereceu minha atenção. Parte do processo de 

aprendizagem do curanderismo perpassa a questão do cuidado com os pasajeros. A 

primeira parte da aprendizagem se dá através da relação estabelecida entre o 

aprendiz e o espírito das plantas por meio das dietas e intermediada pelo maestro. 

Contudo, essa capacidade de relação direta entre aprendiz e espírito das plantas é 

somente uma parte do processo. A segunda parte refere-se à capacidade do aprendiz 

de ajudar o pasajero na sua relação de sanación com os espíritos das plantas. Essa 

aprendizagem se dá através de algumas práticas como, por exemplo, a preparação 

das plantas de dieta pelos aprendizes sob orientação do maestro, ou preparação de 

banhos. Em alguns casos, os aprendizes são instruídos a eles próprios coletarem as 

plantas para a dieta dos pasajeros. Outra forma de aprendizagem se dá durante as 

cerimônias com os aprendizes acompanhando o maestro nos cantos personales. O 

maestro, ainda que de maneira discreta, também compartilha com seus aprendizes 

os problemas dos pasajeros e quais plantas e em quais circunstâncias são indicadas.  

Em algumas situações, o maestro também permite, ou mesmo indica, que o 

próprio aprendiz cante personalmente ao pasajero. Sem a presença do pasajero, 

portanto, a aprendizagem não seria completa. 

A seguir, quero apresentar o caso particular de cada um do grupo de 

aprendizes com quem compartilhei as dietas durante o campo. O objetivo desta 

apresentação é ajudar a definir os perfis sociológicos, as motivações pessoais que 

fizeram cada um deles se aproximar do curanderismo, bem como suas expectativas 

e perspectivas em relação a esse universo e que tipo de relação constroem com este 
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campo e com o maestro. Também procurarei dar destaque aos conceitos e noções 

anteriores que cada um traz ao campo da aprendizagem do curanderismo, de que 

formas esses conceitos são utilizados pelos estrangeiros como elementos de 

tradução de suas experiências junto ao curanderismo e, por último, como esses 

mesmos estrangeiros, a depender do tempo de permanência, tendem a assimilar os 

conceitos próprios do curanderismo a ponto de se tornarem fluentes nele.  

A começar pelo canadense Bruce, 28 – ele foi um dos poucos em campo que 

explicitamente afirmaram desejar se tornar curandero. A fim de cumprir esse objetivo, 

Bruce determinou uma estadia prolongada de seis anos. Segundo seu relato, Bruce 

sofria de depressão. Durante a entrevista que conduzi, mencionou também que tinha 

contato com espíritos e que as respostas da medicina ou da psicologia não lhe foram 

satisfatórias e que esse foi o principal motivo pelo qual decidiu buscar a ayahuasca. 

Foi no Centro Arkana que Bruce conheceu Diego. Após esse primeiro contato, 

Bruce decidiu “largar tudo” no Canadá, o que significou abandonar um emprego como 

metalúrgico em uma indústria local e sua atuação como vocalista e guitarrista em uma 

banda de Death Metal e partir para a selva peruana. Juntou suas economias pessoais 

e empreendeu a viagem a Pucallpa, já tendo Diego como contato. 

A condição de Bruce era, ao mesmo tempo, a de um aprendiz de 

curanderismo, a de um facilitador e também sócio do centro, juntamente com Diego. 

A questão de como os recursos eram gastos na manutenção do centro, nas 

construções, pagamento aos serviços e repartição dos lucros foi motivo de constantes 

atritos e desentendimentos que culminaram com o desligamento de Bruce, já após o 

meu campo.  

A parceria e posterior conflito e afastamento entre Bruce e Diego parece se 

inserir em um padrão de formação de alianças e rompimentos entre maestros e 

parceiros/aprendizes observado por Labate nos centros ayahuasqueiros de Pucallpa 

(2011, p. 86). 

 
Observamos como gringos e curanderos mantêm uma complexa rede de 
vínculos entre si, onde frequentemente se sobrepõem papéis contraditórios, 
como o de xamã e aprendiz, patrão e empregado. Tais parcerias implicam 
em sucessos e expansão, mas também em tensões e ruptura. (LABATE, 
2011, p. 232)  
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Bruce, contudo, continua como aprendiz de curanderismo em Pucallpa com 

outro maestro shipibo, em outro centro.  

Como aprendiz da medicina, Bruce desenvolveu de maneira 

surpreendentemente rápida seus talentos, em especial seus ícaros38, mas também 

sua capacidade de atuar como mediador entre Diego e os estrangeiros39 e de cuidar 

dos pasajeros. 

Como a maior parte dos pasajeros e aprendizes com quem conversei, Bruce 

também rejeita completamente o rótulo de New Age para si mesmo ou para seu 

caminho espiritual. Em seu próprio dizer, o curanderismo trata-se de “Old Age”, já que 

compreende sua caminhada espiritual como resgate de sua própria ancestralidade 

espiritual; e a conexão com um modo de conhecimento mais antigo, o que nesse caso 

significa a ancestralidade do outro.  

No seu ponto de vista, Bruce compreende a guerra, a agressão e a predação 

como parte de uma natureza humana, não sendo, portanto, necessariamente ruins. 

Alguns dos ícaros de Bruce ensaiam, através da melodia, noções como coragem e 

força. Há nele também uma noção muito presente de que a espiritualidade exige uma 

postura de força – e até agressão – contra espíritos malignos e energias negativas. 

Apesar disso, Bruce elenca que um de seus objetivos com a medicina seja justamente 

o de obter maior controle sobre aspectos agressivos que considera como parte de 

sua natureza humana. Parece se tratar aqui da ideia de que não é possível abolir 

totalmente tais aspectos, mas sim, obter controle e direcionamento sobre estes. 

Bruce trabalha com o conceito de que a reconexão com uma ancestralidade 

(nesse caso, sanguínea) pode revelar antigos conhecimentos perdidos ou 

esquecidos. Outro interesse de Bruce era em demônios, ou, nesse caso, exorcismo. 

Também passou a fazer referência a conceitos da psicologia jungiana, tais como 

sombra, ânima, jornada do herói, etc. Mas também se tornou assíduo devorador de 

qualquer literatura que tratasse do tema da ayahuasca e das medicinas40. Em verdade 

que, durante o tempo em campo, o que notei é que o interesse de Bruce foi 

gradualmente migrando de noções “externas” ao universo da ayahuasca para seu 

próprio universo de referências às plantas e seus espíritos, dietas, mundos e 

 
38 Abordarei mais detalhadamente sobre as dietas e ícaros ao longo desta dissertação.  
39 Bruce adquiriu, em prazo relativamente curto, algo como seis meses, uma boa fluência em espanhol, 
o suficiente para fazer essa intermediação. 
40 Havia disponível um livro de um médico colombiano tratando da ayahuasca e o famoso “Ayahuasca 
Visions”, de Luna e Amaringo. 
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realidades subaquáticas, etc., no que foi definitivamente influenciado pela literatura 

de Luna e Amaringo.  

Um caso interessante foi o do argentino Juan, 33 anos, morador da cidade de 

La Plata. Com pelo menos dez anos de estudos com a medicina, Juan é outro 

aprendiz que deseja efetivamente se tornar curandero. Na verdade, já realiza 

cerimônias para pequenos grupos de amigos e conhecidos em La Plata, onde possui 

residência41. Por Juan estar há mais tempo envolvido com as medicinas no que diz 

respeito às suas concepções, estas parecem mais “ajustadas” a esse campo. Seus 

conceitos dizem respeito sobretudo à sanación, ao espírito das plantas e às dietas. 

Seu contato inicial foi com os indígenas Shuar do Equador, em passagem por Buenos 

Aires. Segundo relata, os Shuar formaram um grupo de discípulos e apoiadores na 

Argentina. Iniciou os estudos em Antropologia (dois semestres) na Universidade de 

La Plata, mas trancou o curso para estudar diretamente “la medicina”. Disse pretender 

retomar os estudos acadêmicos, mas desta vez voltados à etnobotânica. Possui 

estudo sobre o quíchua, idioma no qual apresenta alguma fluência. Também possui 

estudos sobre a cosmovisão andina. Tais conhecimentos foram obtidos por meio de 

um amauta quíchua que profere cursos paralelos na universidade que frequentou, 

mas também nas viagens que empreendeu entre o norte da Argentina, Bolívia e Peru. 

Juan tem um estudo de pelo menos cinco anos com Juan Flores, reconhecido 

maestro que possui um centro também na região do Pachitea, na estância turística 

do Mayantuyacu. Diz ter deixado esse centro em função de este ter se tornado 

demasiado turístico e empresarial. Juan explica que houve uma mudança de status 

oficial de “centro espiritual” para “reserva turística”, o que se refletiu na forma de 

administração do centro. Apesar disso, sempre afirma seu respeito ao maestro Juan 

Flores e a seu conhecimento, apenas que não pode mais custear seu aprendizado no 

novo sistema de administração. 

Seu entendimento de sanación, contudo, vem bastante carregado de noções 

psicológicas básicas, como conceitos de traumas e relações familiares. 

Juan se autodefiniu como alguém que trabalha tanto com os aspectos 

fitoterápicos das plantas quanto com seus aspectos espirituais como curandero. 

 
41 A questão legal da ayahuasca na Argentina é bastante delicada, e as cerimônias não são 
publicamente divulgadas. 
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Trabalha, inclusive, com a cannabis medicinal, extraindo óleo para essa 

finalidade fitoterápica. Além da relação com o espírito das plantas, Juan tem uma 

preocupação em compreender aspectos botânicos e fisiológicos. Citou que seu 

maestro, Juan Flores, busca estudar sobre psicologia e anatomia humana.  

O discurso que se apropria de referenciais psicologizantes pode ser 

comparável ao do terapeuta new age dos grandes centros urbanos que se apropria 

do psicoativo de origem amazônica. Mas, quando se trata do curandero acionando 

uma dimensão psicológica, isso pode ser visto como mais uma arma xamânica, uma 

forma de estabelecer a sua superioridade em relação a outros curanderos, seguindo 

a lógica de acordo com a qual o que vem de longe tem mais poder, já que seus rivais 

não conhecem essas técnicas (LABATE, 2011, p. 85-86).  

No caso de Juan, ele considera que os conhecimentos do maestro Juan Flores 

em psicologia e anatomia conferem ao seu conhecimento uma certa superioridade 

em relação aos outros curanderos que não possuem tais conhecimentos.  

Juan tomou conhecimento da existência de Diego e do Centro Soy Rawa em 

Honoria, durante uma conversa com a sogra de Diego, que vendia artesanato na vila. 

No Centro Soy Rawa, estabeleceu sua permanência em termos de uma 

parceria por trabalho. De fato, auxiliou sobretudo na preparação da ayahuasca e em 

outras tarefas menores. Sua intenção inicial era de permanecer seis meses, mas teve 

um conflito diretamente com Diego, envolvendo uma pasajera argentina, e desligou-

se antes do estabelecido. 

Juan sempre fez questão de demarcar sua posição como sul-americano (“soy 

sudaca’, fazia questão de dizer, para diferenciar-se dos “gringos”)42. Juan também se 

recusou a se comunicar em inglês, como forma de afirmação de sua identidade de 

sul-americano.  

O estadunidense Jack, 33, não pretende se tornar um curandero como Bruce 

ou Juan, mas decidiu mesmo assim buscar uma relação mais aprofundada com as 

medicinas. Para isso, elegeu passar um período contínuo de seis meses e pretende 

retornar ao menos a cada seis meses. Para Jack, sua aprendizagem com a medicina 

 
42 Aparentemente, foi ajudado pela fama internacional do futebol argentino: o nome do maestro Diego 
Armando é uma homenagem a Maradona. Além de mim e de Ivan, houve mais uma sul-americana 
(argentina) em campo e uma peruana casada com um americano e residente nos EUA. A impressão 
geral é de que, a princípio, a tendência é nos classificar junto com os “gringos”, mas pouco a pouco 
vai se desenhando outro lugar. A começar pelos valores menores pagos pelos sul-americanos e pela 
fluência em espanhol. À medida que se desenvolveram as conversas mais pessoais, houve uma 
tendência de Diego em perceber tais diferenças entre “gringos” e sul-americanos.  
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adquire, principalmente, o sentido de uma jornada de autoconhecimento e também 

de transformação interior, superação de traumas e bloqueios psicológicos, 

amadurecimento da personalidade e autoaperfeiçoamento. É como se fosse uma 

iniciação que ele próprio houvesse elegido. Apesar de não desejar tornar-se xamã ou 

curandero, Jack diz que pretende ajudar as pessoas43, pensado aqui, sobretudo, 

como apoio psicológico e orientação espiritual. 

Jack é natural de Las Vegas, filho de pai e mãe britânicos. Viveu a última 

década de sua vida como chef de cozinha, tendo trabalhado na Austrália, na Inglaterra 

e, por último, em um resort nas Ilhas Virgens Britânicas, Caribe. Contudo, decidiu 

deixar a profissão por compreendê-la como danosa à sua saúde psíquica, 

especialmente pelo abuso de bebidas alcoólicas e de alimentos gordurosos, que, 

segundo ele, permeiam a profissão. Ou seja, há explicitamente no discurso de Jack 

a ideia de que seu período de aprendizagem toma a forma de um rito de passagem 

entre um estilo de vida danoso ou mesmo tóxico para outro estilo de vida mais pleno 

e satisfatório.  

Jack pratica paraquedismo e seu contato com a medicina se deu, 

primeiramente, por intermédio de outro paraquedista ayahuasqueiro, segundo ele, 

bastante conhecido no meio. Seu primeiro contato com a ayahuasca foi também no 

Centro Arkana, onde conheceu Diego e Bruce. Jack cumpriu sua intenção inicial de 

passar seis meses em dieta e voltar aos EUA como profissional de apoio nos saltos 

de paraquedas. Em seu caso, a ayahuasca e as dietas não são exatamente um fim 

em si mesmas, mas um meio, para adquirir qualidades pessoais. Em uma palavra: 

maior segurança de si mesmo. A insegurança é a principal queixa de Jack, o que, 

segundo ele, o teria levado a um histórico de abuso de álcool e drogas e relações 

insatisfatórias.  

Jack também rejeita o rótulo New Age para si. Há a mesma concepção de que 

se trata de uma conexão com um conhecimento antigo, o que, portanto, não se 

encaixaria como New Age. Afirma ver na figura de seu pai, um veterano da Segunda 

Guerra Mundial já falecido, o ideal de uma masculinidade que deseja alcançar. Em 

sua busca espiritual, estão muito presentes as questões da coragem, da segurança 

consigo mesmo e da realização afetiva como homem.    

 
43 Aqui Jack está se referindo às pessoas de seu entorno, tanto familiares quanto amigos.   



65 
 

 
 

A família de Jack é batista; um de seus irmãos é, inclusive, pastor de uma 

igreja em uma cidade no Bible Belt dos EUA. No seu discurso, há uma rejeição aos 

princípios morais religiosos cristãos tradicionais que norteavam o discurso de seus 

familiares. Contudo, definitivamente, não é ateu. Usa noções da astrofísica científica 

para explicar o que entende por espiritualidade. Em seu discurso, há uma frequente 

evocação à ideia de universo, tempo e infinito para explicar o desconhecido, o 

mistério, o espiritual. Transparece aqui um hibridismo entre noções científicas 

popularizadas e conceitos espirituais. Contudo, houve um episódio com a ayahuasca 

que foi muito marcante e que Jack traduz como um ponto de mudança radical em 

suas concepções espirituais. Ponderei que vale a pena reproduzi-lo aqui:  

Jack conta que estava em uma cerimônia conduzida por Diego no Centro 

Arkana. Ele estava passando muito mal, tomado por uma visão de um combate infinito 

entre as forças do bem e do mal, com anjos e demônios em uma batalha interminável 

e ele se sentia cansado, confuso e desesperado em meio à cena. Então, em sua 

visão, apareceu a figura de um grande urso pardo que simplesmente devorou a cena 

toda e soltou um flato, bocejou com certo desdém, como se aquilo tudo não fosse 

grande coisa, e depois estendeu a mão, se apresentando: - Olá, eu sou Rod. 

O episódio foi interpretado por Jack como uma superação das influências 

cristãs, especialmente do dualismo entre bem e mal, e o surgimento de seu guia 

animal. Esse aspecto e mais sua relação com seu guia animal, o urso Rod, foi 

determinante durante toda a sua estadia.  

Durante o período de campo, Jack exerceu, sobretudo, o papel de aprendiz, 

sendo por vezes também um facilitador por ocasião da chegada de novos pasajeros 

na ausência de Bruce. Para isso, começou a aprender um pouco de espanhol. 

Também ajudou na contabilidade e administração financeira do centro, criando 

planilhas de prestação de contas para controle de gastos e entradas.  

Katlyn, 41, também não pretende se tornar ela própria uma curandera, mas 

elegeu o curanderismo como uma relação pessoal e permanente. Em seu caso, 

parece aqui que se trata de deixar um estilo de vida para trás e começar uma nova 

vida, em Pucallpa, junto aos maestros e às medicinas.  

O horizonte de Katlyn não é se tornar uma curandera, mas uma facilitadora, 

algo que explicitou em diversos momentos. Evidenciou também que se tornar 

facilitadora representa um anseio profissional. Katlyn pretende viver dessa função e 

entende que sua aprendizagem no Centro Soy Rawa a prepara para tal.  
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Natural do Colorado, nos EUA, mas vivendo há mais de duas décadas no 

Texas, Katlyn tem ascendência mexicana por parte de sua avó paterna. Relatou que 

sua família abandonou o uso do espanhol, chegando mesmo a proibir sua utilização 

no contexto familiar, como forma de melhor se integrarem à sociedade americana. 

Katlyn também teve seu primeiro contato no mesmo Centro Arkana, em Urubamba. 

Um dos aspectos de sua biografia que despertaram meu interesse é que Katlyn 

possui graduação em Psicologia. Disse-me que desejava seguir a carreira de 

psicóloga, mas não pode prosseguir nos estudos de pós-graduação, uma exigência 

do mercado para poder trabalhar nessa área. Por necessitar manter-se 

financeiramente, optou por trabalhar como cabeleireira em um salão em sua cidade. 

Katlyn afirma que, agora que optou por seguir nos estudos com a medicina, poderá 

seguir sua vocação de ajudar as pessoas.  

Dos três aprendizes, Katlyn foi a única que não rejeitou o rótulo New Age e, na 

verdade, incorpora mais que os outros algumas de suas noções e práticas. Seu 

discurso sobre a espiritualidade reflete de maneira mais evidente noções de 

pacifismo, evolução da alma, influência dos astros, reencarnação, etc.  

Suas vivências anteriores incluem experiências com drogas psicodélicas 

utilizadas em raves e outras ocasiões, sempre com essa perspectiva de expansão da 

consciência. No caso de Katlyn, seus objetivos pareciam mais difusos inicialmente, 

apontando noções como um despertar espiritual. Contudo, depois ficou claro que seu 

principal objetivo era deixar um determinado estilo de vida para trás e iniciar outra 

vida. Sobre seu estilo de vida anterior, Katlyn descreve como tóxico, aqui significando 

um conjunto de relações que ela considera como não salutares, incluindo desde o 

uso de álcool e drogas ao tipo de alimentação fast food e perpassando as relações 

pessoais entre familiares e amigos, que Katlyn considera contaminadas e 

contaminantes. 

Apareceram também a ideia de contato com o mundo espiritual, mas, em seu 

caso, não são necessariamente, a princípio, os espíritos da floresta ou das plantas, 

mas uma espiritualidade num sentido mais universalista ou cósmico. Há um interesse 

explícito em explorar a consciência. Sua noção de cura é direcionada à dissolução de 

traumas pessoais e familiares, sobreposta à ideia de despertar espiritual. Katlyn 

também usa com frequência o conceito de ego como uma parte negativa ou ilusória 

da personalidade que impede a verdadeira manifestação do ser.  
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Katlyn, como os demais, passou por uma primeira etapa de sanación para, em 

seguida, dar início à aprendizagem com as plantas medicinais. Contudo, inicialmente 

teve bastante dificuldade em compreender e seguir as dietas adequadamente. 

Passou por um período inicial de três meses, que lhe fizeram refletir e questionar 

diversos aspectos de sua vida, levando ao rompimento de seu matrimônio no Texas. 

Depois de voltar aos EUA e vender sua casa, decidiu fixar moradia em Pucallpa. Entre 

os aprendizes, Katlyn foi a que teve maiores dificuldades de lidar com os processos, 

passando por muitas crises. Apesar disso, Katlyn relatou muitos contatos com os 

espíritos das plantas, através de sonhos, e mais frequentemente durante as 

cerimônias e também demonstrou boa habilidade no papel de facilitadora, 

especialmente em relação às pasajeras mulheres.  

Katlyn permanece de fato, mesmo após o campo, residindo em Pucallpa e 

participando das cerimônias, embora, como Bruce, também tenha se desligado do 

Centro Soy Rawa e buscado outro maestro. 

Essas foram as pessoas que ocuparam o lugar de aprendizes do Centro Soy 

Rawa durante o meu campo, grupo no qual poderia incluir-me, pois foi, afinal, esse o 

lugar assumido para a pesquisa: não um pasajero eventual, mas um aprendiz. Como 

afirmei anteriormente, há pessoas que são aprendizes da medicina, ou seja, já 

possuem uma relação de mais tempo com a ayahuasca e as medicinas, mas que 

eventualmente fazem uma passagem pelo centro sem assumirem a condição de 

aprendizes em relação ao centro, ainda assim, são aprendizes em relação às 

medicinas. 

 

2.9 COLABORADORES E PARTICIPANTES SHIPIBO 
 

Diego conta com colaboradores shipibo da comunidade Vista Alegre, a 

começar por sua esposa, Linda, 38, primeira e mais importante colaboradora de 

Diego. Responsável principalmente pela alimentação específica das dietas, mas 

também pela limpeza do centro e lavagem de roupas dos pasajeros, a questão do 

pagamento pelos serviços de Linda foi tema de muitas discussões. Diego queria que 

Linda fosse paga pelo seu serviço, mas, como o centro estava em construção e o 

número de pasageros variava semanalmente, havia momentos em que o valor 

semanal caía muito. Quando isso ocorria, Linda ia a Pucallpa vender artesanato, 

ficando sua função ao encargo de sua filha Jocelyn, 23. Como a maioria das mulheres 
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adultas shipibo, Linda produz artesanato têxtil, que vende em Pucallpa ou diretamente 

para os pasajeros, mas também chega a empreender viagens a Lima e Cusco com 

essa finalidade. 

Linda também acompanha Diego na maior parte das cerimônias e presta ajuda 

aos pasajeros diante de alguma dificuldade. Isso significa que, às vezes, a pedido de 

Diego, Linda poderia sobar44 a cabeça ou o estômago da pessoa com Água de 

Florida.  Normalmente, toma uma quantidade menor de ayahuasca, mas acompanha 

igualmente os ícaros de seu esposo. 

 Jocelyn participou eventualmente de algumas cerimônias, quando teve 

problemas de saúde e sonhos perturbadores. O enteado de Diego, Jordan, 16, ajuda 

no transporte entre a casa de Diego e o centro. Jordan estuda mecânica no Instituto 

Tecnológico Suíza45, ao passo que esse é também o objetivo de Jocelyn, mas na área 

de enfermagem. No caso de ambos, não há pagamento direto por sua colaboração, 

mas ajudas eventuais em caso de necessidades específicas, como compra de 

material, gastos com saúde e transporte, roupas, etc. 

 Miguel, irmão de Diego, ajuda na preparação da ayahuasca e na coleta de 

plantas para dietas, pela qual recebia algum auxílio financeiro eventual. Há ainda 

outros colaboradores eventuais, sempre da própria comunidade. Estes recebiam um 

valor em diárias.  

O contato dos pasajeros com os shipibo da comunidade, à exceção de Diego, 

era bastante limitado. Já no caso do grupo dos aprendizes, esse contato era um pouco 

maior, a depender, sobretudo, da fluência no espanhol. No meu caso, meus poucos 

conhecimentos de vocabulário yawanawá, especialmente para animais, ajudavam a 

ampliar essa interação, já que a maioria dos nomes é bastante parecida46. 

Essa interação se dava por vezes na participação direta de alguns shipibo nas 

atividades do centro, com o pessoal de apoio, por proximidade familiar com Diego, 

ou, ocasionalmente, durante algumas festividades em Vista Alegre. As pessoas do 

 
44 Nesse caso, é um tipo mais suave de massagem. 
45 IST. Trata-se de organização privada localizada em Pucallpa, conveniada com o governo do Ucayali, 
que oferece cursos em áreas técnicas, tais como mecânica, enfermagem, turismo, entre outras. Há 
oferecimento de bolsas de estudo parciais, mas a compra de material de estudo é custeada pelos pais.  
46 Em verdade que o vocabulário yawanawá me ajudou muito na tradução de plantas e animais. 
Animais e plantas silvestres são nomeados no espanhol local em palavras derivadas do quíchua, do 
qual não possuo conhecimento. Por exemplo: Chiwawaco era árvore totalmente desconhecida para 
mim, mas sei que o cumã trata-se da árvore cumaru e assim pude saber de que árvore estavam 
falando. Mesmo para animais: sachavaca é anta, ao passo que em yawanawá ou shipibo é chamada 
de awá.  
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grupo de aprendizes chegaram a participar de festas e a bailar com outros shipibo, 

sempre restrito ao grupo de familiares e amigos mais próximos de Diego.  

No dia a dia, a interação do grupo de aprendizes se dava mais frequentemente, 

como seria de se esperar, com o maestro que estava presente durante as cerimônias, 

mas que também permanecia boa parte do dia no centro. Esse período era utilizado 

para conversar, tirar dúvidas com Diego sobre a medicina, relatar sonhos ou efeitos 

corporais das dietas, mas também para questões de ordem prática como encher a 

caixa d’água, carregar as baterias com eletricidade, organizar as acomodações, etc.  

Com os familiares de Diego, a interação acontecia principalmente em função 

das refeições. Eram servidas três refeições nos dias sem cerimônia. Às 9h, 14h e 18h. 

Nos dias em que havia cerimônia eram servidas apenas duas – às 9h e a segunda 

um pouco mais tarde, entre 15h e 16h. Isso era invariável com ou sem dieta, o que 

mudava era o tipo de alimento e, principalmente, o uso de sal. A depender do tipo de 

dieta era permitido se alimentar de algumas espécies de frutas após a cerimônia, por 

volta da meia-noite.   

Por vezes, as refeições eram levadas até o centro e, em outras ocasiões, eram 

os próprios aprendizes que iam buscá-la na residência de Diego. Nesse caso, a 

interação era, no geral, bastante limitada, havendo pouco assunto a ser conversado 

e restringindo-se mais a questões de ordem prática.  

Parte dos conflitos de distribuição dos lucros com Bruce se deu justamente 

porque Diego desejava pagar um salário fixo pelo trabalho de Linda. Ainda assim, 

parte do orçamento do centro era controlado por Linda, principalmente no que se 

refere às compras de alimentos e roupas de cama. Diego sempre exaltou 

publicamente o papel de Linda, dizendo que, sem ela, não teria como exercer seu 

trabalho como maestro. O apoio de Linda, de fato, sempre foi fundamental, até pelo 

fato de que é ela, e não ele, nativa da comunidade de Vista Alegre. Linda também 

tem conhecimentos com plantas medicinais e cultiva no seu terreiro o Piri Piri ou Noi 

Huaste, Piñón Colorado e Piñón Blanco e Hierba Luisa junto com outras plantas. 

Miguel, 45, irmão de Diego, foi o que mais conversava conosco, além do 

próprio Diego. Vive também em Vista Alegre, a poucos metros da casa de Diego. 

Trabalha principalmente como agricultor, embora exerça outras atividades 

esporadicamente como serrador, carpinteiro ou pedreiro. Miguel participou da maior 

parte das cerimônias e chegamos a fazer uma dieta juntos – eu, Diego e Miguel, de 

Ajos Quiro. Miguel é também um aprendiz da medicina. Na maioria das cerimônias 
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também cantou seus ícaros e em uma ocasião em que Diego teve de ausentar-se 

chegou ele próprio a conduzir uma cerimônia.  Diego diz que está preparando Miguel 

para, no caso de ter de ausentar-se, poder conduzir as cerimônias no centro. Miguel 

foi o principal ajudante de Diego para buscar as medicinas de mais difícil acesso, que 

necessitam de algumas horas de caminhada na floresta, ou até mesmo de barco, 

como foi o caso do Niwe Rao. Miguel ajudava nos principais trabalhos que 

demandavam maior força física, como carregar toras e pranchas de madeira.  

Miguel serviu ao exército peruano em Vitória, no Rio Purus, cidade fronteiriça 

com Santa Rosa do Purus, no Acre, e teve contato com muitos brasileiros nesse 

período, aprendendo um pouco de português.  

Um dos aspectos interessantes de interação do grupo de aprendizes com 

Miguel é que ele costumeiramente sonhava a respeito das dietas que estávamos 

fazendo e logo pela manhã ia nos contar. Eram sonhos que indicavam se as dietas 

estavam indo bem ou se havia obstáculos a superar. Nas cerimônias, sempre 

acompanhava seu irmão Diego na execução dos ícaros personales como forma de 

aprendê-los, além de cantar seus próprios ícaros. Após as cerimônias gostava de 

cumprimentar os aprendizes e contar suas visões, elogiando e agradecendo pelos 

ícaros cantados e perguntando o que acharam dos seus. Miguel não recebia 

pagamento por tais atividades, subentendendo-se que era parte de seu aprendizado 

de curanderismo. Ainda assim, trabalhou de maneira remunerada na construção do 

centro, desde a retirada de árvores, serraria e carpintaria, o que durou cerca de três 

meses. 

Havia outro Miguel, 63, que era um dos responsáveis pela segurança47 em 

Vista Alegre. Embora Miguel nunca tenha tomado parte nas cerimônias, em muitas 

ocasiões gostava de conversar e contar coisas a respeito do passado dos Shipibo, de 

como eram os antigos curanderos, brujos e curacas. Disse que chegou a começar a 

 
47 Miguel se apresenta como um dos responsáveis pela segurança em Vista Alegre e diz que essa é 
uma função pela qual foi escolhido na assembleia geral da comunidade. Segundo me foi explicado, a 
comunidade escolhe algumas pessoas para tal função e Miguel seria uma delas, embora não o primeiro 
nessa hierarquia. Segundo pude sondar também, essa segurança se refere a dois aspectos, um interno 
e outro externo. São responsáveis pela manutenção interna da ordem com autoridade para agir em 
caso de necessidade, reportando, quando necessário, às autoridades policiais externas à comunidade. 
Também seriam responsáveis por evitar invasões na área e entrada de pessoas alheia à comunidade 
sem autorização. Não possuo informações detalhadas de como essa função de segurança era exercida 
na comunidade, mas é fato relevante que, na maloca, onde permaneciam durante os dias em que 
íamos a Pucallpa, objetos de valor, tais como câmeras fotográficas, filmadoras e notebooks, jamais 
sofreram qualquer tipo de furto.   
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aprender a ser maestro, mas desistiu, assim também que parou de consumir bebida 

alcoólica. Costumava ostentar uma roupa similar a uma farda como forma de reforçar 

sua autoridade de segurança. Estava sempre presente conosco como apoio. Pilotou 

o barco que nos levou até o Niwe Rao, no Lago Imiria. Era uma espécie de apoiador 

voluntário do centro, embora pudesse receber algo por algum trabalho específico, 

como esse de conduzir o barco até o Lago Imiria.  

Esses eram os colaboradores mais diretos de Diego e do Centro Soy Rawa.   

Linda, Miguel (o irmão) e sua esposa tomaram parte na maioria das 

cerimônias. Além destes, o centro também recebeu a presença de pessoas shipibo 

da comunidade durante as cerimônias. 

Nos momentos em que havia poucos estrangeiros no centro, os Shipibo 

chegaram a formar ampla maioria na cerimônia. Houve cerimônias de até 15 

participantes shipibo e apenas dois estrangeiros. Nessas ocasiões, vinham muitas 

pessoas desconhecidas, das quais não tive a oportunidade em saber detalhes como 

nomes, idade, ocupação e interesse. A maior parte eram moradores da própria 

comunidade, mas Diego também chegou a receber a visita de pessoas shipibo de 

outras comunidades com familiares em Vista Alegre. Ainda assim, foi possível 

identificar alguns subgrupos entre eles. O primeiro grupo era formado pelos familiares 

de Diego, sua esposa, filhos e enteados. Estes estiveram na cerimônia para receber 

tratamento espiritual48 através dos ícaros cantados personalmente49 por Diego. 

Seu irmão Miguel, eventualmente acompanhado de sua esposa, exercia outro 

papel, por vezes substituindo o maestro caso este necessitasse ausentar-se, 

ocasionalmente abrindo o primeiro ícaro da cerimônia, sempre acompanhando Diego 

nos ícaros personales50.  

Nessas ocasiões também estiveram presentes pelo menos três shipibo mais 

velhos, entre 50 e 60 anos, todos moradores de Vista Alegre, um deles acompanhado 

de sua esposa. Diego apresentou um deles como sendo “também maestro”. Este 

chegou a falar que estava vindo à cerimônia conduzida por Diego com o objetivo de 

 
48 Tivemos algumas ocasiões em que, por exemplo, a filha mais nova de Diego e Linda, Corine, 7, 
adoeceu e foi levada à cerimônia para tratamento. O mesmo ocorreu com Leonard, 5, quando 
acometido de perturbações durante o sono. Jocelyn também esteve em tratamento por ocasião de 
dores abdominais e sonhos perturbadores. Em algumas ocasiões, quando havia poucos pasajeros, 
Diego levava todos os seus familiares e tratava com seus ícaros cada um deles.  
49 Fiz questão de destacar aqui o canto personal para exemplificar que não se trata de uma 
exclusividade no atendimento aos gringos.  
50 Mais à frente abordarei com mais detalhes em capítulo próprio sobre a dinâmica das cerimônias. 
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exercitar seus ícaros para não os esquecer. Outro deles era o pai de Linda, que não 

vive mais com sua mãe. Não externou seu objetivo, mas, pelo ícaro cantado por 

Diego, identifiquei se tratar de mal de saladera51.  

Outro subgrupo era formado por jovens. Para estes foi cantado o warmi ícaro, 

sendo possível identificar que o objetivo destes era em suas relações com as 

mulheres. Foi possível identificar que em dois casos se tratava de reaproximar uma 

pessoa específica (foi pronunciado o nome da pessoa), enquanto um terceiro se 

tratava apenas de “ter sorte com as mulheres”. Estes, embora não tenham explicitado 

o desejo de se tornarem curanderos, tomaram participação ativa nas cerimônias e 

Diego, no dia seguinte, afirmou que também estavam estudando o curanderismo.  

Neste grupo dos mais jovens, Anderson, 25, foi o que mais esteve presente no 

centro. Desde as movimentações de construção do centro, participou de boa parte 

das cerimônias. Diria que é um entusiasta do curanderismo e afirma ter interesse em 

aprender, o que aparentemente é limitado por suas obrigações familiares e de 

trabalho. Ainda assim, procura saber tudo sobre dietas, ícaros, preparação da 

ayahuasca, etc. Não costumava cantar nas cerimônias, mas acompanhava Diego nos 

cantos.  

Tais elementos demonstram que, mesmo tendo construído um centro com o 

objetivo de receber estrangeiros para sanación, Diego continua a exercer um papel 

que pode ser considerado clássico ou mesmo “tradicional” do curandero em relação 

ao seu entorno familiar e alguns membros da comunidade. A presença em campo dos 

shipibo durante as cerimônias permitiu ver que o tipo de tratamento dispensado na 

sanación a estes não difere, ao menos na sua forma e conteúdo mais geral, ao 

tratamento dispensado aos estrangeiros.  

Existem na comunidade, segundo pude pesquisar, ao menos outros três 

maestros curanderos, um deles tem idade próxima a Diego e chegou a receber 

estrangeiros. Mas, por não possuir um centro, essa recepção é bastante limitada. No 

caso desse maestro, sua mãe, que vende artesanato nas praças de Honoria e 

Pucallpa, por vezes lhe indica a estrangeiros em busca de sanación. Em conversas, 

 
51 Saladera é um conceito muito utilizado na Amazônia peruana para significar má sorte ou dificuldade 
em conduzir os negócios. “A saladera resulta em uma situação social, econômica, física e psicológica 
deplorável. Os pensamentos tornam-se negativos (jakonma shinanya) e seguem um isolamento total 
(todos se afastam da pessoa, ninguém fala com ela, etc.).” (LECLERC, p. 61, tradução minha) 
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notei que o fato de Diego possuir um centro estruturado em Vista Alegre lhe confere 

uma vantagem que gera intrigas entre familiares de outros curanderos.  

Caminhando na comunidade também notei que muitos quintais das casas 

possuem plantada a chacrona. O cipó ayahuasca já é um pouco mais difícil de 

encontrar, pois é plantado um pouco mais distante do terreiro, já no limite da mata. 

Ambos os dados – a existência de outros maestros curanderos e o plantio mais ou 

menos generalizado das plantas da ayahuasca – contribuem para a conclusão de que 

o uso da bebida, associado à prática do curanderismo, coexiste como uma prática 

tradicional mesmo com o impacto causado pela presença dos estrangeiros.  

Maestros curanderos que trabalhem exclusivamente com estrangeiros e 

acumulam posses acabam por escapar da lógica comunitária de distribuição de bens, 

podendo virem a ser acusados de sovinas ou mesmo brujos (FOTIOU, 2014).  

Houve ainda um caso interessante em campo, em que Diego disse haver sobre 

um conhecido maestro shipibo a dupla acusação de ser brujo e pishtaco.  

O pishtaco é uma figura lendária popular no Peru. Trata-se de um ser que 

sequestra e mata pessoas com a finalidade de extrair sua gordura. É uma acusação 

normalmente destinada ao branco e ao estrangeiro, que cria uma relação 

“sobrenatural” com os “poderes” da exploração colonial (TAUSSIG, 1987). A figura do 

pishtaco, de origem andina, confunde-se com a figura do sacacara ou pelacara 

amazônico. Segundo Gow (2001), essa figura é utilizada pelos nativos amazônicos 

de forma acusatória, normalmente a estrangeiros, para explicar as razões de seus 

recursos aparentemente ilimitados52.  

O mito do pishtaco parece ser constantemente atualizado e revivido, uma vez 

que no Peru é muito comum que o desaparecimento de pessoas seja creditado a um 

pishtaco. Não raras vezes, tabloides e programas policialescos dão notícia da atuação 

de possíveis pishtacos, com fotos e imagens de vídeo de supostas “oficinas” de 

extração de gordura humana.  

Chama a atenção, no caso descrito por Diego, que a suspeita de pishtaco 

tenha recaído sobre um shipibo, por razões similares às quais se acusa um brujo: um 

 
52 Taussig (1987) refere-se ao pishtaco pela expressão Nakaq, outro nome para a mesma criatura que 
extrai a gordura de suas vítimas. Taussig faz uma extensa analogia entre o Nakaq e a cobiça colonial. 
Gow (2001) observou mais a utilização do termo sacacara ou pelacara, especialmente entre os Piro, 
durante as gravações de Fritzcarraldo de Herzog na região do Urubamba. Enquanto ao pishtaco é 
atribuída a ação de extrair a gordura humana, ao sacacara ou pelacara é atribuída a ação de retirar o 
rosto humano com uma faca. Na região do Ucayali as duas expressões, pishtaco e pelacara, aparecem 
fundidas, como sinônimos.  
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enriquecimento inexplicável aos olhos shipibo. No entanto, pishtaco contém um tom 

a mais de reprovação que aproxima o maestro de acusações normalmente dirigidas 

apenas a brancos e estrangeiros.   

 Diego, ao receber jovens da comunidade para aprendizado, exercer suas 

funções de curandero também para os membros da comunidade, seja de maneira 

gratuita ou com contrapartidas menores e patrocinar eventos cívicos e formaturas, se 

insere numa lógica em que o maestro procura se acautelar de ser acusado de sovino 

e, por extensão, de um praticante de brujería ou, ainda pior, de um pishtaco.  
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3. DIETAS 
 

A este trabalho interessa abordar a prática das dietas em seu contexto atual, 

ou seja, com a presença desse estrangeiro turista/pasajero/aprendiz, sem perder de 

vista a sociedade shipibo, na qual a prática das dietas permeia a construção da 

pessoa shipibo. 

 Ao analisar a relação Shipibo-estrangeiro é necessário ainda levar em 

consideração o entorno do Vegetalismo mestiço, influência de mão dupla no 

xamanismo shipibo e que, de certo modo, intermedia e participa nessa relação. Assim 

sendo, apresentarei rapidamente as dietas a partir do ponto de vista do Vegetalismo 

ou xamanismo mestiço53, dos Shipibo, de outros povos Pano e no contexto com a 

presença dos estrangeiros.  

 

3.1. O QUE SÃO AS DIETAS? 
 

Na Amazônia peruana, dietas são explicadas como uma prática necessária 

para a aproximação e comunicação com os espíritos das plantas. É somente através 

das dietas que o espírito das plantas pode se revelar ao aprendiz e ensiná-lo54. O 

tempo dedicado às dietas determina o conhecimento e poder de um xamã. Nesse 

período, as qualidades das diferentes plantas dietadas são incorporadas ao corpo do 

aprendiz, dando-lhe capacidade de resistir, por exemplo, a chuvas, ventos e 

inundações55 (LUNA, 1986). 

 
53 Conforme explicado ainda na Introdução, aqui estou me referindo ao Vegetalismo no sentido que 
dão Luna (1986) e Labate (2010), ou seja, como o xamanismo mestiço, especialmente pela adoção 
por parte do maestro Diego de conceitos importantes como ícaro, arcana e shitana, por exemplo. Para 
Diego, Vegetalismo seria uma prática diferente do Curanderismo, mas com alguma continuidade com 
ele, sendo mais próximo ao que Leclerc denomina Herborista ou raomi. O raomi é um especialista em 
plantas. Diferencia-se do curandero na medida em que este evoca os espíritos das plantas. O raomi 
seria um conhecimento mais comum e aberto a todos, embora algumas pessoas, notadamente 
mulheres, adquiram um conhecimento mais amplo sobre plantas. Um raomi, por sua familiaridade com 
as plantas, pode vir a tornar-se um xamã ou curandero e, ainda assim, não deixa de continuar sendo, 
também, um raomi (LECLERC, 2002). Diego explica de modo bastante semelhante que muitas vezes 
utiliza os dois conhecimentos: como curandero e como raomi.  
54 Sobre o que ensinam as plantas será tratado em detalhe mais à frente.  
55 Luna não chega a explicar detalhadamente o significado de resistir a chuvas, ventos e inundações, 
o que pode levar o leitor a compreender se tratar de algo literal. Minha experiência nesse campo 
permite afirmar que o sentido mais próximo é que a qualidade de determinadas plantas, nesse caso, 
em especial, árvores, de resistir às intempéries, passa a habitar no corpo do aprendiz para que sejam 
evocados durante as cerimônias, como efeito de proteção para si mesmo e para os demais presentes.   
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As dietas são sempre realizadas em relação a alguma coisa. Normalmente 

plantas, mas também, embora menos comum, em relação a substâncias animais, 

minerais (como rochas e cristais), textos (como textos bíblicos, mas também orações 

específicas, livros esotéricos, etc.), eventualmente até mesmo lugares considerados 

especiais podem ser dietados.  

Trata-se de uma prática complexa que implica um regime alimentar 

diferenciado, mas também em isolamento social, redução do esforço físico, 

abstinência sexual e exercícios disciplinares próprios, como banhos especiais. 

Significa, em primeira ordem, limpar e purificar o corpo para aumentar a sua 

receptividade aos efeitos da planta (LECLERC, 2002, p. 121). 

Tratando-se especificamente dos Shipibo, a prática das dietas é um sistema 

que perpassa sua sociedade como um todo, ou seja, não se limita a uma prática 

restrita aos indivíduos envolvidos diretamente no xamanismo como curandeiros, mas 

também, por exemplo, facilitar na caça, pesca, agricultura, artesanato, relações 

amorosas, etc.  

Leclerc trabalha ainda com a proposta de que, em uma sociedade xamânica, 

a natureza (por meio das plantas) socializa o humano. A autora aponta que a função 

social da dieta seria a aquisição de princípios morais, conhecimentos e habilidades. 

Entre os Shipibo, a dieta é uma prática em que determinadas plantas são ingeridas 

para alcançar determinada condição como retorno à saúde, aquisição de 

conhecimentos e habilidades físicas, harmonia conjugal, sorte nos negócios, entre 

outros (LECLERC, 2002, p. 126).  

As dietas não são, portanto, uma exclusividade da iniciação xamânica, mas 

uma prática generalizada entre indígenas e mestiços da Amazônia peruana. Antes de 

entrar no tema das dietas iniciáticas ou de aprendizagem do curanderismo, cabe 

apontar, ainda que de maneira resumida, algumas das dietas que, estando presentes 

em diferentes fases e momentos da vida, fazem parte da formação da pessoa shipibo. 

   
Do nascimento do embrião até a morte, um indivíduo é tratado com plantas 
para se tornar perfeitamente adaptado à sua comunidade e ambiente natural 
(ser forte e resistente e não ter medo de aparência dos espíritos dos mortos) 
e agora para a vida urbana. (LECLERC, 2002, p. 127) 
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3.1.1 Dietas das crianças 

 

Desde a gravidez, as mulheres usam remédios à base de ervas para fortalecer 

o sangue do bebê para que ele tenha maior resistência a doenças. Há outras dietas 

que visam fortalecer as crianças contra os espíritos dos mortos. A criança recebe 

algum resíduo ralado no umbigo e suco para beber. Então, ao crescer, a criança pode 

sair de manhã cedo para brincar e correr pela casa e, um pouco mais tarde, quando 

está escuro, um período favorável ao choque desses espíritos. Por volta dos 6 anos 

de idade, receberão novamente o mesmo preparado a fim de se sentirem fortes para 

superar seus medos, especialmente durante as viagens da comunidade ao terreno 

cultivado, para que possam andar sozinhos pelo caminho, sem temer a presença dos 

maus espíritos. A criança passa por uma dieta leve (LECLERC, 2002). 

 

3.1.2 Dietas das mulheres 
 

Entre os Shipibo, há uma ética social pela qual mulheres e homens devem 

viver para serem reconhecidos como membros da comunidade. De acordo com essa 

ética, as mulheres devem ser fortes e corajosas, sempre dispostas a trabalhar nas 

tarefas domésticas e agrícolas. Outro ponto é manter uma vida conjugal harmoniosa. 

Plantas são dadas para a adolescente a fim de torná-la hábil para determinado 

trabalho doméstico para que seja entusiasta, disposta e fisicamente resistente para 

realizar suas tarefas.  

Plantas são ministradas a fim de facilitar a aceitação do marido indicado. Há 

dietas indicadas para a gravidez, parto e pós-parto, destinada a ela e ao bebê.   

O uso de plantas em uma dieta é prática comum, obrigatória mesmo, no 

caminho da vida das mulheres shipibo. Cada dieta permite que sejam socialmente 

adaptadas ao papel atribuído, colocado em relação com seu ambiente e seres. Há 

dietas específicas para que visões de desenhos apareçam para elas e desenvolvam 

a inspiração na criação de novos estilos (LECLERC, 2002). 

 

3.1.3 Dietas dos homens 
 

Um homem cumpre dietas para se tornar inteligente e aguçar a curiosidade de 

aprender, para ser forte fisicamente, ter disposição para trabalhar, para pescar, 
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manter uma vida conjugal harmoniosa ou mesmo para manter relações 

extraconjugais. 

A ênfase se dá na aquisição de conhecimentos relativos à caça e pesca. Para 

tanto, o jovem é tratado desde a adolescência. A dieta tem por objetivo aguçar a visão 

de longe e de perto (ver no fundo da água, perceber os animais da folhagem, etc.). 

Há dietas para obter caças específicas e curar a má sorte na pesca.  

Para os homens, a dieta permite adquirir conhecimentos e acompanhar um 

processo de socialização peculiar ao papel masculino que lhes é atribuído. Essas 

dietas refletem sobre sua função social: a aquisição de princípios morais, 

conhecimentos e habilidades necessárias para assumir da melhor forma possível a 

posição social designada de acordo com a idade e o sexo (LECLERC, 2002). 

 

3.2 A DIETA INICIÁTICA 
 

A dieta iniciática, a que Diego irá denominar dieta de aprendizagem do 

curandeirismo, tem por propósito propiciar o ensinamento e os poderes que lhe 

permitirão atuar como um mestre xamã ou maestro curandero56.  Por vezes, a 

iniciação é eleita pelo aprendiz quando afirma que quer aprender. Outras vezes há 

uma mudança nas intenções: a pessoa começa a fim de se curar, mas os espíritos 

das plantas pedem que ele aprenda a curar os outros e nesse caso a dieta é 

redirecionada para uma iniciação xamânica. Os ensinamentos dos espíritos são 

manifestos principalmente na forma de canções de poder, ícaros e arcanas: proteções 

invisíveis contra-ataques externos. O sucesso da aprendizagem se dá em função do 

rigoroso cumprimento da dieta. 

Este trabalho trata sobre dietas iniciáticas destinadas sobretudo para 

estrangeiros. Contudo, pelo observado em campo, posso apontar que mesmo nas 

dietas destinadas a estrangeiros subsistem elementos das dietas de socialização 

shipibo, especialmente no que se refere à aquisição de determinados princípios 

morais e de comportamento.  

Mesmo que o estrangeiro tenha saltado todas as etapas anteriores comuns à 

vida shipibo direto para a dieta iniciática, parece que ao menos parte de seu processo 

 
56 Há as categorias nativas Onaya e Meraya. Diego refere-se a si mesmo nos termos de Onaya ou 
maestro curandero, como sinônimos. Meraya foi descrito por ele como uma categoria mais elevada, 
que leva mais tempo para ser alcançada.  
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de aprendizagem é direcionado no sentido de moldar o comportamento a fim de torná-

lo mais aceitável aos parâmetros shipibo57.  

 
A dieta é uma drástica redução na quantidade de alimentos ingeridos, 
evitando-se alimentos doces e o contato com mulheres58, sendo considerada 
um dos quatro aspectos fundamentais da iniciação xamânica, além do 
consumo de alucinógenos, da superação de provas e memorização dos 
saberes xamânicos. (PÉREZ GIL, 2004, p. 176) 

 

As dietas de iniciação xamânica se dão a partir da ingestão de determinada 

planta, a qual segue um período determinado de restrições alimentares e sexuais e 

isolamento social.  

Trazendo um exemplo mais concreto de campo, o pasajero59 ou aprendiz 

passa primeiro por uma cerimônia de ayahuasca, para a qual o maestro prescreve 

uma dieta, por exemplo, com Ajo Sacha, uma planta nativa bastante utilizada para as 

primeiras dietas. No dia seguinte será preparada a medicina, macerando-se suas 

folhas em água fria. Pela noite, é realizada uma cerimônia com a finalidade de abrir a 

dieta. O maestro irá cantar para aquela planta e para abrir o corpo do pasajero ou 

aprendiz para que receba o espírito da planta. Assim que a cerimônia é encerrada, o 

maestro irá chamar o pasajero ou aprendiz e irá lhe dar de beber a medicina do Ajo 

Sacha. Feita a ingestão, segue-se um período de dieta, ou seja, de restrições 

alimentares e sexuais e isolamento social por, por exemplo, uma semana. Nessa 

semana serão realizadas, idealmente, três ou quatro cerimônias que irão ajudar o 

maestro e o aprendiz a perceberem o efeito da planta em seus níveis físico e 

espiritual. A ingestão da medicina do Ajo Sacha é feita mais três ou quatro vezes, 

normalmente pelas manhãs, em jejum, e pela noite, por volta das oito ou nove horas, 

nos dias sem cerimônia, ou após as cerimônias, por volta da meia-noite. Nesse 

período recomenda-se uma economia de gestos e palavras, a fim de permitir a 

manifestação da medicina em seus níveis físico e espiritual.  

 

 
57 Isso ficará mais claro quando tratar, ainda nesse capítulo, das dietas iniciais, especialmente a dieta 
do Tanti Rao. 
58 Ou homens, se é uma mulher que está dietando. 
59 Tomando como base os exemplos de campo, normalmente, o primeiro contato do estrangeiro com 
a ayahuasca se dá sob a condição de pasajero, sendo que este poderá passar por uma dieta, como 
no exemplo citado. Em seguida, essa condição pode passar para a de aprendiz, a depender do 
interesse da pessoa e do que lhe mostram os espíritos das plantas.  
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3.2.1 Da sanación à dieta iniciática  
 

Nos exemplos de campo a que tive acesso, há sempre um processo que leva 

o estrangeiro à escolha de realizar a dieta.  

Num primeiro momento, esse estrangeiro, ao tomar contato com a ayahuasca, 

irá passar por um processo de sanación. Foi o caso de Bruce, Jack e Katlyn. Todos 

estes tiveram um primeiro contato com a ayahuasca ainda no Centro Arkana, em 

Urubamba. Mesmo lá, realizaram uma primeira etapa de dietas de sanación que 

depois teve continuidade já no Centro Soy Rawa, em Vista Alegre do Pachitea.  

Ainda que o interesse deles possa ter sido inicialmente nas visões 

proporcionadas pela ayahuasca, acabaram sendo apanhados num processo de 

sanación. Na verdade, são as próprias visões, ou melhor dizendo, a experiência 

sinestésica com a ayahuasca que leva à confrontação com questões pessoais como, 

por exemplo, traumas, questões de fundo comportamental, emocional, insatisfações 

consigo mesmo, etc.   

Ou seja, para o maestro curandero, o propósito de seu trabalho é promover a 

sanación, ao passo que, para seus pasajeros, não é necessariamente o desejo de 

cura a motivação principal. No entanto, é a própria experiência com a ayahuasca que 

o coloca em linha com o propósito do maestro, e este assume a sua sanación pessoal 

como objetivo.  

A primeira cerimônia normalmente se destina a realizar esse diagnóstico e, a 

partir daí, o maestro irá lançar mão das ferramentas de que dispõe para realizar a 

sanación. A primeira delas e mais óbvia é a purga.  

A purga refere-se, em primeiro lugar, ao processo de vômito que a ayahuasca 

estimula, mas por extensão pode significar outros processos comuns durante a 

ingestão da bebida, tais como diarreias e sudorese, por exemplo. Através da purga 

são eliminadas substâncias consideradas indesejáveis.  

É importante destacar que já a partir da experiência da purga há noções que 

passam a ser compartilhadas entre maestro e estrangeiros, a despeito das diferenças 

sociológicas e cosmológicas entre ambos. Nas concepções prévias do estrangeiro, 

seus problemas de caráter psíquico-emocional/espiritual são, por definição, 

impalpáveis, imateriais. A experiência da purga permite essa mudança de perspectiva 

através da noção de que a substância física da purga é carregada justamente desse 

conteúdo psíquico, emocional, espiritual. Tal experiência possibilita a convergência 
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da perspectiva do estrangeiro na direção das noções nativas de seu maestro da 

noção clássica de substância contaminante presente entre os Shipibo (LECLERC, 

2002). 

Essa compreensão por parte do estrangeiro de que as substâncias eliminadas 

através da purga são carregadas de atributos não físicos parece se tornar possível a 

partir da experiência multissensorial da bebida. As visões consideradas negativas ou 

indesejáveis são acompanhadas do desconforto físico que culmina na purga60. A 

sensação posterior de alívio físico é acompanhada da sensação de que houve uma 

libertação do incômodo emocional. Aquilo que era antes inalcançável emerge para a 

superfície das percepções através das visões e do desconforto físico para ser 

eliminado por meio da purga. É a sanación profunda a que o maestro se refere.  

A segunda ferramenta de que o maestro dispõe para sanación é a ação 

xamânica por meio do ícaro61. Através do ícaro, cantado personalmente, ou seja, 

diretamente à pessoa a que se destina, o maestro finaliza e dá sentido ao processo 

de sanación, a depender sempre do conhecimento prévio dos problemas, 

necessidades e anseios do seu cliente/paciente.   

Finalmente, a terceira ferramenta de que dispõe o maestro para realizar a 

sanación são as dietas. 

Às vezes, a simples purga e os ícaros em uma ou duas cerimônias não são 

suficientes para realizar o processo completo de sanación. Essa conclusão pode 

depender tanto de uma decisão do maestro, que compreende a necessidade de um 

tratamento mais prolongado, quanto do próprio pasajero por ele próprio perceber que 

necessita de mais tempo para alcançar o efeito desejado e/ou produzir um efeito mais 

duradouro, permanente e eficaz de mudança nos padrões que o conduziram àquela 

condição específica que necessita ser sanada.   

Nesse caso, o maestro irá indicar uma dieta específica para aquela finalidade. 

 

3.2.2 O método das dietas 

 

 Irei apresentar o método tal qual foi vivenciado e propor algumas 

interpretações com base nas informações obtidas a partir dos diálogos com o 

 
60 Mais à frente, ainda neste capítulo, vou detalhar os aspectos da purga.  
61 Tratarei sobre as ações xamânicas do ícaro com mais detalhes em capítulo posterior.  



82 
 

 
 

maestro, com pasajeros e aprendizes e com minha própria vivência da dieta, já que, 

embora sejam subjetividades distintas, o método aplicado é o mesmo. Há ao menos, 

portanto, esse denominador comum do método, que, embora não iguale as 

experiências, cria uma base comum sobre as quais maestros e aprendizes, e 

aprendizes entre si, podem trocar experiências e comunicá-las.  

Uma das questões que me intrigaram desde o início era sobre o porquê de 

serem definidas determinadas dietas no lugar de outras, e porque elas formavam uma 

determinada sequência. Percebi que havia diferenças em função de cada pessoa, 

mas que, apesar disso, essas variações não eram ilimitadas, pelo contrário, alguns 

padrões se repetiam, esboçando sentidos mais gerais das dietas. 

Tomo como ponto de partida a distinção teórica entre dietas de sanación e 

dietas de iniciação xamânica. Leclerc (2002) e Luna (1986) fazem tal distinção entre 

dietas de sanación e dietas de iniciação xamânica (ou, na expressão nativa, dieta de 

aprendizagem da medicina). O que procuro demonstrar aqui é que a distinção foi 

também operativa em campo. O maestro considera sanación e aprendizagem como 

elementos distintos, mas que de fato podem ocorrer conjuntamente em uma mesma 

dieta. O que a experiência de campo demonstrou é que o elemento sanación e o 

elemento aprendizagem estão, de fato, praticamente em todas as dietas, mas em 

proporções distintas. Nas etapas iniciais, há mais sanación e menos aprendizagem 

e, na medida em que se desenvolvem, o elemento sanación não desaparece por 

completo, mas as dietas passam a ter mais ênfase na aprendizagem. Isso será 

detalhado mais adiante, na medida em que apresentar cada dieta. Uma “regra geral” 

que pode abstrair-se das dietas a partir da experiência de campo é que elas formam 

uma sequência em que normalmente as primeiras objetivam mais “sanación” para, 

em seguida, cada vez mais objetivarem a iniciação xamânica, ou para usar o termo 

nativo: a aprendizagem do curanderismo. O que a experiência demonstrou é que 

curar-se através das plantas e aprender a curar estão próximos o bastante para não 

os tratar com formas distintas com muita rigidez. 

Conforme já mencionado, pode-se dar a passagem de uma dieta de sanación 

para uma dieta de aprendizagem. Há de se considerar ainda o tema comum em 

xamanismo de que a ocorrência de uma doença pode levar a uma iniciação xamânica. 

Os casos observados em campo demonstram justamente esse trânsito, sendo que, 

no caso dos estrangeiros, a doença tem caracterizações de fundo mental, psicológico, 

emocional e comportamental. Nesse caso, a sanación completa inclui etapas de 
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aprendizagem que convergem com um processo de construção de uma nova 

persona. Ao longo deste capítulo, procuro demonstrar que os aspectos sanación e 

aprendizagem estão sempre presentes, mas em proporções distintas: inicialmente, 

mais sanación e menos aprendizagem, para depois as dietas terem mais ênfase na 

aprendizagem, sem que o aspecto sanación desapareça por completo. Ainda assim, 

os conceitos são úteis porque de fato sempre estão presentes: la sanación e a 

aprendizagem do curanderismo. A maior ênfase na sanación no início não exclui que 

possa já desde aí haver aprendizagem, inclusive de ícaros. De modo semelhante, 

processos de ajustes corporais do tipo sanación continuam a ocorrer durante todo o 

processo de aprendizagem, ainda que percam centralidade. Há, obviamente, os 

pasajeros que vêm somente para sanación, mas mesmo entre esses, por vezes, 

ocorrem processos do campo da aprendizagem, como, por exemplo, o recebimento 

de ícaros e melodias.  

De forma geral, a sequência das dietas parece ser definida em relação ao 

tempo de que dispõe o aprendiz, de modo que a última dieta seja a “mais forte” de 

todas, de preferência um grande palo, ou seja, a dieta de uma árvore alta. Então as 

dietas anteriores a esta passam a ter uma função de preparação para a dieta “mais 

forte”.  

Uma noção muito presente foi que é necessário preparar o corpo para receber 

a dieta de um palo. Essa preparação tem início com dietas que são mais leves, mais 

fáceis e seguem num crescente até o palo. Cada dieta corresponde também a uma 

ação ou conjunto de ações xamânicas específicas, que são explicitadas de forma 

mais ou menos genérica pelo maestro no início da dieta, mas que são vivenciadas de 

maneira muito intensa, profunda e de múltiplos desdobramentos de significados pelo 

aprendiz.   

Neste capítulo, optei por apresentar as dietas mencionando diretamente as 

plantas e palos, por entender que não as mencionar seria tratar de maneira muito 

abstrata o objeto de estudo.  

Na tentativa de apresentar um esboço do método, achei conveniente agrupá-

las em três conjuntos: dietas iniciais (ou de sanación), dietas intermediárias e dietas 

de palos (ou de aprendizagem). Esses três conjuntos, quando completos, perfazem 

um ciclo na vida do aprendiz que poderá passar um período sem fazer dietas e 

retomá-las depois, quando ele ou seu maestro julguem oportuno. Quando da 

retomada, caso não tenha se desviado demasiado, nem “sujado” muito seu corpo, ele 
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passará menos tempo nas dietas de sanación. Por vezes, não é necessário fazer 

absolutamente essas dietas de sanación e basta uma ou duas cerimônias de 

ayahuasca para purgar e limpar o corpo, já preparado anteriormente. Seu maestro irá 

cantar para as medicinas em seu corpo e avivá-las. Aí o próprio aprendiz poderá, de 

comum acordo com seu maestro, eleger as dietas que queira seguir. Pode ser que 

ele queira reforçar uma dieta que já tenha, de forma a obter o conhecimento completo 

daquela planta, ou seguir ampliando seu leque de conhecimentos dietando novas 

plantas.   

 

3.2.3 Prescrições e restrições alimentares 
 

A dieta ideal consiste em plátanos cozidos, peixe defumado e às vezes carne 
de monte (a carne de certos animais da selva). Arroz e mandioca parecem 
ser aceitos por alguns ayahuasqueiros. Nenhum sal, açúcar ou outros 
condimentos, gorduras, álcool, carne de porco, frango, frutas, legumes ou 
bebidas frias podem ser ingeridos (Ver DOBKIN DE RIOS, 1973, p. 70; 
CHEVALIER, 1982, p. 346; LUNA, 1984b, p. 145, etc.). A proibição de 
alimentos mais importantes, repetidamente salientada por todos os xamãs 
que conheci, é evitar a carne de porco. (LUNA, 1986, p. 51) 

 

No caso observado do campo, há uma variação quanto ao tipo, quantidade e 

qualidade do alimento que é oferecido ao pasajero ou aprendiz em função do que 

esteja sendo dietado e em que ponto essa dieta se encontra. Leclerc (2002) distingue 

entre dieta iniciática tradicional e reformada, sendo a reformada uma versão menos 

rígida que a tradicional. Diego classifica entre dietas más simples e dietas más 

sagradas, sendo as dietas más simples normalmente as dietas de plantas (folhas), 

enquanto as dietas más sagradas seriam sobretudo as destinadas aos palos62. 

Observa ele que, no caso de uma quebra de dieta de plantas, a pessoa poderá ficar 

sem o poder ou ensinamento daquela planta, ao passo que quebrar uma dieta de 

palo, a depender, pode fazer o indivíduo vir a adoecer seriamente e até custar-lhe a 

vida. 

A pessoa que prepara o alimento não pode manter relações sexuais ou estar 

menstruada durante o período.  

 
62  O maestro pode referir-se a todos os elementos vegetais como sendo plantas ou ainda medicinas, 
mas quando quer especificar serem árvores refere-se a elas como palos e de fato é uma categoria 
distinta. Nesse caso irá referir-se a plantas para definir folhas e arbustos. Dieta de planta e dieta de 
palos são distintas, conforme veremos ao longo deste capítulo.   
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Entre os principais alimentos consumidos em campo, houve sempre muitos 

legumes como batata e cenoura, além de banana verde cozida, repolho, arroz, 

macarrão, aveia (preparada sem leite), por vezes era agregado um pedaço de peixe 

boquichico (piau) ou um pedaço de peito de frango cozido sem a pele. Também se 

consome bastante chá de Hierba Luisa (Capim-Cidreira) e sua importância na dieta é 

tamanha que, por vezes, é cantada nos ícaros como sendo ela também uma 

medicina. 

A dieta tende a ser mais severa nas primeiras horas após a ingestão da 

medicina, a qual, na verdade, em se tratando especialmente de palos, pode seguir-

se um jejum de 12 horas ou ser estendido, a depender do interesse do aprendiz. No 

caso dos palos, come-se muito pouco e sempre sem sal, e o corpo tende a se debilitar 

bastante. Como as dietas dos palos podem durar até um mês, às vezes o regime 

alimentar se torna um pouco mais substancial nos fins de semana, agregando mais 

pedaços de frango ou peixe, por exemplo. Após a última ingestão da medicina e que 

já se passaram um dia ou dois, a dieta torna-se menos rígida, com mais alimentos, e 

às vezes, dependendo, é acrescida uma quantidade mínima de sal. Depois de 

encerrada a dieta, o aprendiz deve ainda obedecer a determinadas restrições 

alimentares, mesmo quando em Pucallpa. Quaisquer formas de pimenta, alimento 

picante ou ácido devem ser mantidos a distância, bem como carne de porco (restrição 

que se mantém por praticamente toda a vida do aprendiz e do curandero).  

Os aprendizes devem manter distância desses alimentos por uma ou até duas 

semanas. Algo parecido acontece sobre as relações sexuais: mesmo após encerrada 

a dieta, há um período de dias ou uma semana de restrição que deve ser obedecido, 

a depender do tipo de dieta.   

Essa foi a forma observada para todos os aprendizes em campo, incluindo eu 

mesmo. 

 

3.2.4 A aplicação do método  
 

A forma como as dietas são aplicadas segue um padrão muito semelhante, 

independente de qual planta se esteja dietando. Por outro lado, para quem está 

dietando, as diferenças entre cada dieta são grandes tanto na sua intensidade quanto 

na qualidade do é que percebido e vivido (ou sanado e aprendido) naquele período.  
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Assim, irei apresentar inicialmente uma espécie de quadro geral em que todas 

as dietas se inserem, para depois buscar definir as sutis diferenças que perfazem 

experiências totalmente únicas e distintas em cada dieta. Nesta apresentação, irei 

considerar tanto as experiências pessoais dos participantes das dietas, aqui definido 

como o grupo de aprendizes, na qual me incluo, quanto também minhas próprias.           

Tais diferenças se dão já a partir da coleta da medicina, que revela e 

estabelece diferentes tipos de relação entre o maestro, o aprendiz e a planta. Em se 

tratando de plantas, ou seja, não palos, a coleta é mais simples e envolve menos 

ritualística e formalidade. Em alguns casos, como veremos, o próprio aprendiz pode 

ser orientado a colher para outro pasajero, no que já vai tecendo desde aí sua própria 

relação com aquela planta. O usual é que se assopre fumaça de mapacho sobre a 

planta como forma de pedir que ensine a sua medicina63. 

Em se tratando de palos, o maestro nunca autorizou ou orientou que um 

aprendiz fizesse a coleta. Em vez de apenas assoprar o tabaco, desta vez é deixado 

um mapacho inteiro aos pés da árvore, sendo o próprio maestro que pede para que 

ensine a sua medicina. O pedido para que ensine a medicina busca evitar duas outras 

possibilidades. A primeira é que a planta, ou palo, sovine a medicina, já que tanto a 

sua resina quanto o conhecimento podem ser sovinados. A segunda é que, em vez 

de mostrar a medicina, mostre a sua shitana, ou seja, ensine brujería em vez de 

medicina. Brujería e medicina aparecem aqui como duas categorias diferentes, ou 

mesmo opostas, de conhecimento. Mais à frente, irei abordar mais detalhadamente o 

importante conceito de shitana, como ele é ensinado e como os estrangeiros o 

percebem.   

O próprio conceito de medicina é central em todo o processo e cabe aqui uma 

explicação sobre sua amplitude. A planta ou palo a que se atribui propriedades 

medicinais é chamado medicina mesmo em seu estado natural. O maestro pode 

apontar determinada planta ou palo e dizer: “Isto é medicina”. Mas a medicina de fato 

é a propriedade que cada uma possui. Compreende-se que toda planta ou palo que 

se dieta possua alguma forma de medicina. Chama-se medicina, também, aquilo que 

é preparado por meio de infusão, decocção, maceração, etc. a partir da planta ou 

palo. Às vezes, o maestro pode referir-se à própria ayahuasca também como 

 
63 Irei detalhar as formas de coleta das plantas e palos. A maior parte das plantas são cultivadas, mas 
há exceções, como o Ajo Sacha, por exemplo. Os palos sempre são nativos.  
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medicina, contudo, em campo, por estarmos dietando, foi mais comum referir-se por 

medicina às plantas e palos das dietas. Quando o maestro diz que pede à planta ou 

palo que ensine sua medicina ele está se referindo a esses mesmos atributos em um 

nível mais espiritual, como se a medicina englobasse ainda os sentidos de médico 

(doctorcito) e professor (maestro), ou seja, uma entidade com intenção e agência, um 

espírito. Aprender a medicina, portanto, engloba todos esses sentidos: conhecer a 

planta ou palo em seu estado natural, conhecer seus atributos a partir do próprio 

corpo, receber o seu poder ou sua medicina, o que significa sobretudo: 1) obter uma 

experiência visionária com tal significado; 2) aprender a cantar o ícaro dessa 

medicina, o que significa ser capaz de evocar a sua propriedade de curar. Como o 

tema é amplo e complexo, ele será retomado ao longo da dissertação, pois refere-se 

à sua temática central, que é o aprendizado da medicina ou caminho do 

curanderismo.   

A preparação da medicina pelo maestro normalmente ocorre algumas horas 

antes da cerimônia. As formas de preparação variam entre a maceração de folhas em 

água fria, um chá rápido de apenas cinco minutos de fervura, decocções mais 

demoradas (especialmente no caso de alguns palos), a seiva junto com a casca ou 

raiz em água fria por algumas horas, ou ainda, preparações em que são usados mel 

e aguardente.  

O líquido é coado e a medicina preparada permanece normalmente ao lado do 

maestro durante toda a cerimônia, ou, caso indicado, permanece ao lado da pessoa 

que irá dietar, como forma de favorecer a conexão com a medicina.  

Antes de abrir uma dieta, o maestro irá cantar para a medicina em questão, já 

nos cantos de abertura64, sendo nomeada em meio a outras medicinas. Depois, o 

maestro irá cantar personalmente para a pessoa que irá dietar. Esse canto tem por 

objetivo abrir o corpo da pessoa para a dieta, ou simplesmente abrir a dieta. É um 

canto que prepara o corpo para receber a medicina. 

 

3.3 A PURGA 
 

O ideal é que a pessoa purgue bastante antes de receber a medicina. Em 

algumas circunstâncias, a cerimônia é dirigida para aquela pessoa com o propósito 

 
64 Os três primeiros ícaros. 
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de fazê-la purgar.  O conceito é abrir espaço no corpo, expulsando a substância 

nociva através da purga, para haver lugar para a medicina. O conceito que entra em 

operação é de que, após a purga, a medicina irá ocupar aquele espaço no corpo e 

que será melhor absorvida e integrada ao corpo. 

A purga também tem uma centralidade no entendimento do processo de 

aprendizagem da medicina. É importante lembrar que a própria palavra purga pode 

ser usada como sinônimo de ayahuasca, e frequentemente o é, entre os Shipibo. Mais 

de uma vez ouvi por parte dos Shipibo a expressão “voy a purgar hoy” para significar 

que iria participar da cerimônia daquela noite. Ou algo como “não estou muito bem, 

necessito purgar”.  

Foi na questão purga que encontrei mais fortemente o sentido de substância 

com atributos para além do físico. A noção é que a purga é carregada de substâncias 

nocivas que podem ser provenientes de alimentação inadequada, mas não apenas. 

Diego mais de uma vez explicitou que foi acometido de malas energías e que o único 

caminho para pô-las para fora é através, também, da purga. O conceito de malas 

energías aqui se aproxima da noção de Irabanti (contaminação) ou Niwe jakoma (mau 

ar) que descreve Leclerc (2002).  

Essa noção de substância carregada de atributos contaminantes é aprendida 

de maneira intuitiva e experiencial pelo estrangeiro já em suas primeiras cerimônias.  

A noção mais básica de purga é o vômito. Apesar do desconforto causado, o 

aprendiz pouco a pouco passa a se acostumar com a purga, e em alguns casos, 

mesmo a buscá-la intencionalmente. 

Há ainda a “purga por abajo”, que basicamente são intensas diarreias. 

Perguntei a Diego se havia alguma diferença de valor entre purgar vomitando ou “por 

abajo”, no que ele me respondeu que é “a medicina (aqui significando a ayahuasca) 

que decide por onde quer sair”.  

Há ainda uma purga menos intensa, composta basicamente por gases que 

saem como arrotos, e significa que a pessoa já está mais limpa e o que está saindo 

são os “maus ares”. 

Não me parece que seja uma noção nativa dos Shipibo, mas alguns 

estrangeiros em campo passaram a considerar acessos de choros como uma espécie 

de purga emocional profunda, convergindo com o sentido de sanación emocional.  
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3.4 A TOMA DA MEDICINA  
 

Ao final da cerimônia, o maestro chama a pessoa que irá dietar para ir até onde 

ele está e lá, com o copo contendo a medicina em mãos, irá icará-la cantando e/ou 

assoprando sobre o copo e a dá de beber. 

A partir daí, a pessoa está em dieta65. O indicado é que a pessoa não tome 

água ao menos por 30 minutos após a ingestão da medicina. Não pode comer nada 

nessa noite. Na manhã seguinte, por volta das 9h30, chega o dejejum. Os alimentos 

variam, mas normalmente se tomam caldos de legumes e legumes cozidos; ovos 

também fazem parte da dieta. A depender da dieta, o alimento poderá ser totalmente 

sem sal ou apenas reduzido. 

Nos dias sem cerimônia são feitas três refeições diárias: desayuno, almuerzo 

e cena. Comem-se principalmente arroz, macarrão, batata, bananas verdes cozidas, 

ovos e às vezes um pequeno pedaço de frango ou peixe.  

Nos dias com cerimônia são apenas duas refeições: desayuno e almuerzo, 

sem cena. Normalmente, o período mínimo da duração de uma dieta é de uma 

semana, podendo ser estendida para duas, três ou quatro semanas. Durante a 

semana são realizadas ao menos três cerimônias intercaladas com um dia de 

descanso entre elas. A medicina será tomada no mínimo duas vezes, mas pode 

chegar a três ou quatro vezes na semana. A ingestão acontece sobretudo após as 

cerimônias, mas por vezes também pela manhã, em jejum, antes do desayuno. Nesse 

caso, deve-se esperar de 30 minutos a uma hora para comer.  

Quando o aprendiz ou pasajero já ingeriu a medicina e está de dieta, durante 

as cerimônias ele poderá perceber os efeitos dela, combinados à ayahuasca. Os 

efeitos variam muito em função do que se está dietando, desde um efeito leve até um 

forte torpor. Também se percebe a medicina atuando em diferentes partes do corpo, 

como coração, pulmões, cabeça, ossos e articulações, etc. As visões também variam 

muito, a depender de qual dieta se esteja fazendo. Há mudanças nas cores 

predominantes das visões e na qualidade destas. Também se notam mudanças nos 

ícaros em função do que se dieta, podendo se tornar mais intensos ou mais suaves, 

mais alegres ou mais profundos, mais rápidos ou mais lentos. 

 
65 Pode acontecer de a medicina ser dada a beber somente no dia seguinte. Mas, mesmo sem ter 
tomado a medicina, considera-se que a pessoa já está de dieta, pois a mesma já foi aberta pelo 
maestro.  
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A percepção sobre como age a planta em dieta durante a cerimônia é central 

para o aprendizado da medicina. Mudanças corporais do tipo frio/calor, dureza/fluidez, 

lento/rápido, suave/intenso, entre outros irão mostrar no próprio corpo do aprendiz 

como atua a medicina e como pode vir a ser indicada futuramente. Paralelo a esse 

processo mais corporal, há o aprendizado dos ícaros.  

 

3.5 A APRENDIZAGEM DOS ÍCAROS 
 

A palavra ícaro deriva do quechua ikarayi, que significa “soprar fumaça” para 

curar. Icarar significa cantar ou assoviar por sobre uma pessoa, objeto ou preparação 

de medicina a fim de lhe conceder algum poder. Cantando seu ícaro, o xamã pode 

evocar as qualidades da substância incorporada para, por exemplo, curar ou causar 

dano, evocar proteção contra os maus espíritos ou empreender viagens a mundos 

extrafísicos. Ícaros são aprendidos normalmente durante o sono e reproduzidos 

durante as cerimônias de ayahuasca (LUNA, 1992).  

A aprendizagem dos ícaros é um processo complexo que envolve diferentes 

fontes de aprendizagem. Uma delas é quando o próprio maestro canta em frente ao 

aprendiz para que este venha a conhecer palavras e expressões, além de ritmo e 

melodia. Mas a aprendizagem do ícaro não se resume a uma simples repetição do 

ícaro do maestro. O processo mais difícil de detalhar é o que acontece numa relação 

direta entre a planta ou palo e o aprendiz, especialmente nos momentos de maior 

isolamento. Nessas circunstâncias, o aprendiz eventualmente pode ouvir um 

zumbido, ou um eco, algum som repetido, ou um ritmo, ou ainda ouvir mentalmente 

uma palavra, ou uma frase, cuja fonte não é o ambiente ao redor. Geralmente um 

ícaro começa pequeno, quase como um sussurro de alguns desses elementos, e vai 

crescendo durante o aprendizado, agregando novas expressões, novos ritmos. Nesse 

caso não há uma interferência direta do maestro e os ícaros podem ser totalmente 

diferentes dos do maestro, passando a ser uma expressão muito pessoal do aprendiz. 

Também existe um conjunto de ações xamânicas específicas conduzidas pelo 

maestro durante a cerimônia que se destinam a “abrir os ícaros” do aprendiz, o que é 

realizado cantando personalmente, de frente. Tal questão do aprendizado do ícaro é 

algo bastante central na aprendizagem do curanderismo e será retomada novamente 

mais adiante sob a perspectiva das dietas e da cerimônia.  
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Em verdade que, na maioria das vezes, o ícaro não surge durante a cerimônia, 

sendo mais comum nas noites sem cerimônia, quando há mais silêncio. Por isso, o 

isolamento é uma das principais chaves da dieta de aprendizagem. Por outro lado, o 

ícaro que pode ter sido aprendido em momento de isolamento surge com força total 

durante a cerimônia, impelindo o aprendiz a cantá-lo perante todos. É aí onde se 

conhecerão a força e o propósito do ícaro e o maestro fará observações a esse 

respeito. Normalmente, uma parte da cerimônia é reservada para o canto dos 

aprendizes, embora o maestro compreenda também que a medicina possa, ela 

própria, exigir do aprendiz que seja cantada no seu próprio tempo.  

 

3.6 ISOLAMENTO COLETIVO E O TAMBO  
 

Conforme tratei no capítulo anterior, a condição ideal de isolamento depende 

da existência de tambos: pequenas habitações individuais onde o aprendiz é 

recolhido durante a dieta, onde deve realizar suas refeições e manter a segregação 

social de todos os demais, saindo de lá somente para a maloca durante as cerimônias 

e retornando ao tambo após. 

A palavra tambo é de origem quíchua e designa uma habitação temporária 

construída provisoriamente para pernoitar durante uma caçada ou pescaria, por 

exemplo66. Ouvi essa palavra – tambo – ser empregada no contexto turístico como 

um sinônimo de bangalô: uma pequena casa ou chalé para passar uma curta 

temporada. No caso aqui, o tambo é concebido como uma pequena casinha para 

apenas uma pessoa. No projeto de Diego para o centro deveria haver três ou quatro 

desses tambos na área ao redor do centro, mais próxima da floresta. Conforme 

descrevi no capítulo anterior, os tambos ainda não haviam sido construídos. 

Não havendo, portanto, essa condição ideal durante o trabalho de campo, o 

isolamento foi regrado do seguinte modo: os aprendizes que estavam em dieta eram 

mantidos na maloca, mas alguns podiam optar em permanecer em um dos quartos 

disponíveis no centro (ver capítulo anterior).  

As dietas eram feitas, portanto, na maior parte do tempo na maloca, entre todos 

os aprendizes. Além dessas pessoas, o contato acontecia com o maestro, durante as 

cerimônias, e com as pessoas de sua família que traziam o alimento.  

 
66 Nesse sentido, o tambo seria o equivalente peruano do chamado tapiri na Amazônia brasileira.  
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A maneira como o aprendiz conduz seu próprio isolamento depende, nessas 

condições, muito mais de uma compreensão do próprio processo da dieta, de modo 

que ele próprio reduza a interação social com os demais. Diego lançava mão de dois 

dispositivos para contornar a ausência de tambos. Um deles é evocar o tambo a partir 

de uma ação xamânica. Ele canta o tambo durante a cerimônia, colocando o aprendiz 

dentro desse espaço evocado, explicando ao aprendiz que a partir daquele momento 

ele está espiritualmente no tambo da dieta.  

Outra maneira era por vezes Diego determinar uma mesma dieta, de uma 

mesma medicina para todos os aprendizes ao mesmo tempo, reduzindo assim as 

interferências entre as ações de diferentes medicinas e diminuindo a possibilidade de 

um cruce67. Diego procedeu dessa maneira em muitas ocasiões, quando, por 

exemplo, dietamos todos juntos Charamachillo, Niwe Rao ou Ajos Quiros.   

De um modo geral, o grupo dos aprendizes formado por mim, Jack, Bruce, 

Katlyn e depois Juan permaneceu a maior parte do tempo na maloca, numa espécie 

de isolamento coletivo68, o que cria diferentes formas de interação social nesse 

pequeno grupo. Conforme descrevi na Introdução, o período de liminaridade da dieta 

de aprendizagem cria uma espécie de “communitas” (TURNER, 1974). Tal 

communitas parece ser marcada sobretudo por uma relação de solidariedade, 

definida em primeiro lugar pelas ações práticas do dia a dia: buscar água, trazer 

refeições, manter o espaço limpo; e segundo, pelo compartilhamento das 

experiências de cerimônia e dietas. Tal compartilhamento nessa pequena 

coletividade parece ser importante, pois a troca de informações em âmbito horizontal, 

entre os aprendizes, é mais frequente e intensa do que a relação vertical com o 

maestro.  

Contudo, a informação que procede do maestro tem também, obviamente, 

outro peso na tradução das experiências dos aprendizes.   

Os sonhos durante a dieta também representam um elemento importante. 

Durante esse campo, os sonhos foram lidos sobretudo como indicações sobre o 

andamento da dieta, se está sendo seguida corretamente ou não, se está conduzindo 

 
67 Cruce é quando a ação de uma medicina é cortada, interrompida, embaralhada por alguma outra 
coisa que pode ser alimento, sexo, ou mesmo outra medicina, o que pode causar problemas desde 
alguma dor ou desconforto, dificuldade ou encerramento do aprendizado até doenças mais severas.   
68 Parece ser comum haver esse tipo de dieta em isolamento coletivo. Entre os Yawanawá, por 
exemplo, o isolamento era realizado em grupos de duas a cinco pessoas numa mesma habitação.  
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para a medicina ou não e como alertas sobre alguma mudança necessária, como 

mais isolamento ou regime alimentar mais rigoroso.   

 

3.7 SANACIÓN E APRENDIZAGEM: DIFERENÇAS E CONVERGÊNCIAS DE 

PERSPECTIVAS 
 

Há que se considerar também as diferenças de perspectivas entre Shipibo e 

estrangeiro para definir o que é efetivamente aprendido a partir das dietas. Enquanto 

o maestro shipibo fala em termos de conhecer as medicinas, para o estrangeiro, a 

noção de que se trata de um processo de autoconhecimento é muito presente para 

ser ignorada. O estrangeiro está interessado, ao menos inicialmente, em uma imersão 

em si mesmo, sendo as medicinas percebidas como facilitadoras do processo. 

Contudo, parece que ambas as perspectivas acabam por convergir, com o maestro 

adotando parcialmente a perspectiva dos estrangeiros em conduzir um processo de 

autoconhecimento a partir das medicinas, e com os estrangeiros, aos poucos, 

estabelecendo relações particulares e diferenciadas com as medicinas ao longo das 

dietas.  

A mesma diferença é percebida sobre a noção de cura ou sanación. O maestro 

shipibo se refere à sanación em termos mais práticos e objetivos. O maestro descreve 

a sanación sobretudo em termos de limpeza, inicialmente, e depois em fortalecimento 

do corpo. Tanto um quanto outro são compreendidos como processos em escala, ou 

seja, sempre há um novo nível, mais interno e mais profundo a ser limpo, e é nesse 

novo espaço recém-limpo que a medicina tanto percebida como substância como 

também pelo seu poder, seu ensino, é incorporada. 

Quanto ao fortalecimento, também é percebido como diferentes níveis e 

etapas. Fortalecer os ossos, o sangue, os músculos, as articulações, o coração, os 

pulmões, os nervos, o cérebro, etc. formam o leque de ações possíveis a partir das 

medicinas durante as dietas e cerimônias. Há um destaque especial ao conceito de 

calibrar as veias, que inclusive ouvi também de outros maestros. Significa que 

determinadas dietas, atuando conjuntamente com a ação xamânica do maestro, têm 

por objetivo explícito dilatar as veias para aumentar a capacidade de fluxo de sangue, 

que implica melhorar a capacidade total do corpo e proporcionar mais força, mais 

disposição, maior calor corporal, rubor facial, etc. Essas são as características 

desejadas a todos os homens para, por exemplo, suportar longas jornadas de 
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trabalho, intempéries, etc., que estão também associadas ao vigor sexual, mas que 

fazem parte indispensável da formação do curandero. Há algumas visões ruins que 

são associadas a um fluxo deficiente de sangue nos órgãos internos no corpo. Por 

outro lado, o maestro precisa estar dotado de uma boa circulação sanguínea para ter 

um coração forte e uma voz potente.   

Ou seja, conforme afirmei anteriormente, determinados atributos socialmente 

exigidos a todos os homens shipibo fazem parte do rol de qualidades necessárias 

também ao maestro. Durante a dieta de iniciação, tais sentidos, por exemplo, de força 

física, disposição para o trabalho e vigor sexual, ganham outros significados, mas 

permanecem presentes como atributos desejáveis ao curandero em formação.  

Para o estrangeiro, a sanación trata inicialmente de um processo de liberação 

emocional e psicológica que converge com a noção de autoconhecimento. Já nas 

primeiras purgas, a noção de limpeza é assimilada muito rapidamente e passa a ser 

um dialeto comum entre o maestro shipibo e seus aprendizes estrangeiros. A noção 

de fortalecimento do corpo vai sendo assimilada aos poucos, ao longo das dietas, 

sobretudo de palos. 

Contudo, o maestro também parece aos poucos agregar as noções 

estrangeiras de liberação emocional e autoconhecimento no processo que conduz. 

Há ações xamânicas executadas pelo maestro através dos ícaros nas cerimônias 

para essa finalidade. Liberai-o taná é uma dessas ações no canto que são evocadas 

quando o aprendiz parece estar agrilhoado a memórias emocionais negativas. Outra 

possibilidade é a evocação de sabiduría durante o canto. Abrir o amor interior é ação 

xamânica que o maestro evoca por meio das canções durante a cerimônia e das 

medicinas em dieta. Nos três casos, parece haver um redirecionamento de noções 

tradicionais para que estas satisfaçam as buscas pessoais dos aprendizes. Há aqui 

um esforço consciente por parte do maestro em traduzir os conceitos de modo a 

serem assimilados pelos seus aprendizes estrangeiros.  

Por essas razões, o processo de sanación, que tem a princípio um sentido mais 

estreito de cura, agrega noções mais amplas como o sentido de autoconhecimento e 

aquisição de sabedoria, se estendendo de maneira mais prolongada durante o 

aprendizado e sem um término claramente definido.  

Ambas as perspectivas – do maestro e dos estrangeiros – convergem durante 

o processo de sanación/aprendizagem para operar uma mudança de comportamento 

e de perspectivas a partir das dietas das medicinas.  
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É possível argumentar que o maestro shipibo tende a criar um dialeto comum 

a fim de comunicar, interpretar e orientar as experiências. Parte importante desse 

“dialeto comum” é previamente dado pelos termos e noções do Vegetalismo mestiço, 

tais como os já mencionados: ícaro, arcana, shitana, etc.  

A adoção de termos em espanhol durante a execução do ícaro torna mais 

compreensível aos estrangeiros as ações xamânicas empregadas. Algumas vezes 

são noções de fácil entendimento como subir, nivelar, limpar, endereçar, ou 

conhecimento, sabedoria, amor interior, etc., conforme veremos em mais detalhes ao 

longo deste capítulo.  

 

3.8 DINÂMICA ENTRE CERIMÔNIAS E DIETAS 
 

Normalmente, é a partir da cerimônia que é definida pelo maestro qual será a 

dieta a ser realizada pelo aprendiz. A partir dessa definição, também é durante uma 

cerimônia que será aberta a dieta, sendo cantada a medicina em questão, ou seja, é 

primeiramente evocada por meio do ícaro. É executada uma ação xamânica que trata 

de abrir o corpo do aprendiz para que este venha a receber a medicina. Idealmente, 

o corpo já passou antes por uma limpeza cuja expressão mais evidente é a purga. A 

medicina preparada é tomada ao fim da cerimônia, podendo ser repetida na manhã 

seguinte. O aprendiz irá ainda ingerir a medicina na noite seguinte, idealmente sem 

cerimônia, para que o corpo possa absorvê-la adequadamente. Esses momentos de 

silêncio e isolamento em noites sem cerimônias, após a ingestão da medicina, são 

muito importantes para uma aproximação entre o aprendiz e a medicina, sendo 

relatada pelos aprendizes diferentes experiências que podem incluir diferenças 

perceptivas de audição e visão e em relação à própria autopercepção corporal.   

O maestro explica que a medicina deve ser processada pelo corpo. Esse 

processo pode significar dores localizadas (normalmente não muito intensas), uma 

sensação de dureza no corpo, ou fraqueza, confusão mental, etc. A expectativa é que 

tais dores vão se dissipando à medida que a medicina vai sendo processada no corpo. 

Tudo faz parte do processo da medicina.  

No dia seguinte, o aprendiz deve tomar a medicina mais uma vez pela manhã 

e na cerimônia daquela noite – tanto aprendiz quanto maestro terão elementos 

sensíveis para avaliar como está a dieta. São executadas diferentes ações xamânicas 

por meio do ícaro: arreglar a medicina significa corrigir eventuais desvios que a 
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medicina possa tomar no corpo durante a dieta; endereçar significa direcionar a 

medicina para o objetivo desejado. Nivelar é quando a medicina pode estar em 

excesso no corpo, produzindo reações indesejáveis. Sembrar é plantar a medicina 

profundamente no corpo para que, a partir dali, ela possa se desenvolver. O ideal é 

que a medicina penetre e se espalhe bem por todo o corpo, o que é descrito pelo 

maestro como uma luminosidade intensa, uniforme e harmoniosa durante a 

experiência visionária da ayahuasca. 

Também é comum que o maestro utilize as mesmas plantas e palos da dieta 

como aditivos na ayahuasca. Desse modo, o aprendiz terá uma noção mais clara de 

como trabalha aquela medicina. O trabalho da medicina é percebido em sua ação no 

corpo por meio de elementos sensíveis: se esquenta ou se esfria, se abre ou se fecha, 

em qual parte do corpo mexe, as cores e formas das visões. Diferentes aditivos 

proporcionam variadas percepções e experiências corporais, bem como uma 

variedade de formas e cores das visões em função da medicina.  

Pode-se dizer que há uma aparente suspensão temporária do isolamento 

durante a cerimônia, mas é apenas aparente. A interação entre os participantes é 

mínima e o foco na relação é apenas entre maestro e aprendiz. Quando todos os 

aprendizes estão dietando a mesma medicina essa interação é um pouco maior. Pode 

haver, sim, um tipo de interação muito sutil, com um aprendiz percebendo as energias 

de outro aprendiz ou pasajero, o que nesse caso é interpretado como parte do 

processo de aprendizagem. Idealmente, não pode haver toque físico e as conversas 

são restritas, mas eventualmente ocorrem, e se o próprio aprendiz não se dá conta, 

é o maestro quem procura limitar tal interação.  

Após a cerimônia é realizada uma nova toma da medicina de dieta. 

Normalmente é permitido algum grau de confraternização entre os participantes, o 

que varia muito em função do tipo de dieta também.  Costuma-se conversar uns com 

os outros por algum tempo. É comum os aprendizes se aproximarem do maestro e 

conversarem sobre suas experiências, tirar dúvidas, pedir alguma instrução, tradução 

de alguma palavra shipibo que tenha chamado a atenção durante o ícaro, etc. Após 

esse período, retorna-se ao isolamento formal, com os participantes shipibo voltando 

às suas casas e permanecendo aqueles que estão instalados no centro. 

Esse processo é repetido durante a semana: idealmente, são três cerimônias 

com um espaço de um dia entre elas. A medicina da dieta normalmente é tomada 

após cada cerimônia, nas manhãs e pelas noites em que não há cerimônia, mas o 
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maestro pode determinar intervalos maiores entre cada toma, que tem por finalidade 

permitir que o corpo processe a medicina, especialmente palos.  

Por fim, há uma cerimônia de encerramento da dieta. Nessa cerimônia é feito 

o arcaneo, que é o ícaro de proteção que finaliza a dieta. Mesmo encerrada a dieta, 

podem ser determinadas algumas restrições de alimento e relações sexuais que 

variam de alguns dias, ou até duas semanas, dependendo do que foi dietado.  

Irei, a partir daqui, apresentar as dietas buscando seguir uma ordem pela qual 

normalmente passam os aprendizes. Ou seja, de modo geral, as primeiras dietas são 

de folhas, e somente depois de passar por estas é que o aprendiz poderá 

efetivamente dietar os palos, destinados a adquirir poder e conhecimento.   

 

3.9 DIETAS INICIAIS OU DE SANACIÓN  

 

As primeiras dietas realizadas pelos aprendizes coincidem com as dietas 

prescritas para pasajeros que irão permanecer por menos tempo no centro. Em geral 

são usadas folhas ou plantas (em oposição aos palos) que podem ser tanto cultivadas 

quanto nativas. Alguns palos também são usados para sanación e tiveram seu uso 

com tal finalidade pelos Shipibo, mas nunca pelos pasajeros, conforme veremos mais 

adiante. É importante ressaltar, contudo, que não há impedimento em realizar tais 

dietas de plantas mesmo após o aprendiz já estar mais avançado, ou ainda, dietá-las 

por mais tempo a fim de adquirir mais conhecimento. Ocorre que tais dietas são 

indicadas para iniciantes por terem efeito mais leve e menores consequências em 

caso de quebra de dieta, em relação às dietas que denomino como intermediárias e 

avançadas (palos).   

 

1) Ajo Sacha  

 

Em boa parte dos casos, a primeira dieta indicada pelo maestro é a do Ajo 

Sacha. Trata-se de planta nativa, encontrada nas matas das redondezas, de maneira 

relativamente abundante.    

A medicina é colhida nas matas ao redor normalmente pela tarde. Houve uma 

certa liberalidade na coleta do Ajo Sacha, ou seja, em alguns casos, o maestro 

permitiu ou mesmo orientou que o aprendiz Bruce colhesse as folhas para outra 

pessoa dietar. Segundo essa orientação, foi lhe indicado soprar fumaça de tabaco 
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duas ou três vezes sobre a planta e retirar a quantidade de folhas solicitadas, algo em 

torno de três folhas, se for para somente uma pessoa.   

O maestro prepara a medicina macerando as folhas do Ajo Sacha em água fria 

e, depois, coando o líquido que irá permanecer ao lado do maestro durante toda a 

cerimônia.  

Os procedimentos ocorrem conforme detalhado no item “A aplicação do 

método”, com o maestro cantando para a medicina ainda nos ícaros de abertura, o 

canto personal, abrindo a dieta e ao final da cerimônia o aprendiz ou pasajero irá 

beber o preparado, evitando beber água por pelo menos meia hora. No dia seguinte, 

o regime alimentar segue conforme detalhado, sendo que no caso do Ajo Sacha o sal 

não é retirado totalmente, mas reduzido.   

Após um dia de descanso, ocorrerá uma nova cerimônia e, desta vez, o 

aprendiz ou pasajero irá sentir os efeitos combinados da ayahuasca e do Ajo Sacha. 

No caso do aprendiz, espera-se que este vá adquirindo maior atenção sobre os 

próprios processos corporais.  

No caso do Ajo Sacha, o efeito combinado com a ayahuasca é bastante leve. 

Nota-se sobretudo maior fluidez da ayahuasca no corpo. As purgas acontecem de 

forma mais fácil, tornando o processo menos penoso. 

Apesar de essa ser uma dieta sobretudo de sanación, não é incomum que 

quem a esteja dietando possa ter um contato mais espiritual com a medicina. Bruce, 

por exemplo, relatou que estando em dieta de Ajo Sacha, sob forte isolamento, ouviu 

durante a noite uma melodia, como se estivesse assoviando sua canção.  

Sobre os objetivos dessa dieta, Diego explica que é uma primeira limpeza geral 

do corpo e do espírito. É uma dieta que parece, por um lado, favorecer ainda mais a 

purga, ou seja, quando parece haver um bloqueio em que a purga não acontece 

satisfatoriamente, ou é apenas superficial, a dieta do Ajo Sacha tende a favorecer o 

processo de purga com a ayahuasca, embora não seja ela própria purgativa. É 

também uma planta usada para tirar a saladera69 e é bastante utilizada na forma de 

banhos, tanto pelos shipibo quanto pelos pasajeros e aprendizes. Mesmo quando sob 

a dieta de outra planta, banhar-se com Ajo Sacha tem a finalidade, segundo Diego, 

de manter o corpo limpo e facilitar a conexão com as outras plantas. Desse modo, o 

Ajo Sacha foi uma planta bastante presente durante o processo de aprendizagem. 

 
69 Má sorte ou azar; “panema”.   
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Outra forma de uso observada foi colocar as folhas do Ajo Sacha no mesmo recipiente 

da Água de Florida, o que mescla os dois odores para ser usado durante cerimônias, 

ou quando achar necessário.  

A ação xamânica mais evidente correspondente à dieta do Ajo Sacha é a de 

limpar e remover a saladera, de modo que essa ação está presente também nos 

ícaros que são cantados durante essa dieta. 

 

2) Guayusa (Piper Callosum ruiz & pav) 

 

Havia um pequeno arbusto da Guayusa cultivado no terreiro do centro.  

A forma de preparação é similar ao Ajo Sacha, ou seja, macerando suas folhas 

em água fria e depois coando-a. O método também segue similar ao anterior, ou seja, 

trata-se de uma dieta leve, menos rigorosa.  

A principal diferença é em relação às suas propriedades e nas ações 

xamânicas correspondentes a ela.   

Suas folhas perfumadas são dietadas principalmente com o objetivo de tornar 

a pessoa mais atraente para o sexo oposto. Por essa razão, foi a dieta indicada para 

alguns pasajeros como primeira e única dieta, quando esse foi o objetivo. Houve um 

caso em que um casal de pasajeros a dietou com objetivo de trazer mais harmonia 

na relação e tornar ambos atraentes um ao outro. Em outro caso, foi solicitado pelo 

pasajero que desejava se tornar mais atraente para as mulheres, no geral.   

Tais características, de parecer atraente, parecem ser também desejáveis aos 

aprendizes de medicina, a qual se soma à necessidade de conhecer a planta e seu 

ícaro. O ícaro da Guayusa, cantado por Diego, difere bastante da maioria das outras 

plantas, sendo mais alegre e embalado. 

É atribuída à Guayusa igualmente a propriedade para clarear pensamentos e 

sonhos e fazer com que a pessoa seja bem recebida onde for.  

Diego às vezes gosta de acrescentar suas folhas na preparação da ayahuasca, 

para tornar-lhe o sabor menos desagradável, mas também ajuda a clarear as visões. 

As ações xamânicas cantadas nos ícaros correspondem às suas propriedades 

de clarear os pensamentos e sonhos, alegrar, dançar.    

 

 

 



100 
 

 
 

3) Albahaca (Ocimun basilicum) 

 

Os propósitos da dieta da Albahaca orbitam em termos semelhantes ao da 

Guayusa, embora com menos ênfase no aspecto atrativo, a noção é ter o corpo 

perfumado, o que facilita a aproximação com o espírito das outras plantas. No caso 

da Albahaca, a noção de suavidade é enfatizada.  

Seu principal uso, segundo Diego, é para a limpeza do jakoma niwe, ou mal 

aire. Tendo cumprido a dieta da Albahaca e tendo aprendido seu ícaro, o 

aprendiz/curandero pode evocar sua qualidade de chacapa70, ou seja, de remover os 

ares pesados ao redor de uma pessoa, de suavizar seu shinán71. As principais ações 

xamânicas evocadas referem-se a essa relação como mover e remover o niwe, o que 

é também uma ação de limpeza, mas em nível distinto do Ajo Sacha.  

Essa é uma planta particularmente interessante porque nela as ações de 

sanación e aprendizagem se tornam bastante próximas. Através da Albahaca, o 

aprendiz pode reconhecer como mover o niwe ao seu redor, ao passo que aprende 

como fazê-lo nos outros.    

 

4) Charamachillo 

 

Foi um dos casos em que o grupo dos aprendizes: Jack, Bruce, Katlyn e eu 

dietamos todos juntos.  

Durante a dieta do Charamachillo, houve reiteradas conversas entre os 

aprendizes acerca de se atribuir a essa planta uma presença masculina ou feminina. 

Katlyn, por exemplo, relatou ter tido uma experiência sexual durante um sonho em 

que o espírito do Charamachillo se apresentava como uma mulher forte e muito 

sensual e lhe dizia que iria ensinar, e então manteve relações com ela. Katlyn 

 
70 A chacapa é basicamente um feixe de folhas atadas que prestam ao papel de um leque ou abano, 
utilizado para limpar os ares ao redor. Em campo, via a utilização de folhas de Piñón Blanco, Piñón 
Colorado e Albahaca para essa finalidade, mas há outras também, como a Hoja Viento. No caso 
descrito, a ação física de passar a chacapa de Albahaca ao redor do corpo de uma pessoa é 
transformada em ação xamânica através do ícaro.  
71 “Shinan no uso diário significa pensamento, razão, ideia ou vontade. Com referência para a saúde, 
conota uma parte do ser de um ‘poder vital impessoal’ (FISCHER, 1965, p. 314). Designando o poder 
físico e mental de um humano, pode ser julgado pela intensidade da nete do ser. Com indivíduos 
saudáveis e fortes, pode culminar em uma coroa, que é um nimbo, indicando o shinan (poder) do 
portador por seu tamanho e brilho. Assim, nete (luz) e shinan (poder) não podem ser pensados sem 
cada outro. Junto com diferentes nihues em um ser, eles constituem o que poderia ser provisoriamente 
chamado de ‘essência acumulada do homem’.” (ILLIUS, 1992, p. 64) 
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descreveu como uma experiência muito satisfatória que estabeleceu um vínculo com 

essa planta, como se fosse ela, a partir dali, sua guia no processo de aprendizagem. 

Obter conhecimento ou forjar alianças com o mundo espiritual a partir da 

relação sexual com espíritos de plantas durante a dieta faz parte do contexto do 

xamanismo “clássico” amazônico peruano e acreano. Aparece no relato de maestros 

e pajés esse motivo da relação com mulheres do mundo espiritual (MORIN, 1998).  

Nesse caso parece haver, portanto, o que venho chamando atenção para uma 

“convergência de perspectivas” entre estrangeiros e Shipibo a partir da experiência. 

Katlyn não tinha conhecimento prévio da possibilidade dessa relação e, no entanto, 

ocorreu. 

Jack descreveu sua experiência com o Charamachillo de outra maneira. Sem 

relatar sonhos, disse ter sentido uma presença durante as cerimônias que classificou 

como sendo de um jovem rapaz. Uma presença jovial e espontânea, mas masculina. 

Chegou a usar uma comparação da cultura pop: “É uma presença masculina, mas 

entre Batman e Robin, ele é o Robin”.   

Durante minha dieta tive um sonho em que se aproximava uma forte ventania 

de uma vila e uma mulher forte suportava com seu próprio corpo o muro de pedra que 

protegia a vila.   Pareceu haver uma continuidade entre sonhos e o que é visto e 

compreendido a partir da ayahuasca. Nesse caso, o entendimento era de que eu 

deveria ajudar a mulher a suportar o muro, que significava procurar manter a dieta e 

o isolamento.       

Conforme expliquei anteriormente, essa preocupação em classificar como 

masculino ou feminino foi mais presente entre os participantes estrangeiros do que 

propriamente do maestro. Eram eles, e especialmente ela, Katlyn, quem demonstrou 

interesse em obter uma definição mais sistemática sobre atributos de gênero das 

plantas.  

Atuando como tradutor do inglês para o espanhol, dirigi a Diego o 

questionamento de Katlyn a esse respeito. Perguntado sobre se o Charamachillo era 

uma planta masculina ou feminina, Diego disse que era ambos, a depender do corpo 

da pessoa e de como o espírito da planta se apresenta.  

De maneira mais conclusiva e de acordo com os relatos dos demais 

aprendizes, do maestro e de minhas próprias observações, diria que as ações 

xamânicas do Charamachillo correspondem à noção de produzir um estado de estar 
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desperto, acordado, atento, de prontidão, e ao mesmo tempo tendo um corpo limpo 

e perfumado.  

 

5) Tanti Rao 

 

Foi apresentada por Diego como sendo “planta de tranquilidade” e “planta de 

conhecimento”72.    

 Das plantas indicadas nesse item, foi a única preparada a partir de cozimento. 

Trata-se de uma fervura rápida, de cerca de cinco minutos. 

Aqui temos o caso de uma planta que é usada pelos Shipibo para trazer 

tranquilidade a pessoas de temperamento violento, ou seja, é uma planta para mudar 

o comportamento (TOURNON, 1988). 

 

 
Figura 4: Tanti Rao. 
 

A indicação de Diego para os pasajeros era muito próxima àquela que é 

prescrita entre os próprios Shipibo, ou seja, para trazer tranquilidade. Através das 

cerimônias, Diego identificava os pasajeros mais agitados, nervosos, traumados, ou 

de comportamento loco e a esses indicava a dieta do Tanti Rao.   

 
72 Tantiti: descanso. Dicionário shipibo-castellano. Instituto Linguístico de Verano, 1993. 
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No caso dos aprendizes, busca-se o mesmo efeito, mas há outras implicações. 

A primeira delas é a noção de que o curandero deve ser uma pessoa calma e 

centrada, nunca nervosa ou loca. Tal comportamento é necessário na lida dos 

facilitadores com os pasajeros, mas é também parte importante do treinamento 

xamânico para que o aprendiz não entre em desespero durante o efeito forte da 

ayahuasca. Essa foi de fato uma característica observada durante a dieta, diminuindo 

o ritmo cardíaco e permitindo maior profundidade na respiração. As visões 

corresponderam às cores da planta no seu verde escuro e arroxeado. Tal 

característica de tranquilidade também é percebida como importante etapa de 

preparação para que o aprendiz venha a receber as dietas “mais sagradas”, em que 

o aspecto de aprendizagem é mais enfatizado. Diego entende que, por exemplo, para 

uma dieta de palo, há que se preparar o corpo, em especial, nesse caso, o coração, 

para que a medicina do palo, mais “rígida”, não cause danos ao aprendiz.   

Há ainda o aspecto de planta de conhecimento do Tanti Rao. Há uma 

associação clara de que a planta abre novos conhecimentos, justamente porque 

aquieta o turbilhão dos pensamentos, permitindo esse aprendizado.  

Diego referiu-se a essa planta de duas outras maneiras: como Onanti Rao: 

planta de conhecimento 73, e também como planta del corazón, fazendo referência ao 

formato de sua folha, que lembra o formato de um coração74.  

As ações xamânicas relativas ao Tanti Rao correspondem a essas 

características de tranquilidade e de abertura para novos conhecimentos. É possível, 

a partir desse duplo propósito, teorizar um pouco sobre a relação entre tranquilidade 

e conhecimento no que se refere Diego como o camino del curanderismo.  Parece 

haver duas questões em operação aqui. A primeira e mais óbvia é a de que a 

tranquilidade seja uma característica de comportamento desejada ao curandero. A 

segunda refere-se à própria aprendizagem em si. Significa que determinado grau de 

tranquilidade é exigido para que o aprendiz possa adquirir novos conhecimentos. É a 

ideia de que o corpo deve ser preparado para responder com determinado tipo de 

comportamento, nesse caso, a tranquilidade, à medida que avança na aprendizagem. 

Isso porque entende-se que determinadas dietas, especialmente os palos, impõem 

 
73 Onánti: saber, entender. Dicionário shipibo-castellano. Instituto Linguístico de Verano, 1993. A 
palavra Onaya é descrita no mesmo dicionário como curandero, mas significa também aquele que tem 
conhecimento. 
74 Noção tratada na etnobotânica de que determinadas plantas, por se assemelharem a partes do 
corpo, são indicadas para o tratamento dessas mesmas partes (TOURNON, 2002). 



104 
 

 
 

provas corporais, como veremos adiante, e que tais provas devem ser respondidas 

com um conjunto de qualidades pessoais, entre elas, a tranquilidade.   

À exceção do Tanti Rao, a preparação das demais dietas segue da mesma 

maneira indicada no Ajo Sacha, ou seja, macerando-se as folhas em água fria. Estas 

foram as dietas normalmente prescritas tanto para os pasajeros quanto para os 

aprendizes em início, tendo maior ênfase no aspecto de sanación, mas onde já 

despontam alguns elementos de aprendizagem. 

Percebem-se, nesse conjunto de dietas, as que nomino como iniciais ou de 

plantas, algumas características. Há fortemente a questão dos perfumes, a qual se 

atribuem diferentes propriedades. As ações xamânicas correspondentes, sejam de 

sanación ou aprendizagem, ou ambas juntas, se perfazem em torno dessas 

propriedades sensíveis.  

No caso do Ajo Sacha essa propriedade é repelente de más energias, espíritos, 

sentimentos, odores. Já na Guayusa seu perfume adocicado é considerado atrativo. 

O perfume da Albahaca serve para aliviar/relaxar, ao passo que o Charamachillo 

desperta o sentido de atenção e prontidão.  

Já o Tanti Rao não faz parte desse grupo de plantas perfumosas. Sem odor 

pronunciado, apresenta as características clássicas de mudar o comportamento. É 

justamente o fato de não ter odor/sabor pronunciado que o torna indicado para ser 

acrescido ao suco de uma pessoa a que se queira modificar o comportamento 

violento/agressivo, pois é importante, nesse tipo de ação, que a pessoa não saiba 

que tomou o preparado (TOURNON, 1988). 

Todas essas plantas me foram descritas por Diego como sendo noi rao, uma 

categoria de medicinas usadas para promover a boa sorte em domínios tão variados 

quanto os relacionamentos amorosos, trabalho, autoridade e atividades produtivas 

como a caça e a pesca75.  

Tenho argumentado em favor da ideia de que o comportamento do estrangeiro 

é modificado segundo critérios próprios da sociabilidade shipibo. Tal aspecto parece 

estar presente já nas dietas iniciais ou de plantas, sendo que através da dieta do Tanti 

Rao essa relação ficou mais evidente.  

 
75 Irei abordar mais detalhadamente ainda neste capítulo esse aspecto dos noi rao quando tratar da 
dieta do Noi Huaste, considerado o paradigma de todos os noi rao.  
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Curanderos shipibo dizem que buscam educar, ou mesmo “civilizar” os 

estrangeiros para que se comportem como “pessoas de verdade”, a fim de respeitar 

a reciprocidade entre os humanos e não humanos (dos pontos de vista espiritual e 

ecológico) em seu consumo e hábitos de produção. Isso coincide com a intenção de 

muitos aprendizes que se esforçam para levar essa mensagem aos seus países a fim 

de salvar suas sociedades da ameaça crescente da dominação pelo setor financeiro 

(BRABEC DE MORI, 2014, p. 226). 

No caso dos aprendizes estrangeiros, inclusive eu, todos passamos pela dieta 

do Tanti Rao. Não corresponde com exatidão ao uso descrito por Tournon (1988), já 

que não é o caso de que algum de nós tivesse comportamento violento. No entanto, 

Diego, sua esposa Linda e seu irmão Miguel, em algumas ocasiões, deram a entender 

que as pessoas da cidade (importando menos a nacionalidade) têm um nível de 

agitação e nervosismo que não é considerado adequado, especialmente no que se 

refere ao aprendizado com as medicinas. Outro aspecto é que o nervosismo e o medo 

atrapalham muito o aprendiz durante a cerimônia.  

O que me parece aqui é que determinadas características de plantas utilizadas 

em um contexto não iniciático, como definido por Tournon, para “mudar o 

comportamento” ecoam também na dieta iniciática, ou de aprendizagem, mas 

ampliando seu leque de significados e de possibilidades.  

É como se, por um lado, o comportamento do aprendiz se torne sujeito às 

mudanças influenciadas pelo efeito das plantas, mas também, por outro, esse mesmo 

aprendiz, a partir da dieta iniciática, fosse capaz de estabelecer sua própria relação 

com as plantas e através delas.  

Em primeiro lugar, há uma sujeição do aprendiz em relação à planta, aqui 

compreendido sobretudo como as características peculiares de cada planta e sua 

influência sobre percepção e comportamento. Na relação estabelecida durante a 

dieta, predomina a passividade do aprendiz em relação à ação da planta. É a planta 

quem age. A partir dessa relação, tendo passivamente incorporado as propriedades 

da planta, é que despontam no aprendiz as possibilidades da ação xamânica. Através 

do ícaro, o aspirante a xamã coloca em ação o espírito das plantas na cerimônia. Nas 

cerimônias serão evocadas as propriedades que foram adquiridas pelo aprendiz, mas 

que, em verdade, continuam pertencendo aos seus Ibo – os donos das plantas, e que, 

portanto, exigem o estabelecimento de uma relação permanente entre o aprendiz de 

xamã e as plantas de suas dietas.   
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3.10 DIETAS INTERMEDIÁRIAS  
 

Nessa categoria se encontram dietas que normalmente não são realizadas por 

pasajeros ocasionais e, sim, somente por aprendizes. Não se trata ainda de palos, e 

sim de plantas, mas sendo normalmente arbustos de maior porte que as plantas 

pequenas do primeiro grupo.  

Aqui também estão presentes aspectos de sanación e aprendizagem que se 

destinam à preparação do corpo do aprendiz, tais como clarear a visão (em um nível 

mais profundo que o anterior) e também conferir-lhe alguma forma de defesa 

energético-espiritual. Algumas dessas são plantas a que se atribui possuir shitana e 

que, portanto, demandam maior atenção do aprendiz quanto ao cumprimento de suas 

regras e quanto ao propósito do curanderismo. São em geral dietas um pouco mais 

duras que as do grupo anterior, sendo essa dureza percebida no corpo durante o dia 

a dia da dieta e especialmente nas cerimônias.  

 

3.10.1 A shitana 
 

Luna e Amaringo descrevem a shitana quase como um sinônimo de brujería, 

sendo o shitanero, portanto, um brujo (1999, p. 132 e 140). Durante o processo de 

aprendizagem através das dietas, o conceito de shitana foi apresentado de diferentes 

maneiras, o que possibilitou uma visão mais ampla de seu significado. 

Segundo Diego, a shitana seria um aspecto intrínseco a determinadas plantas 

e palos. Quando, antes mesmo de retirar a medicina, ele pede que a mesma ensine 

pura medicina, ele está em verdade se precavendo que a planta ou palo não ensine 

brujería por meio de sua shitana. 

Em termos visionários, ou seja, durante cerimônias sob o efeito da ayahuasca, 

Diego descreve a shitana como visões escuras e tenebrosas, mas que, a despeito de 

seu aspecto assustador, exercem uma determinada atração sobre o aprendiz, que ao 

mergulhar ou se permitir penetrar nesse domínio passa a aprender brujería.  

Miguel, irmão de Diego, disse que a dieta não seguida com a devida atenção 

pode fazer a medicina converter-se em shitana. Miguel completa sua explicação 

dizendo que, nesse caso, a brujería é dirigida contra o próprio aprendiz, aproximando-

se do conceito de cutipa (vingança da planta), mencionado anteriormente.  
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Sobre esse ponto, creio que cabe o comentário sobre como convergiram as 

compreensões inicial, por exemplo, tanto de Jack quanto de Bruce, em função da 

noção de shitana.  

Inicialmente, ambos mencionaram a noção junguiana de sombra para se 

referirem aos aspectos negativos da personalidade reveladas durante as cerimônias 

de ayahuasca. Nessa teoria nativa dos estrangeiros, aspectos negativos da 

personalidade são gerados pelo afastamento de um eu essencial, em função de um 

eu social. A maneira como o processo espiritual de cada um deles é percebido tem 

relação com a ideia de uma jornada em que os aspectos negativos da personalidade, 

suas sombras, devem ser vencidas através da luz – conhecimento.   

Esse conceito nativo estrangeiro encontra eco no conceito shipibo e mestiço 

de shitana. A diferença fundamental é que, no entendimento inicial de Jack ou de 

Bruce, a origem dessa sombra é na própria persona e não nas plantas. 

À medida que o conceito é repetido e explicado por Diego, ele vai sendo 

assimilado, sendo gradativamente trazido como explicação para determinadas visões 

e percepções pessoais durante a cerimônia. Contudo, o conceito inicial de sombra 

não é abandonado ou substituído, mas agregado à ideia de shitana. A shitana de 

Bruce e Jack passa a ser a shitana shipibo, mais o conceito anterior de fundo 

psicanalítico. Assim, na explicação reelaborada dos estrangeiros, a shitana é uma 

potencialidade negativa da medicina refletida em aspectos sombrios da 

personalidade humana.  

Conforme mencionei anteriormente, a condição de isolamento coletivo entre o 

grupo estrangeiro de aprendizes em condição de liminaridade é propício à formação 

de uma communitas temporária (TURNER, 1969). A communitas, por sua vez, é 

propícia à elaboração de perspectivas comuns explicativas aos processos pessoais 

que possam ser comunicadas no coletivo do grupo. O momento demarcado de 

compartilhar as experiências (share group) tende a ser favorável a essa reelaboração 

coletiva das experiências individuais. Forma-se uma sutil hierarquia determinada pela 

quantidade de cerimônias e dietas de cada aprendiz. As explicações nativas do 

maestro podem ser trazidas para esse momento, se forem compreendidas como 

válidas para explicar determinada situação particular, estando também presentes e 

fazendo parte da reelaboração de perspectivas pelo estrangeiro. O caso mencionado 

da shitana parece exemplificar essa reelaboração de conceitos nativos shipibo pelos 

nativos estrangeiros.   
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Bruce foi adquirindo familiaridade com o conceito e o incorporando ao seu 

vocabulário. Contou-me que, em visita a outro maestro shipibo, este lhe disse que ao 

dietar algumas plantas, o aprendiz, mesmo tendo cumprido adequadamente a dieta, 

permanece parcialmente sujeito à sua shitana, que esse outro maestro descreveu 

como uma sombra sobre a face da pessoa. Nesse caso, de o aprendiz ainda estar 

sob a sujeição da shitana de determinada planta, a indicação é que ele realize novas 

etapas de dieta com a mesma planta, até vencer completamente a sua shitana. No 

caso descrito por Bruce, o maestro afirmou que ele estava sob a shitana do Chiric 

Sanango que havia dietado por apenas uma semana. Esse maestro lhe disse que 

deveria fazer novas etapas de dieta até que completasse três meses com o Chiric 

Sanango, para estar livre de sua shitana. Se compreendi bem o inglês de Bruce, ele 

descreveu a shitana do Chiric Sanango como refletindo uma espécie de malícia na 

personalidade. 

Jack descreveu uma visão que corresponde à descrição da shitana do Piñón 

Colorado. Em sua visão, sob efeito da ayahuasca durante uma cerimônia, disse ter 

visto uma sombra escura de tom roxo, muito assustadora, vindo por cima de sua 

cabeça, numa forma que lembrava a asa de um morcego. Depois, ao ver a planta, 

reconheceu na aparência e coloração da folha do Piñón Colorado a forma que havia 

visto antes.  

Jack fez uma relação com uma fala do Mestre Yoda, personagem do filme Star 

Wars, de que “o medo levava ao ódio”, e este ao aspecto sombrio da personalidade, 

fazendo mergulhar na shitana.  

Para esse caso, a indicação de Diego foi que realizasse a dieta do Piñón 

Blanco, que teria a capacidade de clarear as visões.  

Questionei Diego algumas vezes a respeito da shitana a fim de procurar 

compreender o melhor possível o conceito. Na maior parte das vezes, Diego afirmou 

ser a shitana algo intrínseco a algumas plantas76 e que é contornado mediante a 

disposição do aprendiz em aprender a medicina, sem se permitir desvios de propósito.  

Mas, em uma ocasião, Diego admitiu que é necessário conhecer – e possuir – 

um pouco de shitana. “Um maestro que sabe somente medicina é muito frágil”, disse, 

dando a entender que a shitana pode ser usada como um aspecto defensivo do 

 
76 Não ficou claro, para mim, se todas as plantas possuem shitana ou somente algumas, mas ficou 
claro que em algumas essa propriedade é mais evidente, como é o caso do Piñón Colorado. 
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curandero, mas a qual deve-se ter o cuidado de não permitir que domine a vontade 

do maestro, mudando o seu propósito de curar.  

A respeito dessa “tentação em fazer o mal”, Gebhart-Sayer (1986, p. 200) 

comenta que é muito fácil ao xamã causar dano a um paciente, retirando-lhe seus 

desenhos curativos, sobrepostos anteriormente por outro xamã para efeito de 

proteção, a qual o xamã deve acautelar-se e resistir-lhe. No mesmo texto, a autora 

descreve que o xamã solicita a ajuda de um espírito aliado com a aparência 

assemelhada a um jaguar, para que este o ajude no combate contra o espírito 

causador da doença. Esse espírito é denominado “guarda” ou “polícia” do xamã (p. 

204). 

Arévalo (1986) diz que o curandero deve eleger o caminho do bem, 

correspondendo ao conhecimento da medicina celestial a partir da medicina das 

plantas, ou o caminho do mal, ou do “diabo”, e que alguns curanderos obtêm 

conhecimento dos dois campos, enquanto outros, apenas de um deles, sendo a 

menor parte aqueles que conhecem apenas o bem (p. 153). Arévalo qualifica ainda 

as visões de acordo com as cores: branco e amarelo representam pura medicina; 

azul, verde e vermelho representariam iguais proporções de medicina e shitana 

enquanto as visões negras seriam pura shitana.  

Xamãs que digam ser exclusivamente curanderos acabam rotulados como 

incompletos e de baixo grau, vulneráveis a atacantes malévolos. Ser um xamã forte 

é ter um conhecimento de dois gumes e capacidade de curar e prejudicar os outros 

(FREEDMAN, 2014, p. 151). 

O fato de Diego admitir perante seus aprendizes a necessidade de possuir tais 

aspectos agressivos contidos na shitana como forma de defesa demonstra que tais 

aspectos não foram ocultados ou reprimidos na aprendizagem por ele conduzida. 

Esses aspectos acabaram sendo assimilados pelos aprendizes estrangeiros a partir 

de seus próprios conceitos: a shitana é o aspecto sombrio da personalidade, que não 

pode ser negado ou descartado, mas que deve ser assimilado e mantido sob controle. 

Da mesma forma, os aspectos agressivos foram assimilados como uma espécie de 

“ética do guerreiro”, presente nas filosofias das artes marciais e em ícones da cultura 

pop como Star Wars.  
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6) Piñón Blanco  

 

Na dieta seguida por mim e por Jack houve aspectos equilibrados entre 

sanación e aprendizagem. Diego diz que o visgo do Piñón Blanco, ao circular pelo 

corpo através da corrente sanguínea, tem a capacidade de retirar bloqueos aqui 

concebidos como obstruções na circulação, especialmente no coração. Por vezes, 

esse processo de desbloqueio pode ser percebido como dores pontuais ao longo do 

corpo.  

Aqui é evocada a noção de que os bloqueios físicos, na circulação, 

correspondem ao bloqueio ou obscurecimento das visões, sendo que as ações 

xamânicas correspondem a tais propriedades.   

 

7) Piñón Colorado  

 

A sua ação de sanación consiste em justamente retirar do corpo más energias, 

sejam elas fruto de brujería ou não. Sua ação de aprendizagem está justamente no 

âmbito de vencer a sensação de terror que muitas vezes acometem os aprendizes ou 

mesmo maestros experientes no caso de terem que lidar com espíritos malignos ou 

brujería durante a cerimônia. A ideia de lidar com o medo, de não se assustar, é uma 

das qualidades centrais exigidas dos aprendizes.  

No caso do Piñón Colorado, parece haver o risco de que, caso o aprendiz 

venha a quebrar sua dieta, possa ser aterrorizado pela shitana como forma de 

vingança da planta. Outro risco sobre o qual alerta Diego é que a planta, durante a 

dieta, passe a ensinar brujería, desviando o aprendiz do caminho do curanderismo.  

 

8) Chiric Sanango  

 

No caso do Chiric Sanango, estão associados à sua dieta valores relacionados 

ao calor interno do corpo e boa circulação, com o sentido de potência, vitalidade, 

“coração forte”, coragem, boa disposição, bom humor, etc. São valores que o 

curandero deve carregar como um portador e mensageiro da saúde em seu sentido 

mais pleno. Da mesma forma, os ícaros do Chiric Sanango traduzem esses valores 

através da sua melodia.  
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Também se atribui ao Chiric Sanango ter sua shitana, que nesse caso não é 

descrita como visões escuras, mas como um brilho excessivo que entorpece a visão. 

Concebe-se que suas mesmas propriedades: potência, vitalidade, coragem, bom 

humor, etc. possam representar um desvio no caminho do curanderismo se não 

estiverem sob controle, levando o aprendiz para a brujería ou simplesmente para 

outros interesses.  

 

9) Camalonga (Thevetia peruviana) 

 

Trata-se de uma importante dieta, à qual se atribui principalmente clareza no 

pensamento e maior facilidade de concentração mental (embora haja outros usos, 

estes foram os mencionados em campo por Diego). Ninguém do grupo dos 

aprendizes chegou a dietá-la durante o período de campo, embora existissem 

arbustos de Camalonga no caminho entre a residência de Diego e o centro. A ela 

também atribui-se ter shitana. 

Nesse grupo, acrescentaria ainda a Bobinsana (Calliandra angustifolia), uma 

planta arbustiva e uma dieta bastante procurada por quem já tem alguma 

familiaridade com o curanderismo/Vegetalismo. A descrição de atributos da 

Bobinsana por Diego variou entre ensinar ícaros de amor e sabedoria dos incas. 

Nesse grupo que denominei “dietas intermediárias” estão principalmente essas 

plantas arbustivas e que não são realizadas logo de primeiro momento. Também se 

atribui maior risco em caso de descumprimento da dieta e ainda há a questão da 

shitana, de modo que normalmente não são dietas indicadas para iniciantes ou 

pasajeros. Contudo, isso não significa que não possam ser realizadas como dietas de 

sanación, se o caso específico indicar tal uso. O exemplo mais típico é o do Chiric 

Sanango, de larga utilização entre os Shipibo e mesmo entre a população rural e 

urbana da Amazônia peruana. É considerado um doctorcito, um médico, indicado 

para gripes e resfriados e problemas articulares. Piñón Blanco e Piñón Colorado são 

mais usados na forma de banhos, para retirar energias negativas, isso mesmo fora 

de um contexto iniciático. Camalonga pode ser usada como um anestésico suave.   

A dieta do Chiric Sanango permite perceber essas múltiplas dimensões ou 

sentidos de uma medicina. Trata-se, basicamente, de um remédio natural ou caseiro 

muito popular usado no cotidiano para acometimento de gripes, resfriados, dores 

articulares e outros males associados ao frio e, portanto, por extensão, à frieza 
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emocional ou falta de ânimo, compreendida como falta de calor interior. Durante a 

dieta iniciática, o aprendiz aprende, entre outras coisas, a olhar para o Chiric Sanango 

não apenas como um remédio, mas como um “médico”. Enquanto em uma dieta 

simples, de sanación, as propriedades curativas da medicina são acionadas pelo 

curandero, em uma dieta de aprendizagem é o próprio espírito da medicina que 

impregna o corpo do aprendiz e ensina como evocá-los. Mas, para que possa 

impregná-lo, é necessário antes que os efeitos de sanación da planta tenham sido 

eficazmente sentidos e percebidos pelo aprendiz. Ou seja, é antes remédio ou 

medicina, depois médico ou curandero e finalmente maestro ou professor. Esse é 

percurso da maioria das medicinas, só que no caso do Chiric Sanango isso se torna 

mais evidente77.   

Apesar do maior status atribuído aos palos, não é raro que o curandero 

estabeleça uma relação muito próxima, de maior familiaridade, com uma planta, como 

é o caso do Chiric Sanango. Não por acaso, são medicinas evocadas com maior 

frequência nos ícaros do que mesmo os palos. O fato de serem plantas arbustivas 

tampouco é um impedimento para que um aprendiz possa realizar uma dieta mais 

longa e aprofundada com essas medicinas para aprenderem seus conhecimentos.  

O que normalmente é feito, pelo que percebi em campo, é um aprendizado em 

ciclos, retornando àquela mesma medicina em outras ocasiões. Nesse caso, se o 

aprendiz realizou, por exemplo, uma semana da dieta do Piñón Colorado, por 

exemplo, e depois de seis meses ou um ano, realizou novamente uma semana de 

dieta com a mesma planta, dirá que possui 15 dias de dieta com o Piñón Colorado.  

Em se tratando de dietas de aprendizagem, estas parecem ter a finalidade 

também de uma preparação; ao mesmo tempo em que são agregadas qualidades 

das plantas, o corpo é preparado para as medicinas mais avançadas – os palos. Essa 

preparação do corpo é descrita por Diego em termos médico-anatômicos como sendo 

uma abertura das veias, melhor circulação do sangue, melhor bombeamento do 

coração. A ideia aqui é de que o corpo pode não suportar a medicina dos palos se 

não estiver suficientemente preparado, ou que pode se tornar especialmente difícil, 

dolorosa e até perigosa sem essa preparação anterior.  

 
77 Ou poderia dizer que o Chirac Sanango me ensinou. 
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Observei também uma correspondência entre aquilo que o aprendiz percebe 

como fraqueza ou falhas durante a cerimônia e as qualidades atribuídas à medicina 

da dieta. Trago um exemplo de campo para que fique mais claro.  

Jack relatou que havia sentido durante a cerimônia algo como uma tristeza e 

desânimo. Essa era uma queixa sua constante, mas durante a cerimônia preparatória 

para a abertura da dieta do Chiric Sanango essas características negativas se 

apresentaram com maior intensidade. O interessante é que alguns dos atributos do 

Chiric Sanango são justamente alegria e ânimo, boa disposição.   

Durante a cerimônia, sentimentos de tristeza e desânimo vieram com 

intensidade e repetição, levando-o a sucessivas purgas. É interessante notar que, 

através da cerimônia com a ayahuasca, tais sentimentos difusos são percebidos de 

forma visual e corporal e ganham materialidade através da purga. Nessa noite, Jack 

relatou que purgou algo como cinco ou seis vezes.  

Ao final da cerimônia, Jack tomou a medicina preparada do Chiric Sanango e 

entrou de dieta. Nos dias subsequentes, passou a relatar maior alegria e disposição. 

A passagem de um estado para outro, ou seja, de tristeza e desânimo para alegria e 

boa disposição se transformou em um ícaro que traduz esse sentimento de vitória.   

O que parece estar em operação é que, através da purga, são eliminadas 

determinadas características negativas vinculadas à substância purgada, abrindo 

espaço para que a substância da medicina penetre no corpo. A partir daí ocorre uma 

substituição daquele conjunto perceptivo anterior por outro novo, de vitalidade, boa 

disposição, bom humor, etc. É essa transformação, esse processo da medicina em 

seu próprio corpo que canta o ícaro que Jack aprendeu78.  

 

3.11 DIETAS AVANÇADAS OU DE PALOS 
 

Estou chamando de dietas avançadas aquelas com palos baseado sobretudo 

na noção nativa de que as dietas com palos exigem maior rigor no seu cumprimento, 

sob pena de adoecimento e até morte, a depender do tipo de palo que se esteja 

dietando. A designação palo refere-se a arvores mais altas da floresta, denominadas 

Jiwibo (LECLERC, 2002), e realmente representam uma categoria diferente de dietas.  

 
78 Minha condição de aprendiz dietando em isolamento coletivo, juntamente com Jack, permitiu 
perceber o sentido de seu ícaro assim que foi cantado pela primeira vez. Mas, ainda assim, perguntei-
lhe qual o sentido de seu ícaro e foi descrito com a expressão de “ter percorrido um caminho difícil, 
com muita dor e sofrimento e ter vencido no final. A vitória da alegria sobre a tristeza”.   
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Para os Shipibo, as árvores altas ocupam um lugar especial. O ponto mais alto 

da floresta é alcançado pelo topo da árvore Shono (Samaúma, Coussapoa sp) e seu 

ibo é conhecido por ser muito poderoso. Todas as grandes árvores são consideradas 

entidades fortes, com propriedades ambivalentes, podendo causar tanto efeitos 

positivos como efeitos negativos. Na iniciação xamânica, o espírito das árvores 

grandes é evocado sobretudo para lhe servir de proteção durante o exercício de suas 

funções. Essas árvores grandes são percebidas como personalidades reais dentro da 

floresta pelos Shipibo. Seu poder intrínseco é percebido por sua forma imponente e 

dominante sobre as outras plantas da floresta (LECLERC, 2002). 

Para Leclerc, como os homens devem se distanciar mais de suas casas para 

as atividades de caça e pesca, estabelecem uma relação mais direta com as árvores 

altas, ao passo que as mulheres estabelecem uma relação de maior familiaridade 

com as plantas domésticas, aquelas mais próximas de casa.  

Segundo observado em campo, essa mesma relação: palos – homens, plantas 

– mulheres se repete no sentido de que o curandero normalmente atribui um espírito 

feminino às plantas enquanto aos palos atribui e refere-se a eles como espíritos 

masculinos. Essa atribuição de gênero masculino e feminino não se restringe apenas 

à aparência antropomorfizada com a qual o aprendiz em dieta possa eventualmente 

ter contato em visões ou sonhos, mas a um conjunto de atributos que são percebidos 

corporalmente durante a dieta. De forma bastante geral, os ensinos das plantas se 

traduzem em maior abertura emocional. Diego diz que as plantas são, em geral, “más 

amorosas”, ao passo que os palos são mais rígidos, e assim também são seus 

ensinos. Essa tendência se reflete também na forma como os ícaros são cantados. 

Os ícaros que se aprendem a partir dos palos costumam ser mais duros, densos; ao 

passo que os ícaros das plantas refletem as características de maior abertura. 

Contudo, quando o maestro canta especialmente os ícaros iniciais, o que se percebe 

é uma combinação desses aspectos.   

Não houve, por parte do maestro, uma preocupação em atribuir 

sistematicamente um gênero às plantas, e essa preocupação em saber se tal planta 

é masculina ou feminina surgiu de modo muito mais evidente entre os estrangeiros. 

Por outro lado, mesmo sem essa afirmação sistemática de gênero por parte do 

maestro, tais atribuições se deixam entrever na forma como as relações são 

estabelecidas e, por essas razões, considerei interessante incluir essa perspectiva na 

análise.  
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Levei também em consideração o argumento de Leclerc (2002) a respeito da 

proximidade/distância e procurei observar o tipo de relação que é tecida com plantas 

e árvores em função de sua proximidade/distância física.  

O que presenciei em campo foi que, mesmo entre os palos, diferentes relações 

são tecidas em função de sua abundância ou raridade, o que acaba sendo 

equivalente em termos de proximidade ou distância.  

Irei abordar neste item os palos, partindo do mais comum (e, portanto, mais 

próximo) para o menos comum (e, portanto, mais distante), e buscarei traçar os 

elementos que diferenciam a relação estabelecida entre o curandero e esse palo.  

O aprendiz é apresentado ao palo já a partir da relação de seu maestro, de 

modo que há uma tendência à reprodução do mesmo status dessa relação. Essa 

“apresentação” pode se dar na forma de um ícaro, por exemplo, durante uma 

cerimônia, e não é raro que aprendizes, mesmo sendo estrangeiros, aleguem ter tido 

contato com o espírito de determinado palo sem que nunca tenham tido previamente 

algum contato físico ou visual com essa ou aquela medicina. Curioso notar também, 

segundo observado em campo, que é normalmente o palo e não a planta que “chama” 

o aprendiz a dietar. Ou seja, aprendizes alegam ver ou ouvir uma espécie de 

“chamado” de determinado palo para dietá-lo, o que normalmente ocorre durante as 

cerimônias.  

Há aí também o sentido da distância. O “chamado” vem de longe, pois o palo 

normalmente está longe, o que impõe dificuldades de tempo, distância e recursos 

para realizar a sua dieta. Ou seja, quando se trata de palos, a dieta assume o caráter 

de um “quest” (busca), conforme descrevem os aprendizes79. Por outro lado, o contato 

com as plantas é diário, criando-se um sentido de familiaridade e, nesse cotidiano, se 

estabelece outro tipo de relação, mais “doméstica” ou familiar e nessa relação mais 

diária pode-se sentir o “convite” para dietar essa ou aquela planta.  

Tomando como referência a própria teoria nativa que, no geral, atribui gênero 

feminino às plantas e gênero masculino aos palos, bem como os atributos de 

comportamento correspondentes de cada um deles, é possível teorizar que a persona 

do curandero é idealizada como uma combinação de atributos femininos e 

masculinos. Não se trata, contudo, de simples amálgama em que atributos de ambos 

 
79 Mais à frente, procuro explicar melhor essa ideia de “quest”, que apareceu entre dois dos 
participantes estrangeiros – Jack e Bruce. 
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os gêneros se combinam em proporções igualitárias, mas numa forma hierárquica 

estruturada que emula uma sociedade em meio à floresta, em contínuo com ela: as 

grandes árvores, cuja silhueta se avistam ao longe, projetam sua sombra protetora 

sob o domínio doméstico das plantas, com quem se tece uma relação de 

familiaridade.     

A forma como o maestro estrutura a dieta revela a ideia de que é a partir do 

palo que o curandero forma a sua própria estrutura, ao passo que as plantas figuram 

como atributos secundários, mas necessários ao curandero.  

É possível tomar o curandero no sentido de uma pessoa compósita 

(STRATHERN, 1988) por agregar a personalidade das medicinas. No entanto, 

defendo que essa persona não se configura como uma “colcha de retalhos”, ou uma 

combinação igualmente balanceada de diferentes atributos masculinos e femininos. 

Penso que o “design” seja antes a estrutura firme, masculina, protetora, distante e 

desconhecida dos palos, sobre a qual é desenhada uma face feminina, cuidadora, 

próxima e familiar. É a presença de ambos os atributos que viabiliza operar a 

sanación.  

Tomando o aprendiz e não o curandero pronto como referência, essa estrutura 

pode ser vislumbrada em sentido inverso.  

Quando o referencial é o corpo em aprendizagem, o conjunto de dietas é 

pensado tendo início a partir das plantas pequenas. São elas que estruturam o 

comportamento para o encontro com os grandes palos. É na aquisição de 

determinadas características das plantas pequenas que o aprendiz se prepara para 

as dietas com os grandes palos. É como se as relações de cuidado familiar definissem 

o sentido do propósito protetor do futuro curandero.   

Mesmo em se tratando de palos próximos, e havia muitos em campo, a relação 

é demarcada de forma diferente. Podem estar a menos de 20 metros do centro, mas, 

mesmo assim, a simples ida até o palo se reveste de outro caráter, de uma aura de 

gravidade e seriedade. Enquanto às plantas o pedido é realizado apenas com 

algumas baforadas de fumaça de mapacho, já o palo exige que lhe seja regalado pelo 

menos um mapacho inteiro. A “conversa” é um pouco mais demorada, afinal, não se 

está tratando com alguém do convívio familiar e sim com um palo. 

Claro que a relação do estrangeiro com a floresta é totalmente outra que a de 

seu maestro shipibo. Ele não caça e não pesca. Não faz as longas caminhadas que 

os Shipibo costumam fazer. Ainda assim, o aprendiz irá “herdar” de seu maestro esse 
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tipo de relação estabelecida dentro de um sentido de hierarquia em que determinados 

palos ocupam a posição mais alta.  

A partir dessa relação, da maneira como o palo é “apresentado”, é que o 

aprendiz (estrangeiro ou nativo) irá construir sua própria relação através da dieta. É 

na dieta que se estabelece o tipo de relação ou vínculo pessoal com a árvore, mas a 

formação desse vínculo já é previamente emoldurada pela relação de seu maestro 

com o palo. Essa relação irá estabelecer uma hierarquia que tende a colocar 

determinados palos no topo.       

Mesmo em se tratando da categoria palos, não é possível afirmar que suas 

dietas sejam exclusivamente para iniciação xamânica e que não exista o aspecto 

sanación nelas. Há diferenças entre os palos, e alguns deles representam importantes 

medicinas no seu sentido mais evidente, ou seja, têm também usos mesmo 

domésticos para diferentes finalidades80. Ainda assim, há aqueles palos cujo 

propósito da dieta parece ser exclusivamente prover o curandero de poderosos 

aliados xamânicos e nesses casos, mesmo que possa existir algum princípio de 

sanación, este ou ocupa um espaço muito pequeno, ou simplesmente não é 

mencionado na descrição nativa.   

Outro aspecto sensível importante é a relação entre calor e frio. A maioria dos 

palos produz uma sensação de calor interno no corpo, que juntamente com a dureza 

pode levar a dores localizadas e suores intensos. Esse calor interno, ensina o 

maestro, é uma das formas pela qual se aprende a medicina.  

Uma importante exceção a essa produção de calor interno é o Niwe Rao. O 

Niwe Rao produz uma sensação de frio que pode ser muito intensa, provocando 

tremedeiras incontroláveis. O frio, dirá Diego, é outro meio pelo qual a medicina 

ensina.   

A seguir, apresento alguns palos a partir da perspectiva das relações 

estabelecidas a partir da dieta e das observações de campo.  

Ou seja, utilizei como fonte as informações obtidas de maneira vertical, quer 

dizer, a partir do maestro e de seu irmão Miguel, na qualidade de aprendiz; de maneira 

horizontal, através das trocas de informações junto aos parceiros de dieta; e de 

 
80 Nos exemplos de cada palo a seguir, irei mencionar esses usos fora da dieta iniciática. Chuchahuasi 
é o exemplo mais típico.  
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maneira direta, tendo eu próprio participado das dietas e acrescendo tais informações 

sensíveis ao texto. 

 

11) Chuchahuasi  

 

Durante o campo, realizei a dieta de uma semana do Chuchahuasi. Jack e 

Bruce também a realizaram pelo mesmo período, mas em ocasiões distintas. A forma 

dietada foi a raiz raspada e curtida em água fria. Há nele um sabor travoso, que tende 

a permanecer no corpo durante a dieta.  

 

 
Figura 5: Diego prepara Chuchahuasi com aguardente para os trabalhadores do centro. 
 

Trata-se de uma árvore bastante abundante e de uso corrente entre os Shipibo 

e mestiços para incrementar o vigor físico e sexual.  

No caso da dieta xamânica, sua indicação coincide com a noção de que 

fortalecimento do corpo físico e vigor sexual masculino sejam características 

necessárias ao curandero. O objetivo é que o aprendiz incorpore as qualidades de 
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força e vigor aos seus ícaros. O que percebi aí foi uma extensão de seus significados 

de potência física e sexual, para a potência do ícaro, como sendo um atributo 

absolutamente necessário ao curandero e aos seus ícaros.  

Nas cerimônias durante a dieta do Chuchahuasi é comum que se sinta muito 

calor e suor. Também nesse caso, a noção de aumentar o calibre das veias e da força 

no coração é evocada como uma preparação do corpo para suportar as medicinas, 

aí incluída a própria ayahuasca e a cerimônia, pensada de forma análoga a um 

trabalho que demanda determinado tipo de esforço. 

Apesar de ser um palo, ainda há aqui uma relação de maior familiaridade, 

quando em comparação com outros palos. Pelos efeitos já descritos, os homens da 

comunidade, como Miguel e outros, referem-se ao Chuchahuasi com um sentido que 

traduz uma espécie de cumplicidade masculina, como um amigo. 

 

12) Tamamuri  

 

Apenas uma única árvore foi avistada ao redor do centro, mas não se trata de 

uma árvore muito rara. Essa árvore em questão está bem próxima do centro, sendo 

a maior árvore avistada no local.  

No momento da coleta da medicina, Diego conduziu a mim e Bruce até a 

árvore. Deu ao Tamamuri um mapacho, colocando-o sobre uma rachadura na raiz. 

Fez uma breve prece misturando shipibo e espanhol, da qual compreendi o pedido 

de que ensinasse sua sabedoria e medicina, “ensina tu pura medicina”81. Fez uma 

primeira incisão no tronco, da qual saiu um leite rosado. Colheu o látex numa colher 

e deu-me de beber ali mesmo. Fez um segundo corte, do qual jorrou uma quantidade 

maior, e deu-me uma segunda vez. Diego disse que às vezes a medicina esconde, 

sovina quando não quer compartilhar, mas que dessa vez a árvore foi generosa.  

Noutra ocasião, usou o látex juntamente com a entrecasca descansada em 

água fria por algumas horas. Disse que enquanto o látex trabalha mais tendões e 

extremidades do corpo, quando acrescida da entrecasca, trabalha também músculos 

e ossos.  

 
81 A expressão “ensina tu pura medicina” foi repetida várias vezes em campo em situações 
semelhantes. Ela carrega, implicitamente, o sentido de que a árvore pode ensinar outra coisa que não 
a sua “pura medicina”, ou seja, sua chitana, sua brujería.   
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Seu atributo de sanación, de ser um reconstituinte de ossos, musculatura, 

tendões e articulações é estendido às suas propriedades xamânicas de “pôr de pé” 

uma pessoa, de estruturar seu corpo e seu ícaro.  

Bruce, particularmente, estabeleceu uma relação pessoal com o Tamamuri, a 

quem atribui a maior parte de seus ícaros, especialmente os ícaros de força. Através 

dos ícaros do Tamamuri, Bruce evoca uma presença espiritual masculina, a quem 

atribui a figura de um espírito protetor ou guardião.  

É comum que, durante sua dieta, o aprendiz sinta justamente algumas dores 

musculares, nos ossos e tendões, que são explicadas pelo maestro como parte da 

preparação do corpo, um aumento na força física de modo geral e sobretudo como 

uma aprendizagem da medicina.   

Aqui também foi notado o mesmo padrão de que o aprendiz percebe na 

cerimônia de abertura da dieta, um conjunto de percepções negativas como fraqueza 

e falta de tônus muscular, que a partir da ingestão da medicina e sua consequente 

dieta passam a ser substituídas pelas características positivas do Tamamuri. Nesse 

caso, a dieta ganha o significado a mais de tornar permanente essa nova percepção 

a partir do acolhimento da medicina no corpo. 

Outro ponto que merece ser destacado é que a maioria dos palos, o que inclui 

o Tamamuri, causa uma sensação de rigidez no corpo. Há um endurecimento que se 

reflete, temporariamente, no comportamento. Há também uma redução no efeito 

visionário da ayahuasca durante a cerimônia posterior à ingestão da medicina.  Em 

geral, há menos visões e mais sensações corporais. No caso do Tamamuri, Jack 

relatou que durante a cerimônia havia como uma capa esbranquiçada que tornava 

suas visões mais opacas. Diego explicou que essa era parte da ação que a medicina 

deveria processar no corpo, para somente aí “abrir” sua medicina. 

Uma noção recorrente durante o campo é a de que as medicinas dos palos são 

mais difíceis de “abrir”, ao passo que as plantas abrem sua medicina com maior 

facilidade – aqui medicina significando sobretudo seu conhecimento, as visões e os 

ícaros.  

As medicinas que “abrem” o corpo são em geral mais visionárias, ao passo que 

as medicinas que “fecham” o corpo, em geral, produzem menos visões e a elas são 

associados atributos de força e de proteção. Contudo, espera-se que, mesmo estas, 

após processadas pelo corpo e cumprida sua dieta, também apresentem suas visões. 

Os palos são mais exigentes em termos de dieta para que mostrem sua medicina. 
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Essas características também foram relatadas por aprendizes em termos de espíritos, 

ou seja, o espírito do Tamamuri se apresentou na visão da ayahuasca, ou em sonhos, 

ou ainda de madrugada em estado de vigília, com essas características mais “rígidas” 

e “fechadas”.  

Já mencionei anteriormente sobre a necessidade de o aprendiz adotar uma 

postura de passividade em relação à medicina para que esta penetre no corpo e 

possa agir. Isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de dietas de palos, ou seja, 

a fim de receber o poder masculino do palo, o aprendiz deve adotar uma passividade 

(característica do polo feminino nesse esquema) que resulta na incorporação gradual 

dos atributos masculinos do palo, ou seja, uma remasculinização do corpo a partir da 

atuação do palo, ou um reforço nos atributos masculinos da pessoa, que poderá 

posteriormente ser suavizado com dietas de plantas.  

Perguntado se mulheres também poderiam dietar palos, Diego disse que sim, 

mas que dependeriam de uma preparação anterior. As informações das dietas em 

outros centros são de que mulheres dietam palos normalmente, mas da mesma forma 

são preparadas com dietas anteriores e que se procura um equilíbrio entre atributos 

masculinos e femininos que seja adequado a seus próprios corpos e comportamento. 

A fim de contrabalancear esses aspectos, de “aberto” e “fechado”, o maestro 

pode decidir intercalar uma dieta de planta a uma de palo.   

 

13) Zapote Renaco/Came Renaco 

 

Trata-se do conhecido Apuí. Ele é chamado de Zapote Renaco quando está 

se desenvolvendo ao redor de outra árvore, ao passo que é chamado de Came 

Renaco quando é uma árvore já plenamente desenvolvida. Apesar de se tratar da 

mesma árvore, há algumas diferenças quanto aos atributos de cada uma delas. 

Ambas atuam no fortalecimento de músculos e ligamentos, mas ao Zapote 

Renaco se atribui também o efeito de manter ligada a pessoa amada/desejada. Tal 

atributo está relacionado ao aspecto do Zapote Renaco de estender suas raízes sobre 

a árvore hospedeira.  

Já no caso do Came Renaco são enfatizados os aspectos de ser uma árvore 

de grande porte, uma das maiores da floresta, sendo, portanto, uma arcana de defesa 

e proteção da cerimônia.   
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A forma de preparação da medicina utilizada foi o cozimento de pedaços das 

cascas e raízes aéreas do Zapote Renaco juntamente com sua resina, um látex 

branco e pegajoso. 

 

14) Ajos Quiros 

 

Assim como o Ajo Sacha, o Ajos Quiros tem odor semelhante ao alho. Os 

atributos de retirar a saladera são praticamente os mesmos do Ajo Sacha, com a 

diferença que, por se tratar de uma árvore, tais atributos são mais intensos e 

permanentes. No caso do Ajos Quiros, pareceu-me que os Shipibo de Vista Alegre 

desenvolveram um sentido de familiaridade com essa árvore, ou seja, é normalmente 

a primeira medicina a ser lembrada em caso de necessidade82. 

Foi uma das dietas que tive a oportunidade de realizar conjuntamente com 

Diego e seu irmão Miguel, o que foi importante para observar seu uso entre os 

Shipibo. A medicina é preparada com a raspa da entrecasca, mantida por pelo menos 

uma hora em água na temperatura ambiente. Para essa dieta, houve tanto a ingestão 

da medicina, duas vezes ao dia, quanto banhos, também duas ou até três vezes ao 

dia. 

No caso, a dieta realizada com Diego e Miguel não teve diferenças 

fundamentais em relação às dietas realizadas para os estrangeiros, ainda assim, 

algumas foram observadas.  

A alimentação foi totalmente sem sal durante todo o período (pouco mais de 

uma semana), seguida por mim, Diego e Miguel. Também foi dada uma atenção maior 

em relação aos banhos com Ajos Quiros, que eram realizados até três vezes ao dia. 

Nesse mesmo período, os familiares de Diego e de Miguel também receberam os 

banhos com Ajos Quiros, mas sem ingestão da medicina.  

Outro ponto é que, após a ingestão da medicina, seguiam-se jejuns voluntários. 

Ou seja, mesmo com o alimento servido, passávamos muitas horas antes de nos 

alimentarmos e comíamos muito pouco. Isso em parte se dava porque o Ajos Quiros 

 
82 Em maio de 2020, durante a crise pandêmica do coronavírus, Diego afirmou por meio de contato via 
Facebook que ele e sua família estavam se protegendo através do uso do Ajos Quiros, em banhos e 
dietas. Em junho, entrou em contato novamente, afirmando ter sanado sua esposa de coronavírus a 
partir de vaporização do Ajos Quiros. Afirmou ter visto o aspecto espiritual do vírus durante uma 
cerimônia e que a medicina do Ajos Quiros lhe ensinou como tratar. 
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parecia mesmo tirar ou amenizar a fome e sua ingestão parecia manter o corpo de 

forma semelhante ao alimento.  

Durante a dieta do Ajos Quiros, percebi que algumas dietas, especialmente de 

palos, têm a propriedade de conferir alguma força ao corpo em substituição ao 

alimento, o que ajuda a criar uma relação de confiança corporal com a medicina.  

Esse mesmo sentido, de ser alimentado ou fortalecido pela medicina nos 

momentos de maior fraqueza corporal durante a dieta, repetiu-se em outras dietas de 

palos, de modo que passei a considerar como um importante dado de campo sobre 

a aprendizagem do curanderismo: de que esse seria um dos mecanismos com os 

quais o aprendiz incorpora o sentido de confiança na medicina. 

 

15) Shihuahuaco  

 

Esta já foi uma árvore um pouco mais difícil de encontrar. Por se tratar de 

espécie de alto valor comercial, é muito explorada pela extração madeireira. Para a 

dieta foi buscada nos limites da comunidade Vista Alegre, já a caminho da 

comunidade Dos Unidos. Estava do outro lado de um lago coberto de vegetação 

aquática, o que tornou a travessia custosa e demorada. A viagem toda de ida e volta 

levou uma tarde toda. Sua dieta é mais restrita ou “mais sagrada”, no dizer de Diego. 

O principal objetivo é ensinar ícaros de proteção ou arcanas cantadas para proteção 

do espaço da cerimônia. 

Sua propriedade mais evidente é a sua dureza. Durante a retirada da medicina, 

que contou com o aspecto ritualístico do pedido com entrega de mapacho, Diego fez 

questão de bater o terçado contra o âmago do palo para demonstrar o tinido metálico 

que a árvore ressoa. Por essas propriedades de uma dureza quase metálica é 

chamado de “palo acero”. Esses são os atributos buscados por meio da dieta e 

evocados pela ação xamânica do seu ícaro.  

Há também aspectos comportamentais que envolvem sua dieta, na qual o 

aprendiz procura incorporar atributos de “dureza” que podem ser descritos como uma 

gravidade e seriedade. Fui o único aprendiz a realizar essa dieta durante o período 

de trabalho de campo. Contudo, pude obter algumas informações junto a Juan, que 

a dietou muitas vezes. Juan definiu o sentido do ensino do Shihuahuaco como o de 

uma não permissividade. Disse que essa medicina o ensinou a não ser permissivo 

com relação a comportamentos, atitudes e mesmo energias de outras pessoas. 
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Segundo Diego, a dureza do palo é replicada no comportamento como uma 

postura psicológica inabalável, o que Diego denominou caráter.  

Durante minha própria dieta, também senti essa mudança na disposição moral, 

uma espécie de “dureza” ou “rigidez” no comportamento. 

São essas as qualidades que deverão estar presentes no ícaro do 

Shihuahuaco e são exatamente essas características que lhe conferem os atributos 

xamânicos de uma arcana, ou seja, um ícaro de proteção. A ação xamânica evocada 

através do Shihuahuaco é justamente a de um escudo ou campo de proteção.  

Diego faz uma representação visual da arcana do Shihuahuaco como de uma 

coluna vertical que sai de sua garganta, de sua voz em direção ao alto e de lá estende 

sua proteção para o ambiente da cerimônia, de forma análoga à árvore e seus galhos.  

No caso do Shihuahuaco também está presente a relação entre a dureza e 

firmeza do palo e a questão do vigor e potência sexual masculinos representados pela 

ereção. Parece haver aqui, como no caso do Chuchahuasi, também uma 

correspondência entre os atributos do curandero de estar firme, estar de pé, ser 

inabalável e manter o vigor sexual.  

 

16) Niwe Rao 

 

Todos os shipibo com quem tive contato retratam o Niwe Rao como a “mais 

sagrada de todas as dietas”.  

A busca pelo Niwe Rao envolveu os aspectos de Quest que havia mencionado 

anteriormente. Esse conceito de Quest apareceu entre os nativos estrangeiros. No 

que pude compreender, Quest aqui teria o sentido de uma busca aventureira. Jack 

chegou a relacionar com a temática da Busca pelo Santo Graal, em que estão 

presentes tanto a ideia de uma aventura cheia de riscos quanto de uma jornada 

mística interior, uma busca pela própria essência, ou ainda que a aventura, com suas 

dificuldades e riscos do meio externo, proporcione um aperfeiçoamento interior, 

passando a ser um espiritual quest. Como as perspectivas eram compartilhadas no 

âmbito do isolamento coletivo, a ideia de quest acabou circulando no grupo durante 

a dieta do Niwe Rao.  
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Figura 6: Navegação pelos canais de acesso ao Lago Imiria, na busca pelo Niwe Rao. 
 

Incialmente, foi Miguel da Ronda Campesina83 quem avisou da ocorrência de 

uma árvore de Niwe Rao no Lago Imiria, a algumas horas de barco de Vista Alegre.  

Foram algumas semanas de preparativos para a viagem, já que foi necessário 

formar uma pequena equipe em que Miguel da Ronda Campesina e Miguel, irmão de 

Diego, estivessem presentes, além do próprio Diego e os três interessados em 

realizar a dieta – no caso eu, Bruce e Jack.  

 
83 A Ronda Campesina é uma função relacionada à segurança interna da comunidade, uma espécie 
de policiamento comunitário.   
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Figura 7: Diego sopra seu mapacho, pedindo permissão ao espírito do Niwe Rao para colher sua 
medicina. 

 

Devido aos aspectos particulares que envolvem o Niwe Rao, achei interessante 

transcrever diretamente do Diário de Campo o trecho que descreve a busca dessa 

medicina.  

Tomamos cedo um desayuno, por volta das 7 horas, e pegamos um bote às 8 

em direção ao Lago Imiria, descemos o Ucayali por volta de 30 minutos e adentramos 

um primeiro canal, chegando a uma espécie de rio paralelo ao Ucayali, na verdade 

um lago, uma imensidão de água entrecortada por ilhas de vegetação. A partir desse 

ponto adentramos um novo canal, esse de água negra fria e corrente, e transitamos 

por esse canal coberto de vegetação, à sombra por mais de 30 minutos, com grandes 
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apuís fazendo sombra. Ao canal afluíam as águas de outros canais, sempre com água 

negra e fria. Ao fim deste canal labiríntico, chegamos a uma área aberta, também com 

canais, mas agora entre uma vegetação aquática na superfície. Havia garças, patos 

selvagens, andorinhas, grandes anus azuis, umas três espécies diferentes de gaviões 

e o grande camuco, uma espécie de pássaro que não identifiquei. Navegamos por 

mais cerca de 30-40 minutos nesses canais até chegar propriamente ao Lago Imiria: 

um grande lago de água negra. No centro desse lago há uma grande ilha, e em uma 

de suas margens, parcialmente submerso na água negra, está o Niwe Rao. Uma 

árvore jovem com cerca de 20 centímetros de diâmetro e cerca de 30 metros de altura. 

Foi difícil, para mim, identificá-la entre as outras, mas os dois Miguéis e Diego a 

avistaram e identificaram ao longe. Diego, Miguel e Miguel demonstraram uma 

devoção ao encontrá-la, como se tratasse mesmo de algo lendário: uma árvore rara 

e muito poderosa. Diego e Miguel depositaram tabaco aos pés da árvore. Diego ainda 

assoprou longamente a fumaça do mapacho sobre o tronco, conversando com ela, 

pedindo permissão para colher sua medicina. Pedindo que ela ensine ‘pura medicina’.  

Decidiram retirar o tronco da árvore cujas raízes estavam submersas no lago84. 

O sentido de devoção e respeito foi compartilhado por todos, não apenas pelo 

maestro. Diego relatou ter dúvidas se o Niwe Rao oferecido por outros centros seja 

realmente o mesmo, já que se trata de uma árvore difícil de ser encontrada. Diego 

também fez uma observação a respeito do Chullachaki ou Cháiconi85 ser o dono do 

Niwe Rao, e que onde existe o Niwe Rao, existe também o Chullachaki. Disse ainda 

ser aquele o tipo de lugar habitado por esse espírito. Diego valorizou o fato de ter ido 

pessoalmente buscar o Niwe Rao para a dieta. Muitas vezes durante o percurso foi 

reforçada a ideia de ser essa uma dieta poderosa que exige maior rigor e atenção.  

Achei interessante transcrever esse trecho para ilustrar alguns argumentos. O 

primeiro deles é que há por parte de Diego uma valorização do sentido de encontro 

 
84 Diego afirmou que o tronco dela rebrota. 
85 Chullachaki é um termo de origem quíchua que designa um ser da floresta. É por vezes apresentado 
como a versão da Amazônia peruana para o brasileiro Curupira (AMARINGO&LUNA, 1999). Os 
cháiconi são concebidos na cosmologia shipibo como uma espécie de humanidade modelo, súditos 
fiéis do Inca. Sociáveis e pacíficos, ajudariam os Shipibo a combater os males trazidos pelos homens 
brancos ou mesmo dos nativos, auxiliados por sua invisibilidade, presente do Inca. Aliados em 
potencial dos Shipibo, especialmente dos xamãs, os auxiliam na caça e na pesca, podendo inclusive 
se juntar a estes em matrimônio (MORÍN, 1998, p. 384 e 385). Aqui, Diego e seu irmão Miguel 
aproximam o conceito nativo shipibo cháiconi do termo mestiço chullachaki, usando as duas palavras 
como sinônimos, acrescentando ainda uma terceira: “hombre invisible”. Segundo eles, são espíritos 
da floresta que atuam principalmente na proteção da mata.   
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pessoal com o palo, nesse caso, o mais sagrado deles, que é o Niwe Rao. A própria 

viagem até ele é considerada como uma primeira parte do aprendizado. É também o 

momento em que o estrangeiro, até então confinado aos arredores do centro, realiza 

uma incursão mais profunda nos ambientes da floresta. O contato visual fornece 

importantes elementos para interpretar questões que fazem parte do aprendizado 

xamânico.  

Jack, por exemplo, disse que ter percorrido os intrincados canais que dão 

acesso ao lago deu-lhe um entendimento mais visual e objetivo dos labirintos nos 

desenhos shipibo. Afirmou que, por vezes, se via preso aos labirintos em suas visões, 

mas que, depois dessa viagem, teve um entendimento diferente sobre os variados 

ambientes da floresta, com o lago de água negra e o Niwe Rao em uma ilha ao centro. 

Aparentemente, a experiência visionária, que para ele antes era confusa e 

incompreensível, ganhou um sentido objetivo, com os tecidos shipibo reproduzindo 

uma espécie de cartografia do ambiente externo da floresta refletido no ambiente 

interno de sua experiência visionária.  

Outro exemplo desse aspecto epistemológico da viagem ou busca ao Niwe 

Rao veio de Bruce. Ele disse que mais de uma vez, quando perguntava a Diego a 

tradução de uma palavra shipibo de seus ícaros, a resposta era: luz. Segundo Bruce, 

este já havia colecionado ao menos três palavras shipibo cujas traduções dadas por 

Diego eram simplesmente “luz”. Mas, nesse dia, quando o sol estava sobre o lago e 

levemente agitado pelo vento, suas ondas refletiam como espelhinhos brilhantes; 

Miguel, irmão de Diego, explicou que aquele efeito era biri86, uma das palavras muito 

repetidas por Diego durante os ícaros. Diego tomou a partir da explicação de Miguel 

para emendar outra: a de que biri era também o movimento das folhas miúdas do 

Niwe Rao que balançavam e refletiam a luz do sol como uma miríade de espelhinhos.  

A essa qualidade visual assoma-se outra: a de que as folhas do Niwe Rao 

balançam mesmo quando não há vento perceptível e por essa razão atribui-se que a 

árvore seria, ela própria, geradora do vento.  

A qualidade visual das folhas pequenas do Niwe Rao que balançam sem vento 

aparente evocam a presença da chacapa – instrumento utilizado pelo maestro para 

ventilar. 

 

 
86 Bírin: fulgurar, segundo Dicionário do ILV. 
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Niwe 

 

Niwe é um conceito complexo que envolve a teoria nativa do indivíduo e não 

pode ser facilmente traduzido. Significa “vento” no seu uso cotidiano. “Essência 

individual” evita confusão ou conexões injustificadas com conceitos de alma e, mais 

apropriado no nosso caso, evita enganosas associações com fenômenos climáticos, 

que são sua causa ou transmissor em apenas alguns casos (ILLIUS, 1986, p. 63-64). 

O niwe é percebido durante a cerimônia como um fator contaminante, causador 

da doença, podendo ser classificado como frio ou quente. O xamã deve procurar 

identificar o niwe. As formas de tratamento podem variar, mas a forma mais geral é 

“ventilar”, ou seja, soprá-lo para longe, mas o xamã não pode destruir o niwe.  

Árvores, plantas e animais são considerados como fontes de niwe que podem 

vir a desequilibrar uma pessoa. O desequilíbrio é percebido pelo xamã, entre outras 

formas, como um desenho distorcido a ser assoprado para longe. 

A noção é de que a doença ou saúde de uma pessoa pode ser visualizada 

através das formas e padrões observáveis através da cerimônia – os kené. A ação de 

restaurar a saúde corresponde à ação de restaurar padrões harmoniosos de kenés 

sobre o corpo da pessoa (GEBHART-SAYER, 1986). 

Considera-se ainda que o xamã, através das dietas, acumule poder na forma 

da substância do quenyon (também chamado fleuma ou mariri) e que este absorve e 

armazena o niwe. Não podendo ser destruído, o papel do xamã seria o de redistribuir 

o niwe de maneira equilibrada (ILLIUS, 1986). 

A ideia é de que determinados problemas se encontram no interior do corpo, 

sob a forma de um niwe jakoma (LECLERC 2002), ou seja, um mau vento. Com a 

cerimônia, sob o efeito da ayahuasca, esse mau vento vem à tona, podendo ser 

simplesmente purgado por meio de vômitos ou diarreia, ou poderá depender da ação 

xamânica de ventilar. Ventilar é soprar para longe, limpar o mau vento, com o vento 

que pode ser produzido com a chacapa ou evocado por meio do ícaro, ou ainda as 

duas ações combinadas.  

Um dos princípios básicos da ação xamânica shipibo nas cerimônias de 

sanación é que qualquer contaminação retirada de um paciente pode atacar o 

maestro.  

O que pude concluir é que como o Niwe Rao é considerado, ele próprio, 

gerador de vento, associa-se a este a propriedade de que nenhum niwe jakoma pode 
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se acercar do maestro possuidor de sua dieta e de seu ícaro. A noção que pude 

compreender é que a arcana do Niwe Rao teria essa capacidade de envolver o 

maestro, ou a quem ele direcioná-la, numa corrente de vento que parte dele para 

todas as direções, formando uma proteção contra quaisquer outros niwe.  

Esses são, portanto, alguns dos elementos envolvidos na dieta do Niwe Rao, 

mas há ainda outros.  

 

Mito da Laguna Cumancaio: céus, frio e verticalidade 

 

A Laguna Cumancaio está localizada perto de Contamana. O mito de origem 

dessa laguna está associado ao Niwe Rao. 

Diego contou uma versão resumida desse mito. Nela, havia antes no local uma 

aldeia shipibo. As mulheres da comunidade prepararam um banho com as folhas do 

Niwe Rao e molharam o solo ao redor da aldeia, que acabou voando e deixando em 

seu lugar a Laguna Cumancaio87. 

O mito associa o Niwe Rao à capacidade de voar, que é atribuída aos 

meraya88. Por essa razão, o Niwe Rao às vezes é chamado também de palo volador. 

Há um interessante ponto que merece destaque aqui. A maior parte dos cantos 

e poderes xamânicos shipibo89 é referenciada nas águas e na capacidade de viajar 

 
87 Há uma similaridade entre esse mito do Niwe Rao com as diferentes versões de outros povos pano, 
como Kaxinauá (Huni Kuin), Yawanawá e Yawminawa para o surgimento da ayahuasca. “Em linhas 
gerais, o mito conta a história de um chefe que foi caçar numa lagoa e lá foi enfeitiçado por uma 
multidão de tracajás, que formam o corpo de uma grande cobra. O chefe volta para sua casa, onde 
morre. Seu corpo é enterrado e dele surgem várias plantas xamânicas, entre elas a ayahuasca. Seu 
povo começa a tomar ayahuasca continuadamente, e, num momento dado, a terra onde está 
construída a casa se eleva, levando todo o mundo para o céu.” (PEREZ GIL, 2006, p. 121) 
Por outro lado, a Laguna Cumancaio representa um importante sítio arqueológico de onde provém a 
base da arte Shipibo-Conibo atual. Muito adaptada ao ambiente ribeirinho, a tradição cumancaia seria 
a versão mais complexa da cultura pano. Essa tradição é descrita como de origem composta e híbrida. 
Lathrap et al. (1985; 1987) sustenta que ali teria se desenvolvido uma sociedade multiétnica, com 
falantes quíchua ocupando o papel de uma elite dominante sobre os falante pano. Sua tese se apoia 
na existência de vocábulos quíchua entre os Shipibo e nos mitos que afirmam “o tempo em que os 
Shipibo-Conibo viviam com seu Inca em Cumancaio”. Essa tese é contestada por autores como 
DeBoer y Raymond (1987, 121-2), que atribuem tais contribuições quíchua a um período mais recente, 
da época dos missionários (MORÍN, 1998, p. 298). 
88 Meráya, do shipibo meráti (radical merá- = “visitar”; e sufixo -ya = “com”). Aos meráya é atribuída a 
capacidade de se comunicar com os espíritos superiores e falar em línguas desconhecidas, bem como 
viajar além e se associar, inclusive em matrimônio com esses espíritos. É considerada a posição mais 
elevada da hierarquia xamânica (MORÌN, 1998, p. 376-377). 
89 Luna e Amaringo (1999) trazem muitas referências à importância do xamanismo subaquático. Os 
reinos subaquáticos são ao mesmo tempo locais para onde o xamã deve viajar para recuperar a alma 
de um paciente, como também fontes de poder e conhecimento para onde o xamã viaja a fim de obtê-
los. Chaumeil (1998, p. 20-23) vê no xamanismo subaquático contemporâneo a referência a uma rede 
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para os mundos subaquáticos. No entanto, o Niwe Rao se relaciona ao vento, aos 

céus e à capacidade de voar. 

Diego diz que o Niwe Rao abre a porta para o que ele denomina doze planetas, 

que seriam, na sua explicação, a capacidade de ter visões do espaço. Aqui, Diego e 

Miguel deixam entrever que a dieta do Niwe Rao, para além do sentido de prover a 

sua poderosa arcana de proteção, teria ainda o propósito de proporcionar viagens por 

diferentes mundos.   

No campo perceptivo, uma das reações comuns durante a dieta do Niwe Rao 

é a sensação de frio e um persistente tremor muscular.  

Ambas as reações se relacionam com a noção de que o Niwe Rao conduz às 

alturas.  

Durante a dieta, que durou um mês completo, os aprendizes relataram sonhos 

com alturas, como aviões e elevadores que ascendem em prédios de alturas 

inimagináveis.  

Ao longo da dieta, o aprendiz aprende a lidar com as sensações de frio e 

tremor, e este tende a imprimir na voz do ícaro esse caráter, como uma espécie de 

timbre vibrato que torna o ícaro excepcionalmente intenso. Quando cantado pelo 

aprendiz durante a dieta, o timbre de voz, de fato, lembra o de uma forte ventania. A 

intenção é de que ao final da dieta essa característica se torne permanente e possa 

ser evocada no ícaro, quando necessário.  

Trata-se, conforme afirmei anteriormente, de uma arcana de proteção, de 

maneira que essa “ventania vocal” sirva de proteção ao maestro e ao ambiente da 

cerimônia.     

Durante a dieta, realizada ao mesmo tempo por mim, Jack e Bruce durante um 

mês, tomávamos até três vezes por semana inicialmente a decocção da entrecasca, 

e posteriormente, a decocção do âmago do Niwe Rao. 

As restrições foram mais rigorosas, com alimentação totalmente sem sal e 

recomendação para evitar frutos considerados “frágeis”, tais como banana, maracujá 

e abacate.  

 

 

 
de trocas de poder e conhecimentos xamânicos de longa distância entre os povos Yagua, Ticuna e 
Shipibo-Conibo, correspondendo às antigas rotas de trocas comerciais (e simbólicas) ao longo do Rio 
Amazonas.  
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17) Noi Huaste: o Huarmi Ícaro 

 

A dieta do Noi Huaste, ou Piri Piri, representa uma categoria à parte dessa 

classificação entre dietas iniciais, intermediárias e avançadas. Por dois motivos: 

primeiro porque o Noi Huaste pode ser dietado em qualquer uma das fases de 

aprendizagem. Segundo porque não se trata de folha, arbusto ou árvore, mas de uma 

raiz, ou, mais propriamente, de um rizoma.  

Contudo, os objetivos dessa dieta variam. Pode ser dietado, por exemplo, sem 

que a pessoa tenha qualquer interesse em se tornar curandero e nesse caso destina-

se a um objetivo prático imediato, como atrair afetos – que tanto podem ser 

particulares quanto generalizados, ou para obter facilidades nos negócios, ou ainda 

para abrir determinado objetivo.  

Trata-se aqui do exemplo mais típico de noi rao – como são denominadas, de 

maneira genérica, as medicinas utilizadas como atrativas de amor ou negócios.  

Leclerc faz uma descrição detalhada do uso dos noi rao, sua forma de 

preparação e aplicações, contudo, fora de uma perspectiva iniciática. Ainda assim, há 

dois pontos em comum: o primeiro é a prescrição de dietas para seu uso, e o principal 

ponto, creio, seja a questão de que os noi rao apoiam a intenção de quem a eles 

recorre (LECLERC, 2002). 

A noção de intenção é central tanto no processo de sanación quanto de 

aprendizagem, tanto que, antes da abertura de uma cerimônia, é necessário expor 

verbalmente as intenções ao maestro. É um momento demarcado claramente, com o 

maestro dizendo: ahora, las intenciones – seguindo de, um a um, os participantes 

estrangeiros explicitando-as ao maestro, de forma individual e personalizada, com 

ajuda da tradução do inglês para o espanhol, quando necessário.  

Ainda assim, o conjunto de intenções durante um processo de aprendizagem 

deve se colocar em linha com as possibilidades de cada medicina. Não se dieta Noi 

Huaste para pedir proteção, ou força, ou visões, por exemplo. O conjunto de 

possibilidades de aprendizagem a partir do Noi Huaste é indicado justamente pelo 

seu uso não iniciático, ou seja, como um atrativo do amor.  

Tenho apontado ao longo deste capítulo que nas dietas iniciáticas ou de 

aprendizagem há os mesmos elementos apontados no uso não iniciático (ou 

“doméstico”) destas, mas com maior abertura de possibilidades de significados. 

Vimos isso de maneira explícita no caso do Tanti Rao – uma planta utilizada num 
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contexto não iniciático para tratar comportamento violento (TOURNON, 1994) que, a 

partir de um contexto iniciático, tem seu leque de possibilidades e significados 

ampliados. Se no uso não iniciático do Tanti Rao a pessoa é sujeita à ação de 

tranquilidade da planta no uso iniciático, a ideia é incorporar essa atuação da planta 

tornando-se capaz de ele próprio, o aprendiz iniciado, evocar essa ação num contexto 

ritual, ação essa que se dá sobretudo na forma do ícaro. Contudo, conforme venho 

explicando, a primeira parte da dieta é tornar-se sujeito à ação da planta, numa 

relação de passividade desse sujeito. Sem essa primeira “sujeição” ou passividade, 

não há possibilidade de diálogo com o espírito da planta, que possibilita ao aprendiz 

esse agir com a medicina. Por essa razão, o uso não iniciático é um indicativo das 

possibilidades desse agir com a medicina a que se destina a aprendizagem do 

curanderismo90.  

Ainda tratando sobre os noi rao, quando perguntei a Diego a sua própria 

descrição de quais seriam os noi rao, ele apontou todas as plantas do grupo que aqui 

coloquei como dietas iniciais, ou seja: Ajo Sacha, Guayusa, Tanti Rao, Charamachillo 

e Albahaca. Ou seja, o Noi Huaste seria o exemplo mais típico de noi rao, mas não o 

único. 

Esse dado reforça a ideia de que ao menos na primeira etapa da aprendizagem 

e formação de um curandero estejam fortemente presentes elementos de modelagem 

do comportamento social – pensando aqui, especialmente, no aprendiz estrangeiro. 

O que não significa que esse comportamento não seja continuamente trabalhado ao 

longo do processo de aprendizagem, mas que na primeira etapa tais elementos são 

trabalhados de maneira mais direta através dos noi rao indicados.   

No caso do noi rao, não diferente das demais medicinas, o objetivo da sua 

dieta, quando em contexto iniciático, é incorporar sua medicina e poder evocá-la 

através de seu ícaro.  

O diferencial aqui é que se trata de uma categoria à parte de ícaro: os Huarmi 

ícaro.   

Huarmi significa mulher, em quíchua. O Huarmi ícaro seria, portanto, uma 

categoria de ícaros destinados a ganhar o amor de uma mulher. Trata-se de uma 

tarefa xamânica importante para a qual muitos maestros curanderos são procurados, 

 
90 Justamente por essa razão, pelo fato de o Niwe Rao não ter um uso não iniciático, ocupa um lugar 
diferenciado no discurso shipibo e na prática de sua dieta.  
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tendo em vista que a vida afetiva dos moradores da região da Amazônia peruana é 

descrita como instável. Casais rompem com relativa facilidade. Homens abandonam 

suas esposas e não é incomum que encontrem suas casas vazias quando elas 

também, por razões diversas, escolhem deixá-los. Desse modo, é importante que o 

maestro seja possuidor de Huarmi ícaros a fim de realizar tais tarefas (LUNA, 1994).  

No caso de Diego, é interessante notar que a maior parte do trabalho que 

realizava para pessoas shipibo ou moradores de Pucallpa e região destinava-se a 

essa finalidade. Ocorreu de jovens shipibo o buscarem para tal e estes participavam 

com o grupo de aprendizes estrangeiros da cerimônia. No momento do canto personal 

a estes, era cantado o Huarmi ícaro, por vezes, com uma fotografia da pessoa 

desejada.  

Em outras ocasiões, o trabalho era feito a distância, sem a presença do ou da 

peticionária. Nesse caso, ele destinava a parte final da cerimônia, antes do 

encerramento, para cantar o Huarmi ícaro, normalmente acompanhado da fabricação 

de um perfume específico, a que ele denominava arongue91. Trata-se, portanto, da 

preparação de noi rao específico que acontecia nas cerimônias. Diego denominava 

tais trabalhos de tchambita (“trabalhinho”, já que tchamba é uma gíria ucayalina para 

trabalho), considerando um dinheiro extra ao que recebia dos estrangeiros.  

No entanto, durante o trabalho de campo, participando das cerimônias, pude 

perceber outros sentidos possíveis para o Huarmi ícaro. Um deles é que seriam ícaros 

que teriam a capacidade de atuar sobre o efeito visionário da ayahuasca durante a 

cerimônia, fazendo com que as pessoas presentes tenham visões com mulheres. 

Diego às vezes gostava de cantá-los para si mesmo e para os outros, com o objetivo 

simplesmente de fazer ver mulheres. Disse em mais de uma ocasião que quando 

cantava Huarmi ícaros conseguia ver uma mulher serrana bien pollerita, que 

significava bem ornada, bem-vestida com trajes de serrana, e que esta aparecia 

bailando em sua visão. 

Outro significado que me parece possível é que alguns de seus ícaros imitam 

a voz feminina, como se o maestro adquirisse a capacidade de cantar como mulher, 

agregando tal atributo à sua pessoa xamânica.  

 
91 Creio que a palavra arongue seja de origem ashaninka e tenha um significado aproximado de 
pusanga.  
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No caso da dieta do Noi Huaste que realizei, Diego direcionou-a para um 

sentido que me parece mais próximo das expectativas dos estrangeiros – abrir o amor 

interior, disse.  

Nesse caso, além das informações que obtive junto a Diego e Miguel, tive de 

me valer mais de minha própria experiência, uma vez que não houve estrangeiros 

dietando-a durante o período de campo. O que pude perceber foi um aumento 

visionário de cores vibrantes, especialmente verde e amarelo, e uma mudança na 

forma de cantar. A dieta do Noi Huaste tornou meus próprios ícaros mais compassivos 

e amorosos. Do mesmo modo, notei uma mudança em meu comportamento na 

mesma direção.  

A dieta do Noi Huaste foi realizada como a penúltima do segundo ciclo. Diego 

disse que o ideal é fazer essa dieta quando já se tem algum conhecimento e domínio, 

pois o Noi Huaste tem uma influência muito forte sobre o comportamento. Um dos 

discursos é que, ao se tornar muito atrativo, o aprendiz pode simplesmente se desviar 

do caminho da aprendizagem do curanderismo. Quando foi um pasajero estrangeiro 

que solicitou que desejava se tornar mais atrativo, foi-lhe indicada a dieta da Guayusa. 

A ideia é que ambas têm efeitos semelhantes, mas o Noi Huaste é mais forte e 

permanente. Existe ainda a menção de que o Noi Huaste pode levar a diferentes tipos 

de descontrole – mental e sexual. 

Um evento digno de nota também foi que Juan começou a negociar a compra 

de artesanato têxtil das mulheres da comunidade e durante as cerimônias passou a 

relatar dificuldade de concentração e de ter visões que sugeriam sensualidade, o que 

Diego atribuiu ao fato de que as mulheres da comunidade utilizam o Piri Piri para 

facilitar as vendas e que, ao negociar com elas, Juan teria ficado sob a influência do 

Noi Huaste utilizado com esse propósito. A fim de anular esse efeito, Diego indicou a 

dieta do Ajo Sacha, que Juan passou a cumprir naquela mesma semana e, em 

seguida, novamente o Tanti Rao para acalmar os pensamentos. 

Diego me disse ainda que não era o ideal que fosse essa a última dieta a ser 

realizada, já que significa, entre outras coisas, ficar muito aberto, o que não é 

desejado para quem está no caminho do curanderismo. Idealmente, deseja-se que a 

última dieta seja a de um palo que evoque proteção, para fechar o corpo. No meu 

caso, a dieta de encerramento foi o Shihuahuaco. Da passagem de uma dieta para 

outra foi notável a mudança de comportamento de mais aberto para mais fechado e 

a consequente mudança na forma de cantar os ícaros. 
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3.12 AS DIETAS FORMAM UMA UNIDADE 

 

Um dos aspectos que pude observar durante o trabalho de campo é que o 

maestro curandero refere-se às suas dietas, não as particularizando em cada uma 

delas, mas como formando um conjunto ou unidade.  

Isso é um ponto importante para levar em consideração, já que as ações de 

cada planta são distintas e, em alguns casos, até aparentemente opostas, conforme 

expliquei. Contudo, não é concebido do ponto de vista da aprendizagem a partir das 

dietas que tais oposições aparentes entre as ações das plantas e palos (como “abrir” 

e “fechar”, por exemplo) estabeleçam algum tipo de conflito ou confusão no corpo do 

iniciado.  

O maestro atribui – e constrói – essa harmonia entre diferentes ações a partir 

de dois pontos.  O primeiro é o cumprimento rigoroso da dieta, evitando-se o cruce 

entre uma medicina e outra. A segunda é sua própria ação xamânica que visa, entre 

outras coisas, estabelecer no corpo do aprendiz um sentido de que as plantas e palos 

se complementem, deem força uns aos outros, e não conflitem.  

Essa ação me foi explicada por Diego reiteradas vezes como “tornar as dietas 

uma só” ou “formar-se em uma única dieta”, ou ainda fazer com que a nova dieta dê 

força às anteriores. Parte de seu trabalho como maestro é justamente cantar, a cada 

nova dieta, para as dietas anteriores, visando despertar ou fortalecer as medicinas 

anteriores e preparar esse corpo para receber uma nova medicina, uma nova dieta. 

Ao final de cada dieta são cantadas, então, as dietas anteriores, com essa nova 

dieta compondo um novo corpo. 

Bruce descreveu uma experiência espiritual que exemplifica esse sentido. 

Segundo ele, passou a ver tanto durante as cerimônias quanto mesmo fora delas, em 

momentos de isolamento, concentração e silêncio, uma presença com aparência 

vegetal que passou a ser seu guia durante o processo de aprendizagem. Bruce 

descreveu esse ser como tendo uma forma humanoide, mas encurvada e possuindo 

longos braços, como galhos de uma árvore e com uma espécie de lagarto ou pequeno 

dragão movimentando-se entre os ombros. Disse ainda que via um rosto sem boca. 

Bruce disse que não via tal ser como uma planta específica, mas como a soma 

de todas as dietas que já havia feito. Ainda assim, a aparência predominante era a do 

Tamamauri: dieta mais forte que havia feito até então.   
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Ainda que a descrição visual feita por Bruce possa corresponder em parte às 

suas próprias expectativas, o conceito da soma de todas as dietas corresponde a um 

conceito nativo muito repetido por Diego. Outra ideia presente também é que a 

ausência de boca aponta para que a ação xamânica de cantar deva ser efetivada pelo 

aprendiz e não por seu guia.  

A descrição do guia de Bruce e as reiteradas explicações de Diego sobre as 

dietas formarem uma só me levaram a formular a ideia de que a soma das dietas de 

um aprendiz ou maestro constitui-se em uma pessoa compósita que implica, de forma 

definitiva, a maneira de ser no mundo desse mesmo aprendiz ou maestro.  

Conforme já mencionei, essa pessoa não seria uma combinação em 

proporções exatas de cada planta ou palo, mas uma composição estruturada, 

normalmente sobre um palo e com certa hierarquia de algumas medicinas em função 

de outras, refletindo-se no comportamento do maestro ou aprendiz.  

Mais uma vez, aqui parece haver uma convergência entre pontos de partida 

muito distintos. O aprendiz estrangeiro parece estar, de início, mais interessado em 

um processo de transformação pessoal do self (FOTIOU, 2014) do que propriamente 

em estabelecer um contato com os espíritos.  

Por outro lado, as dietas iniciáticas são pensadas como uma forma de 

estabelecer uma relação com os espíritos das medicinas, de modo que o aprendiz 

possa incorporar seus atributos para a prática e exercício do xamanismo (LECLERC, 

2002).  

Na visão reelaborada pelos estrangeiros, a transformação do self se dá pela 

incorporação dos atributos das medicinas à própria personalidade, comportamento e 

psiquê. Ainda assim, entre os estrangeiros, não é a noção de pessoa compósita que 

está em operação, mas uma noção mais de um self transformado pelos atributos da 

medicina. Com esses dados de campo, não é possível afirmar que o aprendiz 

estrangeiro adote essa noção de uma personalidade múltipla, ao menos até esta 

etapa de aprendizagem.  

O objetivo deste capítulo foi apresentar as dietas a partir das medicinas, para 

que não sejam compreendidas como uma abstração, já que o que dá sentido à dieta 

é justamente o que se está dietando.  

Em segundo lugar, procurei apresentar alguns dos conceitos que estão 

presentes durante o processo de aprendizagem. Conceitos estes que podem ser dos 
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Shipibo ou dos estrangeiros e de como essas concepções tendem a convergir para 

formar o sentido como a dieta é vivenciada. 

Em terceiro estão alguns dos elementos sensíveis: odores, sabores, calor, frio, 

dureza, fluidez que compõem a epistemologia da aprendizagem por meio das dietas.  

Ficaria por demais extenso detalhar aqui como esses conceitos e elementos 

sensíveis trabalham juntos durante a aprendizagem. Para tal, é necessário antes 

abordar em capítulo próprio a questão das cerimônias, que é o mais importante, 

embora não único, campo de experimentação das ações das medicinas.   
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4. CERIMÔNIA 

 

Ao cair da noite, os participantes estrangeiros da cerimônia aguardam em seus 

colchões a chegada do maestro. Há um silêncio e uma tensão no ar. De longe se 

ouvem as vozes dos shipibo que se aproximam. O maestro, sua família e outros 

participantes da comunidade conversam despreocupadamente. Diego traz consigo 

um rádio que toca uma música popular peruana. A tensão no ambiente é parcialmente 

quebrada quando chegam à maloca. Pouco a pouco, estes também se acomodam 

em colchões próximos uns dos outros. Há um breve momento de descontração, com 

conversas suaves. Alguns shipibo interagem com os estrangeiros, pedindo mapachos 

(cigarros artesanais) e trocando poucas palavras. Passada meia hora, o maestro diz: 

agora as intenções. Os estrangeiros, um por um, se aproximam do maestro para lhe 

dizer seus objetivos para aquela cerimônia. O maestro se esforça para compreender 

e diz que irá cantar para aquele objetivo. Depois que todos disseram suas intenções, 

começa-se a servir a ayahuasca. Mais uma vez, um a um se aproximam do maestro, 

que serve a bebida grossa e escura em um pequeno cálice. Primeiro são servidos os 

estrangeiros e, em seguida, os shipibo. O gosto é terrível e é quase impossível não o 

demonstrar. Segue um silêncio de meia hora ou mais. O efeito da ayahuasca começa 

a se pronunciar, primeiro, como um ligeiro torpor, mas, à medida que aumenta, tem 

lugar um turbilhão de sensações, às vezes acompanhadas de visões de luzes e cores. 

Há uma percepção de desorientação no fluxo dos pensamentos e das sensações 

corporais, por vezes tão intensa que leva a vomitar. Quando parece que o efeito já 

está em seu máximo, o maestro, de seu lugar, começa a cantar. De repente, as visões 

parecem acompanhar o ritmo e a melodia da música. As visões vão ganhando 

contornos mais identificáveis. Uma abóbada multicolor se forma sob o teto da maloca. 

Por vezes, a sensação é aterrorizante, noutras, inebriante. Após realizar os cantos de 

abertura, o maestro agora é quem se aproxima de cada participante, um a um. 

Primeiro, pergunta se está conectado. Então ele canta de frente para a pessoa, 

baseado naquilo que aquela mesma pessoa lhe disse durante as intenções. Enquanto 

o maestro canta, as visões e as sensações, que antes eram caóticas e assustadoras, 

parecem adquirir um sentido mais claro. O fluxo de visões ganha direção, a 

experiência passa a ter um propósito mais claro. As visões parecem agora trazer 

lucidez e compreensão.  
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Nesse pequeno preâmbulo descritivo procuro apontar alguns elementos que 

serão abordados neste capítulo. O primeiro deles é demonstrar que no Centro Soy 

Rawa foi comum a presença de estrangeiros e participantes shipibo, além do próprio 

maestro, numa mesma cerimônia. Tal circunstância remete à noção de que a 

cerimônia promove uma forma específica de diálogo intercultural entre Shipibo e 

estrangeiros. Buscar entender como uma cerimônia shipibo atende aos anseios e 

necessidades dos estrangeiros é parte do objetivo deste capítulo.    

Durante uma cerimônia com tais características de interculturalidade, 

desenvolve-se uma forma de mal-entendido ritual em que os códigos culturais com 

que os envolvidos se comunicam se sobrepõem apenas parcialmente. As diferenças 

cosmológicas indígena e ocidental são temporariamente suspensas em prol de um 

acordo que visa à realização mútua (LOSONCZY e METSURINI CAPPO, 2014). 

O relato inicial também evidencia algumas diferenças no estado emocional dos 

participantes. Enquanto entre os estrangeiros predomina o silêncio e a tensão, entre 

os participantes shipibo há um tom leve, alegre, descontraído, familiar.  

A ritualização do ato de tomar a ayahuasca na forma de uma cerimônia é uma 

das mudanças apontadas em função da maior presença dos estrangeiros. As tomas 

antes eram encontros mais ou menos informais entre familiares ou membros de uma 

mesma comunidade, ocorridas na maioria das vezes em espaços improvisados. Com 

a internacionalização do uso da ayahuasca, o tempo e o espaço passaram a ser 

formalizados e delimitados na cerimônia e na maloca (LABATE, 2010).  

A informalidade se deixa entrever, entre outras coisas, na forma como os 

participantes shipibo se referem à sua atuação na cerimônia: “hoje vou purgar”, ou 

“hoje vou tomar a purga” são algumas das maneiras como se expressaram a respeito. 

Mas também podem dizer “vou à cerimônia hoje”, especialmente quando seu 

interlocutor é um estrangeiro. Para o maestro, sempre é “cerimônia”, a menos que 

esteja falando com outro shipibo.    

Outro aspecto para o qual busco chamar a atenção através desta primeira 

descrição é que a cerimônia, tal como é realizada pelo maestro, traz consigo a noção 

de que deve haver sempre propósito. Para os estrangeiros, proferir as suas intenções 

antes de tomar a ayahuasca é algo compulsório.  

A prática de estabelecer uma intenção para a cerimônia e depois integrar o 

conteúdo se relaciona a uma tendência mais ampla de instrumentalização psicológica 

da experiência (LABATE, 2014).  
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É na busca da realização da intenção que maestro e participante deverão 

empenhar seus esforços durante a cerimônia. O participante deve tê-la em mente 

quando o efeito da ayahuasca estiver perturbador ou desorientador. Para esse fim, o 

maestro prestará seu precioso auxílio por meio dos ícaros. É esse empenho 

conjugado na realização de cada propósito pessoal que confere o caráter de sanación 

da cerimônia. Ao longo deste capítulo irei procurar melhor detalhar esse conceito de 

intenção, como ele opera a partir de uma tradução continuada entre maestro shipibo 

e seus pasajeros e aprendizes. 

No discurso de Diego, para que uma cerimônia seja considerada de sanación, 

deve haver uma intenção. Significa também que ele deverá trabalhar personalmente, 

ou seja, em função das intenções pessoais de cada um.  

Cada cerimônia é única, o que equivale a dizer que podem ocorrer eventos 

imprevisíveis, como, por exemplo, um ataque de espíritos adversos, ou um 

descontrole de um participante. O maestro deve estar pronto para responder a tais 

imprevistos.  

Ainda assim, a cerimônia não é concebida como um evento isolado, mas como 

parte de um conjunto maior de sanación ou aprendizado que perfaz uma sequência 

em torno de uma ou mais intenções. É possível pensar que a unidade se dá em torno 

de um trabalho. Três ou quatro cerimônias, por exemplo, perfazem uma unidade para 

determinado participante, sendo concluída quando o objetivo é alcançado92. Em se 

tratando de aprendizagens, esse tempo é pensado em torno de meses, subdividida 

em conjuntos menores, normalmente em função de uma dieta que pode durar uma 

semana, 15 dias ou um mês, com uma média de três a quatro cerimônias por semana.  

Os participantes shipibo não proferem suas intenções de maneira formalizada, 

contudo, quando lhe perguntei a respeito, Diego disse que sempre deve haver uma 

intenção e que, no caso dos shipibo, a intenção é definida previamente, por meio de 

conversas informais e que quando estes comparecem à cerimônia, ele já sabe para 

qual propósito cantará para cada participante. 

Já a partir das intenções é possível vislumbrar algumas diferenças entre 

participantes shipibo e estrangeiros. Entre os shipibo, o propósito sempre pareceu 

 
92 Gebhart-Sayer (1986), por exemplo, descreve um único trabalho específico de sanación realizado 
durante uma sequência de dez cerimônias consecutivas. A descrição reforça a ideia de uma 
continuidade nas ações empregadas, e que quanto mais complexa for a questão a ser sanada, maior 
o número de cerimônias envolvido. 
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mais objetivo: sanar algum problema específico, envolvendo saúde ou afetos. Entre 

os estrangeiros, as intenções para as primeiras cerimônias costumam ser mais vagas, 

buscando algo como conhecer o mundo espiritual, ter contato com os espíritos, etc.  

Segundo Losonczy e Metsurini Cappo (2014), um dos papéis do xamanismo é 

o de determinar incertezas. No entanto, enquanto a incerteza dos participantes 

shipibo seria de ordem epistêmica, a dos estrangeiros seria de ordem ontológica.  

Para os participantes shipibo, ter certeza sobre a existência de seres 

sobrenaturais não é uma questão. A estes interessa definir o significado específico 

de encontros com seres e entidades do mundo sobrenatural, suas identidades e 

intenções. Os estrangeiros, por outro lado, buscariam, por meio da cerimônia de 

ayahuasca, definir uma incerteza de ordem ontológica, ou seja: obter uma certeza 

sobre a existência de tais seres. 

Em meu campo, essa afirmação corresponde com precisão às intenções 

proferidas por muitos pasajeros e por aprendizes estrangeiros em suas primeiras 

cerimônias. O desejo de se encontrar com o mundo espiritual esteve presente nas 

primeiras intenções proferidas pelos participantes. 

Contudo, após algum tempo de imersão, a maioria passou a aceitar a 

existência dos espíritos como parte de sua realidade e outras questões ganharam 

centralidade nas intenções. Aparentemente houve, na maior parte dos casos, uma 

satisfação dessa certeza ontológica sobre a existência de seres espirituais.  

As definições do que seriam esses seres, contudo, mantêm sua diferença em 

relação à conceitualização shipibo. Enquanto para estes os espíritos são presenças 

muito particulares de determinados lugares, tais como rios, florestas, lagos, etc., para 

os estrangeiros há de partida uma conceitualização de fundo mais universalizante: o 

mundo espiritual não é percebido de pronto com suas particularidades e nuances.  

No entanto, essa concepção caminha pouco a pouco no sentido de uma 

particularização na medida em que adquire maior familiaridade com as diferentes 

medicinas por meio das dietas. A partir daí, o propósito do aprendiz passa a ser, entre 

outras coisas, o de aprimorar sua relação com os espíritos da medicina. É quando o 

aprendiz estrangeiro passa a proferir, entre suas intenções formalizadas ao maestro, 

que deseja conectar-se com o espírito da medicina. No caso dos aprendizes, esse 

pedido geralmente é feito de maneira particular, indicando a medicina que esteja 

dietando naquela ocasião, ou se preparando para dietá-la. Um exemplo nesse sentido 

seria: “Minha intenção é me conectar com o espírito da medicina do Tamamuri”.   
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Conexão é um conceito bastante operativo e que parece acomodar tanto 

concepções nativas shipibo quanto estrangeiras. Durante este campo, foi um conceito 

central, o qual buscarei abordar ao longo deste capítulo.   

 

4.1 OS PREPARATIVOS 

 

O primeiro preparativo imprescindível à cerimônia é a ayahuasca. A 

preparação se deu semanal ou quinzenalmente. Em algumas ocasiões, Diego 

realizou o preparo com o auxílio de pessoas da comunidade shipibo, mas em outras 

essa tarefa foi assumida integralmente por parceiros shipibo, como Miguel, seu irmão 

e outros e em uma ocasião o trabalho foi dirigido pelo aprendiz Juan.  

 

 
Figura 8: Diego durante a preparação da ayahuasca. 

 
 

Das vezes observadas, foi colocada em uma panela de alumínio de 30 litros 

uma primeira camada de chacrona, uma segunda de cipó e outra de chacrona e 

completada com água. A panela foi posta sobre um fogo de lenha, no chão mesmo. 
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Não houve processo prévio de limpeza das folhas ou do cipó, exceto quando Juan 

dirigiu o preparo.  

Um destaque interessante foi a grande quantidade e variedade de aditivos 

utilizados no preparo. Praticamente todas as medicinas de dietas foram agregadas à 

preparação da ayahuasca, por vezes combinando outros quatro ou mais elementos 

além do cipó e da folha. 

Cascas de Tamamuri, Chiric Sanago, Niwe Rao, Chuchawasi, Shihuahuaco, 

Ajos Quiros e Sapote Renaco foram utilizadas com bastante frequência, por vezes 

todas juntas. 

Também foram utilizadas folhas de Piñón Blanco, Guayusa (esta com mais 

frequência), Charamachijo, Tanti Rao e outras.  

O uso de aditivos à preparação de ayahuasca pode ser classificado a partir da 

distinção entre plantas que produzem visões, plantas que fazem sonhar e plantas 

para o amor (ARÉVALO, 1986). 

A partir das informações de campo, é possível afirmar que, de modo geral, as 

folhas influíram mais sobre as visões, normalmente clareando-as, ao passo que os 

palos têm um efeito mais evidenciado no corpo. 

Todas as preparações levam um pouco de tabaco junto no cozimento, que 

teria, na explicação de Diego, o objetivo de fazer a conexão entre as medicinas. Aqui 

o conceito de conexão está sendo colocado por Diego no sentido de que uma 

medicina se soma à outra, de que suas propriedades trabalham de forma conjunta 

durante o ritual.  

Por vezes, o preparo ao seu final levou um pouco de colônia Abut93, cujo 

objetivo seria para “ajudar na barriga” (evitar gases e dores de barriga). 

O cozimento leva em média quatro horas, mas o trabalho todo de preparação, 

desde sua colheita, toma um dia. A ayahuasca preparada dura aproximadamente 15 

dias, a depender do número de participantes e cerimônias naquele período.  

Depois de pronta, a ayahuasca é acondicionada de modo precário, em vasos 

que não impedem a sua fermentação, o que torna a bebida especialmente nauseante, 

mesmo para os Shipibo. Para contornar isso, Diego faz um refino da bebida horas 

antes da cerimônia, à qual é acrescida água, sendo recozida, a fim de se livrar da 

 
93 Trata-se de um perfume similar à Água de Florida, Kananga, Arruda e outras. É usada também na 
preparação de perfumes especiais ou pusangas em combinação com Piri Piri ou Yayo (uma árvore 
considerada atrativa). 
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fermentação. Nessa ocasião, por vezes é acrescida a Guayusa, que tem sabor 

agradável e também clareia as visões. Por vezes pode ainda ser acrescido um pouco 

mais de tabaco ou de colônia Abut.  

 

4.1.1 O “Adelantar-se” 

 

Por mais de uma ocasião tive fortes dores de cabeça horas antes da cerimônia. 

Diego disse que meu corpo estava “adelantando” (adiantando) o efeito da ayahuasca. 

Essa noção de que o corpo pode pressentir o efeito da ayahuasca e reproduzi-lo antes 

mesmo da ingestão foi depois repetida com outros aprendizes. Jack, por exemplo 

relatou algo como um arrepio, uma sensação de repugnância em relação ao paladar 

da bebida que se convertia num medo aterrorizante, o qual Diego classificou como 

adelantar-se. O adelantar-se seria uma das formas possíveis de conexão: a pessoa 

sente o efeito da ayahuasca antes de tomá-la, pois está de alguma maneira 

conectada a ela. 

 

4.1.2 Preparação do ambiente  

 

A maloca de cerimônia também é preparada para o evento. Ocorrem horas 

antes uma limpeza com vassoura e a troca de roupas de cama, feita normalmente por 

Linda. Nessa ocasião, se há um novo pasajero em sua primeira cerimônia, é definido 

seu lugar por Diego. Cada participante tem seu próprio colchão e existem sempre 

colchões extras. O número máximo de participantes chegou a 20, quando vieram 

muitos shipibo da comunidade para participar. Nessa ocasião foram trazidos 

colchonetes para acomodá-los.  
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Figura 9: Espaço interno da maloca. 
 

Os aprendizes também zelam pelo espaço, passando a vassoura e trocando 

os boques – pequenos baldes que ficam ao lado de cada participante para que 

possam vomitar sem ter de sair do lugar. A limpeza dos boques é de responsabilidade 

dos aprendizes.  

Há também que se acender espirais repelentes de insetos. 

Aspergir Água de Florida por todo o salão antes de principiar a cerimônia é 

outro preparativo que nunca é negligenciado. Isso é feito minutos antes de servir a 
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ayahuasca, por Diego ou uma pessoa por ele indicada. O ambiente também é 

incensado com o Palo Santo, que é passado em cada participante, nos minutos 

anteriores ao momento de servir a ayahuasca.   

Diferentemente do que foi descrito sobre outros centros, sobre o uso de roupas 

específicas, de cor branca (FOTIOU, 2014), isso não foi observado no Centro Soy 

Rawa. As pessoas usavam roupas normais, buscando apenas ficarem confortáveis. 

Apenas o maestro utilizou sua cushma (tipo de poncho com desenhos tradicionais). 

 

4.1.3 Banhos  

 

Parte dos preparativos para a cerimônia também se dá através de banhos 

específicos. Os banhos são preparados macerando-se uma quantidade determinada 

por Diego de folhas num balde com água em temperatura ambiente. No caso do Ajos 

Quiro, é colocada a raspa da entrecasca na água e espera-se cerca de uma hora.  

O participante será sempre orientado a banhar-se com a mesma planta que 

esteja dietando, como, por exemplo, Guayusa, Ajo Sacha ou Piñón Blanco, mas os 

banhos são usados além disso, ou seja, ocorrem com maior frequência. Banhos 

preparados são tomados mesmo nos dias sem cerimônia por alguém que esteja de 

dieta, por exemplo. Também é feito um banho para um participante shipibo, 

normalmente uma jovem mulher ou uma criança, que vá participar da cerimônia 

mesmo sem tomar a ayahuasca. A prática de banhos de folhas me pareceu de uso 

bastante corrente na comunidade, sem necessariamente estar associada ao uso da 

ayahuasca.  

Contudo, nos termos que estão sendo tratados aqui – do uso de banhos como 

preparativo para as cerimônias e como parte da prática das dietas –, Diego diz que 

os baños cumprem a função de estabelecer melhor conexão com as medicinas.   

Também é comum banhar-se com a Alfavaca, mesmo que não a esteja 

dietando. Ajo Sacha e Ajos Quiro, da mesma forma. Por vezes, fica preparada uma 

grande quantidade de algumas dessas medicinas para que qualquer um que queira 

possa banhar-se antes das cerimônias. Foi comum também que os participantes 

shipibo, ao chegarem, banhavam-se com os baños disponíveis. Além dos já 

indicados, também foram usados o Yayo (uma casca de árvore) e colônia Abut. Tais 

banhos cumprem a função também de limpar e perfumar a pessoa para receber as 
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medicinas. Por vezes, são os próprios aprendizes que preparam os banhos, por 

orientação de Diego.  

Os participantes estrangeiros devem estar acomodados já por volta das 18 

horas. A partir das 19 horas, começam a chegar os participantes shipibo, 

normalmente em grupos familiares. Da mesma forma, vão ocupando os lugares 

previamente determinados por Diego.  

Há um momento de conversas mais ou menos informais entre um ou outro 

participante shipibo e os estrangeiros. Nessa ocasião, pode haver compartilhamentos 

da descrição de sonhos que têm referência ao trabalho da cerimônia. 

As posições de todos, shipibo e estrangeiros, são mais ou menos fixas, ou seja, 

são mantidos os mesmos lugares pelos mesmos ocupantes durante uma sequência 

de cerimônias.  

Por vezes, na primeira noite, Diego determina que o participante esteja 

presente sem tomar a ayahuasca, o que evidentemente não ocorre para pasajeros 

com menos tempo. Em outras ocasiões, Diego determinou que o aprendiz não 

tomasse ayahuasca em função de estar com febre, dor de cabeça muito intensa, ou 

muito cansado por muitas cerimônias seguidas. Nessas ocasiões, Diego cumpre 

igualmente a função de sanación com o participante, cantando especificamente para 

ele. Segundo o que Diego explicou, essa primeira cerimônia sem ayahuasca serviria 

para que ele próprio pudesse observar seu paciente e também para acostumar o 

corpo – o que compreendi como sendo uma forma de evitar um choque muito intenso 

do pasajero recém-chegado ao tomar a bebida. Pasajeros de períodos menores por 

vezes querem aproveitar o pouco tempo com mais experiências com a bebida e por 

isso normalmente a tomam desde a primeira noite no centro. 

Participantes shipibo por vezes também não tomam a ayahuasca e vêm 

apenas para receber a sanación, que é dirigida personalmente pelo maestro.  

Esse modelo em que apenas o maestro toma a ayahuasca para efetivar a 

sanación é por vezes considerada a forma original de cerimônia – observar e curar 

sem que o paciente esteja sob efeito da ayahuasca.  

 

4.2 AS INTENÇÕES  
 

Após todos estarem em seus lugares de cerimônia, Diego chama um a um os 

estrangeiros para que expressem sus intenciones. Os shipibo, caso estejam 
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presentes, não participam desse momento, sendo que estes já chegam ao local tendo 

previamente conversado com Diego a respeito de suas intenções.  

A tradução é um elemento importante. Pasajeros que não são capazes de 

expressar-se em espanhol contam com a tradução, normalmente feita por Bruce.  

Para os aprendizes, saber os rudimentos mínimos do espanhol tornou-se, por 

força das próprias circunstâncias, praticamente uma exigência. A língua de 

comunicação entre o maestro shipibo e os aprendizes estrangeiros foi sempre o 

espanhol. 

Além disso, há um esforço por parte do maestro em compreender as intenções 

de cada um. Por vezes, a primeira elaboração do pasajero não é de pronto assimilada 

por Diego, por ser por demais vaga ou de difícil compreensão objetiva. Segue uma 

reelaboração até que os termos de intenções se ajustem às possibilidades de ações 

xamânicas para aquela cerimônia. 

Há ainda um efeito sequencial entre as intenções, ou seja, elas correspondem 

a um processo em que em uma cerimônia é atendida parte dela, e na outra, segue a 

mesma ação. Isso ocorre também quando, em uma cerimônia, o que foi visto ou 

sentido fornece a base para onde será dirigida a intenção da cerimônia seguinte. 

Alguns exemplos de intenções:   

 Um pasajero diz que tem dificuldade em se relacionar afetivamente por 

um bloqueio emocional. Diego diz que irá preparar ayahuasca com 

Guayusa e que o pasajero deve pedir explicitamente durante as 

intenções. Há um processo de tradução efetivado por Diego, de modo a 

interpretar o que diz o pasajero e qual ação xamânica deve ser dirigida. 

Nesse caso, ele dirá que se trata de “abrir o coração”. “Abrir o coração” 

é uma ação xamânica possível de ser empreendida pelo maestro por 

meio de seus ícaros. Essa noção de “abrir o coração” foi bastante 

repetida e executada durante as cerimônias. A ideia é que existem 

bloqueios que impedem ou dificultam as relações afetivas, que “fecham 

o coração” e que para vivenciar o afeto é necessário “abri-lo”. Em 

conversas com alguns dos estrangeiros que participaram das 

cerimônias, os mesmos relataram esse processo de “abrir o coração” de 

maneira bastante visual e corporal até. Um deles descreveu ter visto 

durante a cerimônia uma imagem do próprio coração abrindo-se em 
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camadas, como se fossem pétalas de uma flor, e com uma sensação 

corporal correspondente a essa maior abertura emocional. 

 Jack afirmou que ficava muito nervoso durante o efeito da ayahuasca, 

que lhe vêm muitos pensamentos e que fica confuso. Nesse caso, as 

intenções serão dirigidas no sentido de trazer maior tranquilidade no 

coração e maior clareza nos pensamentos, todas transformadas em 

ações xamânicas dirigidas pelo maestro durante o canto do ícaro 

personal.   

 Outros exemplos de intenções podem ser: crescer o pensamento, obter 

maior entendimento. Conexão com as medicinas e abertura do caminho 

espiritual, etc.  

Pode haver nas intenções algo como um pedido de diagnóstico para algum 

problema específico, ou, por vezes, o participante já oferece um diagnóstico próprio 

solicitando uma ação xamânica para essa finalidade.  

No processo dirigido por Diego há, logo de largada, uma ênfase muito 

eloquente no sentido das intenções. No que pude acompanhar, ao aprendiz cabe 

aprender a elaborar as intenções de maneira cada vez mais objetiva. No início, tanto 

Bruce quanto Jack faziam intenções um tanto quanto vagas, que ao longo do 

processo foram se tornando mais específicas, objetivas e simples. O que é de início 

um amplo espectro como “alcançar a espiritualidade” ou “conhecer o mundo 

espiritual” tende a se tornar mais objetivo e específico como, por exemplo: ter mais 

clareza, abrir mais as visões, adquirir novos conhecimentos.  

Com o tempo, também, o aprendiz vai aos poucos separando o que são suas 

próprias tarefas e em quais o maestro pode ajudar. Jack, por exemplo, de princípio 

fazia longas elaborações a respeito de situações familiares do presente e do passado 

que desejava mudar. Diego ouvia pacientemente, para ao final traduzir em algo como: 

“mais clareza”, “mais força”, “abrir novos pensamentos”, “limpar o coração”, ou seja, 

dentro das possibilidades previstas pela sua ação xamânica por meio dos ícaros. 

Um segundo ponto é que o aprendiz tende a identificar entre as experiências 

multissensoriais da ayahuasca os temas e as questões que são referentes à intenção 

proferida antes do início da cerimônia. O que percebi, tanto a partir de minhas próprias 

experiências quanto dos relatos colhidos, é que as intenções produzem um efeito 

organizador sobre a experiência muitas vezes perturbadora e desorientadora da 
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ayahuasca. A correspondência lógica e sensorial entre experiências e intenções é 

determinante para lhe conferir um sentido.  

Em dado momento do aprendizado há situações muito difíceis que o aprendiz 

passa durante a cerimônia, especialmente sob o efeito mais intenso da ayahuasca. 

Nesse momento, uma das chaves é permanecer conectado às intenções, ou seja, 

mantê-las bem vivas no pensamento. Há, portanto, um treino de memória. Outro 

ponto é que as situações difíceis vivenciadas através da ayahuasca são encaradas 

como uma prova. Esse é um conceito bem fundamental, repetido muitas vezes pelo 

maestro. Passar pelas provas é permanecer na intenção original. As intenções são 

postas em ação durante o efeito desestruturador da ayahuasca, e é a partir delas que 

é feita a reestruturação.  

Pode-se argumentar que as intenções, tal qual apresentadas nesse modelo do 

curanderismo, sejam um conceito nativo que ultrapassa o sentido usual da palavra. 

O ponto de partida para as intenções são os objetivos dos pasajeros e aprendizes 

referentes àquela cerimônia específica, mas que se articulam num conjunto 

intencional mais amplo. Por exemplo: o aprendiz pode solicitar, como intenção, obter 

maior conexão com determinada medicina ou, ainda, aprender a cantar, que se 

articula com o conjunto intencional de tornar-se um curandero.  

As intenções também vão sendo negociadas em função daquilo que pode ser 

efetivado através da ação xamânica, o que me pareceu produzir um efeito de 

objetividade nos aprendizes ao longo do processo. É certo que, com todos os 

aprendizes com os quais tive contato, há de início uma concepção de que a 

ayahuasca possa levar a outro mundo, outro universo de possibilidades, mas aos 

poucos, a partir do próprio aprendizado, essas possibilidades passaram a ser dirigidas 

para fins mais específicos e objetivos. Com isso, o próprio sentido do acesso que a 

ayahuasca pode proporcionar vai sendo construído durante o período de estadia, a 

partir do diálogo entre intenções dos aprendizes e pasajeros, da ação xamânica 

dirigida por Diego e da própria experiência pessoal de cada um durante a cerimônia.  

Por fim, é preciso que se diga que todas as intenções dos aprendizes giram 

em torno de um eixo intencional que é o propósito do curanderismo: curar-se e 

aprender a curar os outros. Com isso, parece haver um contínuo exercício de 

objetividade e, portanto, de descarte de aspectos marginais a esse processo. 

Segundo as observações de Labate (2014), a ênfase dada ao papel das 

intenções na cerimônia refletiria essa tendência mais ampla de psicologização da 
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experiência e reconstrução do self moderno. O discurso de Diego, contudo, aponta 

num sentido um pouco diferente desse. Segundo ele, sempre deve haver um 

propósito claro para a toma da ayahuasca, mesmo que a intenção não seja 

formalizada na cerimônia, e é importante que o maestro a conheça. Uma boa 

conversa antes pode ser mais efetiva para essa finalidade do que a intenção 

formalizada como parte do ritual. Assim procedem os Shipibo e mesmo também 

alguns estrangeiros.  

O que esses dados sobre as intenções apontam é que a formalização das 

intenções cumpre um papel, sobretudo, para dar a saber ao estrangeiro de que deve 

haver um propósito para a toma da ayahuasca. Mais do que uma invenção de 

estrangeiros, pareceu-me mais um acautelamento do maestro contra a noção de 

algumas pessoas de se tratar apenas de uma experiência visionária. Essa função se 

liga diretamente à intenção do maestro em diferenciar-se do aspecto turístico e 

afirmar sua prática como tradicional, segundo seus próprios critérios. 

A maneira como as intenções proferidas pelos aprendizes estrangeiros tende 

a mudar reflete também uma gradual mudança de perspectiva. A princípio são muito 

vagas e voltadas a uma viagem interna e na busca pelo autoconhecimento. A cada 

cerimônia, contudo, essas intenções parecem se tornar mais objetivas, circunscritas 

ao conjunto de ações xamânicas propostas pelo maestro e, sobretudo a partir das 

dietas, a intenção central tende a ser obter conexão com as medicinas, uma em 

particular, ou todas, a depender do caso. Esse último objetivo parece se sobrepor à 

concepção de que os estrangeiros buscam mais uma conexão ou viagem interna e 

não uma relação com outras entidades ou seres. Se isso pode ser verdadeiro para os 

pasajeros em suas primeiras viagens, já não o é tanto para aprendizes com mais 

tempo e mais dietas. Estes passam a buscar ativamente esse universo relacional 

representado pelos espíritos das medicinas.  

Em muitos centros é dada maior ênfase na transformação pessoal do que 

propriamente na experiência com a ayahuasca (FOTIOU, 2014). Esse é certamente 

o caso do Centro Soy Rawa. 

Há um cruzamento entre a esfera psicológica e o mundo espiritual em que 

processos psicológicos podem ser interpretados a partir da linguagem dos espíritos, 

enquanto os espíritos podem ser interpretados por meio de um discurso psicológico 

(LABATE, 2014). 
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Tal cruzamento entre a esfera psicológica e a espiritual parece favorecer a 

construção de conceitos híbridos. Trazendo um exemplo descrito no capítulo anterior: 

a noção de shitana do estrangeiro (após um processo de aprendizagem) tende a 

sobrepor o conceito jungiano de sombra ao conceito de brujería aprendido do nativo. 

Do mesmo modo, aqui a noção de que as intenções são um conduto para a 

transformação psicológica pessoal não é posta de lado, mas a ela soma-se o sentido 

de que as medicinas são guias espirituais e aliadas nesse processo. Para o aprendiz 

estrangeiro, cada medicina desempenha um papel psicológico específico, refletindo 

traços de caráter, personalidade e comportamento e são também espíritos a quem se 

pode recorrer. O processo de incorporar as medicinas pode ser lido como sendo sobre 

integrar tais aspectos de personalidade atribuídas às medicinas, ao próprio self em 

transformação.  

Para o estrangeiro, o mal-estar pessoal seria interpretado a partir de 

experiências passadas e ao estilo de vida urbano ocidental. Questões físicas, 

psicoemocionais ou afetivas trazem consigo uma inquietação pela incerteza 

ontológica da existência de um mundo espiritual. As visões e os efeitos físicos da 

purga, as interpretações dos xamãs e dos outros participantes ajudam na construção 

de uma nova certeza ontológica e existencialista (LOSONCZY e METSURINI CAPPO, 

2014). 

Trazendo tal afirmação para meus exemplos de campo, o que pude notar é 

que essa determinação de caráter mais ontológico, sobre a existência de um mundo 

espiritual, deve ocorrer já nas primeiras cerimônias. Evidentemente que não se trata 

de convencer céticos, mas pessoas que desejam profundamente ter algum contato 

com esse mundo espiritual, em cima do qual passa a ser construída essa nova certeza 

existencialista. Uma etapa seguinte refere-se a melhor qualificar a relação com esse 

mundo espiritual. O aprendiz deverá buscar compreender, por ele próprio, mas 

sempre com a ajuda do maestro, o que querem lhe comunicar os espíritos das 

medicinas, a partir dessa conexão com os espíritos das medicinas. 

 
4.3 DISPOSIÇÃO DE LUGARES 

 

O espaço físico em que se desenrola a cerimônia representa um cenário 

particular que imprime determinadas experiências durante o efeito da ayahuasca.  
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O primeiro desses aspectos é a disposição circular dos participantes. Mesmo 

que a maloca seja quadrada, os participantes são dispostos ao redor das paredes, 

mantendo o espaço interno vazio. O maestro ocupa posição central nessa linha, ou 

seja, os participantes são dispostos a partir de determinada distância do maestro, de 

modo a dividir o espaço ocupado em dois semicírculos iguais, com o maestro ao meio. 

A distância entre cada participante tende a ser igual, exceto quando se trata de casais 

ou famílias, que são mantidos em maior proximidade entre si.  

 

 
Figura 10: Local ocupado pelo maestro durante a cerimônia. 
 

Os locais mais próximos ao maestro são ocupados normalmente de um lado 

por seus familiares e, do outro, o aprendiz com maior grau de proximidade.  

Pasajeros novos ou que tenham vindo para tratar de algo específico, 

normalmente, são colocados em frente ao maestro, para que ele tenha uma atenção 

direta sobre estes. 

Normalmente, as mesmas posições são mantidas do início ao fim da estadia. 

Há um destaque ao lugar do maestro, chamado por vezes “trono”, com um têxtil 

shipibo por trás. Ao seu redor estão a ayahuasca, as medicinas de dieta, os vasos 

com diferentes perfumes, mapachos e a chacapa. 

Os aprendizes também mantêm próximo a si os perfumes, mapachos ou 

cachimbo, uma lanterna, por vezes água e um boque para vomitar.  
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Permanece no ambiente um bebedouro com água potável em temperatura 

ambiente.   

 

4.4 SERVIMENTO  

 

Assim que todas as intenções foram previamente expressas para o maestro, 

tem início o servimento da ayahuasca. Diego chama mais uma vez um a um para 

receber de suas mãos a bebida. O participante deixa seu lugar e caminha até onde 

está o maestro. 

Há uma ordem nessa chamada que não corresponde exatamente à sequência 

de lugares ocupados pelos participantes. Normalmente, o primeiro a ser chamado é 

o aprendiz que esteja há mais tempo participando de cerimônias contínuas, seguindo 

essa ordem. 

Por exemplo: quando Bruce era o aprendiz que estava há mais tempo 

participando de cerimônias contínuas, ele era o primeiro a ser chamado. Quando este 

passou um mês e meio fora – e retornou –, o lugar de primeiro a tomar a ayahuasca 

seguiu com Jack, que havia permanecido mais tempo contínuo no centro.  

O servimento aos Shipibo acontece somente após todos os estrangeiros terem 

tomado, e Diego é sempre o último.  

A bebida é acondicionada em um tipo de jarra e é servida em um copo 

pequeno, de vidro. Trata-se de uma bebida muito apurada, grossa, às vezes de 

consistência quase pastosa. A bebida é servida por Diego e este assopra sobre ela 

antes de entregar o copinho. Há uma forma correta de receber e tomar a bebida que 

confere ares de uma consagração ou comunhão. O participante recebe o copo com 

a bebida num gesto sutil de deferência e, sentado em frente ao maestro, a toma, 

agradece e segue para seu lugar. Aqui também se percebem os aspectos de 

formalização da toma, descritos por Labate (2014). Porém, apesar de os estrangeiros 

normalmente exteriorizarem de maneira mais enfática estar recebendo uma bebida 

sagrada, entre os Shipibo notam-se também os sinais de respeito, ainda que mais 

sutis, como, por exemplo, tomá-la de fronte ao maestro num gesto contínuo. 

A decisão de quanto cada um irá tomar cabe ao maestro, mas há alguns 

critérios que definem essa dosagem, que leva em consideração aspectos físicos do 

participante, como seu tamanho, peso, aparência geral, etc. São levados em 

consideração também aspectos comportamentais. Um participante muito agitado 
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poderá receber uma dose maior, ao passo que se Diego notar alguma fragilidade, 

servirá uma dose menor.  

Há um ajuste que é feito a cada cerimônia. Por exemplo: se em uma cerimônia 

a dose foi considerada pequena, será servida uma dose maior na cerimônia seguinte, 

podendo acontecer exatamente o contrário, caso a dose tenha sido considerada 

excessiva, sendo diminuída na cerimônia seguinte. A decisão da dose cabe ao 

maestro, mas o participante pode pedir menos ou mais, a depender de sua vontade. 

Quando chega ayahuasca nova, recém-preparada, não se sabe exatamente 

qual será a dose ideal para cada um e é comum que o maestro sirva menos, a fim de 

evitar situações desagradáveis causadas pelo efeito excessivo da bebida no 

organismo.  

Também se costuma diminuir as doses quando ocorrem cerimônias em noites 

seguidas, pois o efeito da bebida tende a se acumular no organismo de modo que 

mesmo doses pequenas potencializam o efeito acumulado da noite anterior. 

Após a toma, é comum que alguns participantes bebam um pouco de água 

para tirar o sabor desagradável da bebida. 

Em seguida, muitos participantes usam o mapacho ou cachimbo, enquanto 

aguardam o efeito da ayahuasca se manifestar.  

Assim que todos tomam a ayahuasca, Diego deseja em voz alta uma “buena 

ceremonia”, em que é respondido da mesma forma pelos participantes – “buena 

ceremonia”.  

Segue-se um tempo de 30 a 40 minutos de silêncio. O silêncio se dá em função 

de esperar o efeito da ayahuasca se apresentar. Diego não canta antes que esteja 

conectado, ou seja, sob o efeito já pronunciado da ayahuasca.  

Aconteceu muitas vezes de os participantes sentirem o efeito antes de Diego, 

o que por vezes torna esse período de silêncio um pouco difícil de ser atravessado. 

Essa dificuldade nesse período de silêncio foi sentida por mim e outros participantes 

também relataram. Aparentemente, o silêncio potencializa o efeito da ayahuasca, ao 

passo que a ausência de ícaros torna a experiência mais “caótica”, menos inteligível, 

sem a referência dos ícaros. Podem ocorrer purgas já nessa fase, antes de o maestro 

começar a cantar. 

O conceito de conexão é bastante operativo, como uma chave para descrever 

e explicar diferentes processos. Aqui significa, sobretudo, estar sob o efeito da 

ayahuasca, mas pode significar outras coisas, como, por exemplo, uma conexão de 
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caráter mais permanente com as medicinas, ou ainda a conexão entre uma medicina 

e outra. Mais adiante, neste texto, abordo melhor o conceito de conexão.  

 

4.5 ÍCAROS  

 

Pode-se dizer que a cerimônia é demarcada entre a toma da ayahuasca e o 

término da manifestação de seus efeitos, que dura, em média, de três a quatro horas. 

Dentro desse período, há uma marcação interior que é dada sobretudo pelos ícaros.  

De início, o maestro realiza três ícaros de abertura. Segundo Diego explicou, 

esses três ícaros seriam conjuntamente: uma evocação de proteção ao maestro, ao 

ambiente e pessoas presentes na cerimônia e uma evocação às medicinas.  

Os ícaros de proteção são chamados de arkana e têm o objetivo de defender 

o espaço da cerimônia de quaisquer influências negativas.  

As arkanas são ícaros para prover defesa quando se ingressa em outras 

realidades ou reinos, a fim de proteger de ataques espirituais (LUNA, 1984; 1992). 

Diego fala que em sua arkana tem a onça (o jaguar), a anaconda, o palo acero, 

a que nada penetra – shiwawaco, e o gelo acero (o quartzo). 

Em suas arkanas estão representados aspectos agressivos-defensivos. Diego 

considera que um maestro que não possua tais habilidades é muito frágil, vulnerável 

a qualquer brujería e que é necessário possuir tais ferramentas de defesa, que são 

adquiridas mediante as dietas.  

Ao cantá-las no início da cerimônia, o maestro posiciona suas defesas em torno 

da maloca, que se destinam a proteger o espaço da cerimônia e a si próprio de 

ataques. Difere da arkana cantada ao final da cerimônia destinada à proteção da 

pessoa para retornar aos seus afazeres diários. 

Os ícaros são cantados predominantemente em shipibo, com o acréscimo de 

muitas expressões em quíchua e algumas em espanhol. A linguagem shipibo utilizada 

não é exatamente a mesma do cotidiano, há uma farta utilização de metáforas de 

significado. Um exemplo é utilizar shawã (arara) para se referir a homem e osho numa 

(pomba branca) para se referir à mulher.  

O intervalo entre esses primeiros ícaros executados por Diego costuma ser 

bastante curto, e por vezes são cantados em continuidade, como se fossem um único 

ícaro, porém, com esses três momentos inseridos, percebidos a partir de variações 

melódicas, textuais e de execução.  
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Em seguida, têm início os ícaros personales. O maestro se desloca de seu 

lugar, seu “trono” e se dirige a um participante. Normalmente, segue a mesma ordem 

em que a bebida foi servida. Eventualmente, caso um participante tenha necessidade, 

ele pode alterar essa ordem a fim de atender àquele participante específico.  

A ocasião do ícaro personal é percebida como um momento especial da 

cerimônia para cada participante em que são dirigidas as ações xamânicas 

específicas. O maestro procura perceber como está aquele participante, se está 

sentindo a força ou se está conectado e por vezes pergunta em voz alta, mas 

discretamente. Nesse momento, são comuns alguns relatos breves em que o 

participante diz o que está sentindo como, por exemplo: força demasiada, bloqueios, 

confusão no pensamento, etc. e então o maestro irá trabalhar especificamente para 

aquele fim através do ícaro. Normalmente, há uma mudança perceptível no estado 

do participante, inclusive nas visões. É o efeito de bem-estar e de realização em que 

se espera que a cerimônia cumpra seu papel.  

Alguns participantes conseguem acompanhar o maestro durante seu próprio 

ícaro personal, o que é compreendido pelo maestro como uma forma de 

aprendizagem. Acompanhar aqui significa sobretudo cantar junto. Após um número 

de cerimônias, algumas palavras e expressões se tornam conhecidas a ponto de 

facilitar esse cantar junto. Em meu campo, observei isso ocorrer de duas formas 

ligeiramente diferentes. Num primeiro momento, há uma repetição de algumas 

expressões que são enfatizadas no canto de Diego, em outros momentos, o canto do 

aprendiz parece seguir outra linha, outras palavras, mas mantendo o mesmo ritmo e 

a melodia, para que, assim que Diego retorne para aquelas expressões mais enfáticas 

e conhecidas, o aprendiz também a retome. É como se o maestro criasse uma via, 

um caminho, e o aprendiz pudesse percorrê-lo à sua maneira, desde que mantenha 

o mesmo percurso.  

Diferentes sentidos são percebidos durante esse momento. Há uma sensação 

de estar sendo cuidado pelo maestro. Alguns participantes relatam que nesse 

momento foram tomados de uma intensa sensação de alegria, satisfação, receberam 

solução de problemas ou obtiveram a clareza para resolvê-los. 

Normalmente, o maestro segue de um a outro participante, na ordem indicada. 

Por vezes, em se tratando de aprendizes, pode haver um convite para que, após ter 

recebido o seu ícaro personal, este acompanhe o maestro no canto aos outros 
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participantes. Os participantes shipibo em aprendizagem também acompanham o 

maestro, sentando-se próximos a ele enquanto este canta a um participante.  

Por vezes, quando há muitos participantes, o maestro retorna a seu lugar antes 

de recomeçar os ícaros personales e realiza um ou dois ícaros gerais antes de 

retomar. Quando há muitos participantes shipibo (em uma ocasião chegaram a ser 

15, ante apenas três estrangeiros), estes normalmente recebem os ícaros personales 

após os estrangeiros. 

A depender da configuração da cerimônia, ou seja, quando não há muitos 

participantes a serem atendidos e nenhum com alguma questão mais grave, o 

maestro convida seus aprendizes, um a um, a também cantarem seus próprios ícaros.   

Houve ainda ocasiões em que, após realizar todos os ícaros personales, Diego 

convidou seus aprendizes, shipibo e estrangeiros, a ocuparem com ele o centro da 

maloca e acompanhá-lo no canto. É compreendido como uma forma de ensino mais 

direto, ao mesmo tempo em que reconhece que os aprendizes já tenham algum 

conhecimento adquirido. Retornarei ao tema mais adiante, quando tratar dos ícaros 

dos aprendizes. 

Diego ainda costuma cantar o Huarmi ícaro mais para o final da cerimônia.  

O Huarmi ícaro (do quíchua, “huarmi”: mulher) seria uma categoria especial de 

ícaros destinados a resolver questões amorosas, um tipo de trabalho muito 

requisitado pela população da região justamente devido à frequente instabilidade das 

relações (LUNA, 1992). 

Os Huarmi ícaro geralmente foram destinados aos shipibo da comunidade, ou 

por encomenda de pessoas de Pucallpa ou Lima, e muito raramente para os 

estrangeiros. 

Segundo Diego, por vezes ele cantava o Huarmi ícaro apenas para evocar 

imagens de mulheres, para que possa apreciá-las nas suas visões. Em outra ocasião, 

Diego preparou um perfume específico para um trabalho encomendado por uma 

pessoa que não estava presente na cerimônia.  

Há um ícaro de encerramento da cerimônia, que é cantado quando o efeito da 

ayahuasca já está bajando.  

Quando naquela cerimônia está se encerrando uma dieta, Diego canta 

novamente uma arkana – ícaro de proteção. Nesse caso, trata-se da defesa de cada 

um. São mencionados nessa arkana aspectos como a alimentação e o sexo, para 

que a pessoa possa seguir sua vida normalmente após o encerramento da dieta.  
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A sanación da cerimônia envolve diferentes aspectos experimentais, que 

normalmente são descritos como sinestésicos, ou seja, engloba mais de um sentido. 

Há clara correspondência entre, por exemplo, o som dos ícaros e as visões da 

ayahuasca, ou ainda entre sensações corporais e visões, além do uso olfativo de 

perfumes que objetiva clarear visões. Contudo, para efeitos descritivos, procuro neste 

texto trazer algumas experiências visuais e corporais para relacioná-las. 

 

4.6 EXPERIÊNCIAS VISUAIS  

 

Um elemento importante a ser levado em consideração é justamente o aspecto 

das experiências visuais, ou visionárias, proporcionadas pela ayahuasca. Nesse 

quesito, busquei comparar algumas experiências próprias com os relatos obtidos de 

outros participantes, em especial, os estrangeiros com quem participei.  

Ao menos em parte, algumas visões parecem ter correspondência com 

aspetos visuais externos, como a forma da maloca, a disposição dos lugares, a 

iconografia presente nos tecidos shipibo, as matas e rios, etc. Parece que tais 

elementos, guardados na memória recente, assumem formas cognatas 

correspondentes em algumas das visões. 

Outras visões correspondem a aspectos internos, orgânicos do corpo. Em um 

dos relatos, Bruce disse ter visto uma rede atada em uma maloca, e depois percebeu 

que a rede se movia juntamente com a sua respiração, o que levou a identificar a 

imagem da rede como sendo o seu diafragma. Jack relatou ter visualizado a água 

barrenta da correnteza dos rios, mas percebeu também que a visão correspondia à 

sua própria circulação sanguínea nas veias.  

Um relato comum também foi de que as primeiras visões da ayahuasca são, 

em geral, mais difusas e ininteligíveis: arranjos de forma, luz e cor de significado 

pouco ou nada acessível.  

Para um maestro ou aprendiz mais experimentado, contudo, mesmo ali há algo 

a ser conhecido. Distintos padrões e qualidades de luz e diferenças de cores 

predominantes podem indicar variadas conexões com diversas medicinas, ou mesmo 

diferentes reinos.  

Tons mais escuros de cores remetem à ideia de shitana, ou seja, brujería, 

enquanto tons mais claros seriam presenças mais evidentes da medicina.  
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As cores da medicina podem ser branca e amarela, ao passo que as cores 

azul, verde e vermelha representam um equilíbrio entre o potencial de cura e a 

shitana, enquanto as visões de cor negra seriam pura shitana (AREVALO, 1986).  

Cabe recordar que, na concepção de Diego, o maestro deve ser o portador de 

um equilíbrio entre medicina e shitana, caso contrário será muito frágil e incapaz de 

se defender de ataques de brujería. 

Os ícaros por vezes parecem qualificar diferentes tipos de luz, que descrevem 

variadas experiências visionárias e diversos reinos. Os seres espirituais são 

concebidos ocupando determinados espaços como rios, florestas, céus, etc., vivendo 

em comunidades análogas às humanas (AMARINGO, LUNA, 1991).  

Segundo Diego, o tipo de luz percebida seria um indicativo de a qual reino ou 

realidade pertencem aquelas visões. 

Rama, por exemplo, foi traduzido por Diego como “uma luz do dia que não se 

apaga durante a noite, que permanece acesa mesmo durante o sono e o sonho”. Aqui 

parece significar a ideia semelhante a uma luz espiritual. Aquela que rompe e afasta 

a obscuridade, que traz clareza e entendimento.  

Já viri é a qualidade de uma luz espelhada, tremeluzente, descrita como a luz 

do pôr do sol refletida nas águas levemente onduladas pelo vento na lagoa, o que me 

pareceu traduzir um pouco a ideia do encantamento produzido pelas luzes da 

ayahuasca. 

Entre os estrangeiros, obtive descrições dessas variações de qualidades da 

luz. Uma delas se refere a uma luz clara, que preenche indiscriminadamente todo o 

espaço da cerimônia, como o azul do céu e do mar, enquanto outras se referem a 

uma miríade de cores, como se a luz atravessasse vitrais multicolores, como em uma 

catedral. 

Jack, por exemplo, traduziu em termos visuais o conceito de arkana, de acordo 

com o que havia visualizado durante a execução do ícaro como sendo “uma coluna 

vertical de luzes multicolores com tons de verde, amarelo, marrom e vermelho. No 

topo abrem-se luzes em leque, como as folhas de uma palmeira, também um pouco 

como as linhas magnéticas que se formam entre os polos de um ímã, unindo-se e 

criando uma estrutura como uma abóbada, como a própria floresta através das 

árvores irradiando uma energia que guarda e protege a vida debaixo de si”.  

Muitas vezes, o ícaro personal é percebido como um divisor de águas na 

cerimônia, inclusive na experiência visual. A tendência parece ter sido justamente de 
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um maior sentido de orientação, de maior esclarecimento e de aproximação com 

aquilo que foi colocado nas intenções. A esse sentido, correspondem visões mais 

claras e inteligíveis, de significado mais acessível.  

É justamente essa capacidade de dirigir o fluxo de imagens através dos ícaros 

que é considerado um dos atributos do xamã treinado (Peter Gow, 1995, p. 45, in: 

LECLERC, 2002). 

Losonczy e Mesturini Cappo (2014) chamam a atenção para a circularidade do 

discurso entre o maestro shipibo e os participantes estrangeiros com o objetivo de 

determinar a natureza das visões. A função xamânica de determinação de incertezas 

abriria a possibilidade de comunicação entre estes. Há um compartilhamento de 

imagens comuns, como espíritos vegetais e animais, embora o significado dado a tais 

visões seja diferente. O cenário de mal-entendido se materializa cada vez que um 

xamã indígena ou mestiço realiza uma sessão de ayahuasca para o público urbano 

ocidental. Graças a emoções compartilhadas e comuns de fala, eles podem interagir, 

criando assim um acordo cuja condição da performance repousa no fato de que os 

atores envolvidos não se entendem realmente. A própria existência da dúvida pode 

criar um caminho para a comunicação. 

Contudo, algumas diferenças tendem a permanecer. O termo “espírito” 

acomoda duas noções diferentes. Enquanto para os Shipibo os espíritos seriam 

pertencentes a reinos coextensivos com os humanos (geograficamente situável, 

inclusive), os estrangeiros o situariam no reino psicoemocional, como parte do espaço 

psíquico de todos (LOSONCZY E MESTURINI CAPPO, 2014). 
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4.7 EXPERIÊNCIAS CORPORAIS 
 

Parte do aprendizado se dá justamente na auto-observação do próprio corpo 

sob efeito da ayahuasca durante as cerimônias. As dietas das medicinas produzem 

alterações significativas na maneira como o aprendiz percebe o próprio corpo, o que 

será detalhado logo adiante, quando trato de algumas interações produzidas entre as 

medicinas de dieta e a ayahuasca. 

Um exemplo mais evidente dessa auto-observação do corpo sob o efeito da 

ayahuasca está em acompanhar os fluxos e refluxos da bebida no próprio corpo, 

identificar áreas bloqueadas, passagens deprimidas, fraquezas, limitações, cansaços 

musculares, etc.  

Alguns aprendizes relatam que, com a ayahuasca, são capazes de identificar 

determinados sentimentos e estados emocionais específicos, como tendo lugar em 

órgãos e lugares do corpo.   

Segundo um relato de Jack: “Percebi que o meu ódio estava na altura da 

barriga, eu vi ali como um óleo escuro espalhado sobre a água formando gotas 

espessas. Acompanhei essas formas e voltei até a minha cabeça, onde percebi um 

impulso destruidor que formava um eixo vertical. A partir daí, mudei minha intenção 

de destruir para construir. Com isso, mudaram os tons de cores em volta desse eixo. 

Foi como se uma linha tocasse o eixo por cima, mudando as cores. Mas o mesmo 

eixo continuava ali. Mesmo a vibração, com cores diferentes, permanecia a mesma. 

Foi como se mostrasse que o impulso de realizar, construir, tivesse na verdade a 

mesma potência de destruir. Não se trata de abandonar essa energia, mais de 

direcioná-la”. 

Nesse relato, temos uma experiência corporal associada a visões de caráter 

psicológico que impulsiona o aprendiz a uma ideia de transformação pessoal 

(FOTIOU, 2014), a que ele atribuirá o estatuto de um ensino da ayahuasca.  

Noutro relato, Jack diz: “Percebi uma acidez no fígado subindo por trás do 

coração, como se aquela substância ácida ferisse o coração como algo afiado, uma 

faca ou agulha. Então veio a purga e, com isso, percebi maior limpeza no fígado e 

uma abertura gradual do coração, mas ainda ficou um pouco dolorido. Depois a dor 

foi se dissolvendo, dando lugar a uma sensação de fraqueza. Eu via uma lua 

minguante com as pontas para baixo na altura do coração. Era como se o coração 

estivesse encoberto, como se a caixa torácica fechasse o coração para protegê-lo. 
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Essa sensação de fraqueza se espalhava pelo corpo como uma luz verde-clara e 

suave. Expliquei para Diego (com ajuda de Bruce para traduzir alguns termos) na 

hora do ícaro (personal) e ele cantou para a Hierba Luisa (que estava tomando com 

frequência, por indicação de Diego). Aí o que via como fraqueza passei a entender 

como uma suavidade, trabalhando no meu peito, e com isso veio uma sensação de 

bem-estar”. 

No relato de Jack, há uma correspondência entre percepções corporais e 

visuais, ao passo que a identificação de aspectos tidos como emocionais e 

psicológicos ganham maior tangibilidade a partir de sua percepção orgânica.  

Entre minhas próprias experiências, houve uma ocasião em que tive uma visão 

com tubos e, acompanhando o caminho desses tubos, percebia desvios e bloqueios 

que estavam no próprio corpo. A partir do ícaro personal, esses desvios e bloqueios 

foram aos poucos se dissolvendo, tanto no corpo quanto nas visões.  

O efeito esperado é que o ícaro personal trabalhe conjuntamente as intenções 

pronunciadas ao início da cerimônia, com o maestro atuando como um condutor ou 

facilitador dos caminhos que levam o aprendiz até a realização dessas intenções.  

 

4.8 EXPERIÊNCIAS OLFATIVAS 

 

O olfato representa um importante sentido durante as cerimônias. A Água de 

Florida aspergida sobre o chão da maloca, ou a defumação prévia com palo santo, 

tem por objetivo predispor o participante a uma experiência positiva.  

Durante a cerimônia, os perfumes novamente entram em ação. O uso da Água 

de Florida por vezes acontece quando um participante está passando por um mal 

momento. Ao fim de cada ícaro personal também Diego assopra o perfume, tomando 

um pouco em sua boca e assoprando-a. Não ficou claro o que determina a diferença 

no uso da Água de Florida ou da Ruda (essência de arruda), por exemplo. Diego diz 

que o perfume muda a mentalidade. Uma forma de uso indicada por Diego aos 

aprendizes é que estes, ao sentirem alguma dor aguda ou desconforto corporal, 

passem a Água de Florida no local.  

Por vezes se usa a Água de Kananga, um perfume mais marcante. Enquanto 

a Água de Florida ou mesmo a Ruda são pensadas como agentes de limpeza, já a 

Água de Kananga parece ser preferível quando o objetivo é tornar a pessoa atrativa, 
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seja para relações de afeto, negócios ou mesmo para os espíritos. O mesmo para a 

colônia Abut.  

Outra forma de experiência olfativa seria por meio da chacapa de Alfavaca. 

Diego a utiliza com frequência e os aprendizes são incentivados a também prepará-

la e usar sobre o próprio corpo.  

Há uma preocupação com os cheiros de um modo geral – a ideia de que 

cheiros desagradáveis conduzem a experiências desagradáveis. Assim que um 

participante vomita, seu boque é retirado e, assim que se recompõe, é aspergido 

algum perfume.  

Os cheiros corporais também merecem consideração. Diego diz que estar 

limpo e de banho tomado reflete uma educação a que as medicinas (ayahuasca e as 

demais) respondem. O ideal é o banho (Alfavaca, Ajo Sacha, Ajos Quiros, 

Charamachillo, etc.) antes das cerimônias, como forma de preparação dos odores do 

corpo.  

Uma das formas de aprendizado seria justamente identificar o estado geral do 

participante através dos odores que exala. Odores considerados ácidos e pungentes 

seriam indicativos de acúmulo de alguma substância negativa, o que é transformado 

por meio da purga, da dieta, dos banhos, etc.  

 

4.9 EXPERIÊNCIAS DE CONSCIÊNCIA 

 

As experiências pelas quais passam os participantes da cerimônia são 

elaboradas pelos aprendizes em diálogo com o maestro, de maneira a formarem um 

determinado conteúdo inteligível. O processo de transformação pessoal deve vir 

acompanhado de um entendimento a que se atribui a qualidade de lições ou 

ensinamentos. 

Por vezes, esse ensinamento é atribuído pelos aprendizes de maneira mais 

direta à ayahuasca, como se ela própria estivesse ensinando. Outras vezes, esse 

conteúdo é elaborado pelos aprendizes a posteriori de maneira consciente, num 

processo de assimilação que procura dar sentido à experiência.  

Na prática xamânica há amplos espaços destinados para a experiência 

existencial e criativa, e mesmo quando a iniciação ocorre sob a supervisão do 

maestro, ainda assim, seria em grande parte uma espécie de “autoiniciação” em que 

o imaginário pessoal se expressa com grande liberdade (CARUSO, 2005, p. 18 e 19). 
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Em se tratando de participantes mais ocasionais, esses conteúdos são mais 

específicos, aplicáveis a alguma circunstância específica da vida daquele 

participante. Já no caso dos aprendizes, estes parecem estar de fato empenhados 

em produzir uma mudança mais profunda e duradoura na personalidade e no 

comportamento, de modo que esses ensinamentos se unem uns aos outros, 

formando um conjunto maior, ligados pelo propósito ou intenção.  

Quando são confrontadas as experiências dos aprendizes, é possível perceber 

a repetição de alguns sentidos. Um deles parece ser o de que há uma cobrança da 

ayahuasca e das medicinas, ou seja, a intenção ou propósito indicados são 

perscrutados pelas próprias medicinas (aqui significando a ayahuasca e as medicinas 

de dieta, conjuntamente) durante a experiência.  

Outro aspecto é o de que permanecer firme no propósito, aceitando as 

cobranças, tendo suas intenções perscrutadas pelas medicinas e passando por 

diferentes formas de confrontações, conduz a uma superação.  

É como os aprendizes estrangeiros assimilaram a noção de prova de que fala 

o maestro.  É como se o aprendiz fosse o tempo todo testado de diferentes maneiras 

para que possa provar seu valor no caminho do curanderismo. Determinados valores 

e habilidades devem ser adquiridos ao longo desse caminho. 

O maestro, por exemplo, reforça sempre a ideia de que deve haver uma 

entrega à medicina. Essa ideia de entrega se traduz, em primeiro lugar, ao permitir, 

sem medo, que as medicinas se manifestem – “abrir o coração” para a medicina. De 

maneira mais prática, significa que o aprendiz deve ser capaz de aceitar as visões e 

efeitos da ayahuasca, mesmo quando desagradáveis. Em segundo plano, a entrega 

à medicina passa a ter um significado para além da cerimônia – de que a vida passa 

a ser dedicada a essa finalidade.  

Quando observadas em conjunto: a noção do maestro de que o aprendiz deva 

ter uma disposição de entrega à medicina e as experiências dos próprios aprendizes, 

aparece a ideia de que o aprendiz deve ser capaz de observar em si mesmo os efeitos 

visuais e corporais sem perder o foco de sua intenção em distrações e sem se deixar 

afetar demasiadamente com isso, o que significa criar um sentido de confiança em si 

mesmo e na medicina. Tais noções se ligam ainda à ideia de que o aprendiz deve 

obter maior domínio ou autocontrole sobre o pensamento e comportamento.  

Em uma das conversas com Jack sobre a cerimônia, ele relatou sua 

experiência (e o entendimento dele) do seguinte modo:  
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“A ayahuasca foi então mostrando-me minhas frustrações. Uma a uma. Aí 

entendi que eram frustrações pelas desilusões. E o que tinha me levado a isso era a 

vaidade. Eu me esforcei para que as conclusões que vinham chegando não se 

perdessem no oceano de luz que estava mergulhado. Então, a partir de cada 

conteúdo eu ia desdobrando os seguintes. Meditar sobre as ilusões me levou a pensar 

sobre as vaidades que me causaram sofrimentos, frustrações. Tive de encarar os 

meus maus hábitos e que esses mesmos maus hábitos me mantinham preso à 

matéria. Entendi que a matéria precisa também ela ser satisfeita, mas com 

moderação. Isso é ter equilíbrio, sabedoria”. 

Noutra conversa com Bruce, ele explicou sua experiência da seguinte maneira:  

“Era como se a ayahuasca estivesse o tempo todo me medindo e testando. 

Muitos olhos. Sabe aquelas bolhas que fazem quando a ayahuasca está fervendo, 

quase pronta? Pois é. Eram como olhos. E eles estavam bem abertos, vendo tudo. 

Era como se perguntassem se era realmente isso que eu queria. Percebi que estava 

sendo posto à prova. Uma prova duríssima. Daí eu entendi que as provas eram como 

um efeito físico ao redor de meu corpo, e que sem elas eu seria fraco, sem verdade 

ou conteúdo.  Deveria agradecer às provas por me manterem forte e real. Então, já 

perto do final, tive ideia do significado do valor do sacrifício a que estou fazendo, por 

vontade própria. Tem de estar atento para compreender das experiências, não é só 

uma ‘viagem cósmica’”. 

Mais uma vez aqui percebe-se que por mais que os aprendizes tragam suas 

próprias concepções e o maestro tenha as dele, o processo todo produz um diálogo 

a partir das experiências pessoais, o que conduz a uma forma de convergência sobre 

como a experiência é percebida, sentida e significada. Tal convergência não produz 

uma homogeneidade, até porque o aspecto pessoal é valorizado, mas a partir dela 

passa a haver um “campo comum” de significados.  

Para Losonczy e Mesturini Cappo (2014), esse campo comum de significados 

seria sobretudo fruto de um mal-entendido ritualizado. As conversações entre xamã 

e os participantes a respeito de visões e encontros com os espíritos são um dos 

principais assuntos após a cerimônia. As descrições e interpretações que os 

participantes fazem dos espíritos seriam captadas pelo maestro e enviadas de volta 

com ligeiras modificações que servem tanto para validar quanto para completar a 

narrativa, com maior precisão. Os ajustes produzidos a partir desse “discurso circular” 

levaria a uma coconstrução do conhecimento validado pela ação ritual. 
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Uma situação de campo exemplifica um pouco essa análise. Bruce descreveu 

encontros com um ser espiritual de aparência vegetal antropomorfizada. Dizia que 

esse ser não era o espírito de uma medicina específica e sim representava a 

somatória de todas as suas medicinas de dietas, tendo o Tamamuri como a principal 

delas. Ele sempre fazia relatos e descrições de encontros com esse ser, que se 

comunicava com ele por meio de sonhos e das visões da ayahuasca. Contudo, ele 

não tinha um nome para chamá-lo. Um dia, em uma dessas descrições, Miguel, irmão 

de Diego, disse que era um lobo querendo designar lobo marino (lontra). Sem 

compreender que se tratava dessa espécie, Bruce passou a designá-lo desta forma: 

o lobo.  

Mais do que o mal-entendido sobre o que é um lobo para Bruce e para Miguel, 

há uma convergência que permite que a visão de Bruce faça sentido para Miguel, que 

ao retornar dele para Bruce acaba por validar sua experiência. Mesmo que estejam 

falando de coisas diferentes, o lobo de Bruce passa a ter um lugar na ordem das 

coisas. Ambos concordam que o espírito da medicina existe e pode se manifestar de 

diferentes maneiras e aparências.  

Nesse caso, a certeza ontológica da existência do espírito da medicina é 

apenas reforçada pelo diálogo entre Bruce e Miguel, ao passo que a certeza 

epistemológica de se tratar de um guia espiritual, não é posta em questão: Bruce já o 

afirma por sua própria conta, mas agora ele tem um nome, dado por Miguel, e passará 

a se referir ao seu guia como lobo.  

Também houve um contraexemplo em campo em que o maestro, em vez de 

validar a visão do estrangeiro, a descartou como simples produto da imaginação. O 

caso ocorreu não com um aprendiz, mas com um pasajero canadense que 

permaneceu por três semanas no centro. Tratava-se de um pasajero jovem, da casa 

dos 20 anos. Já na primeira cerimônia, passou a relatar que teve visões de encontros 

com demônios. Na cerimônia seguinte disse ter visto o espírito do Jaguar. Diego 

apenas o ouviu pacientemente, sem lhe dar qualquer retorno que pudesse ser 

interpretado como validação à sua visão. Noutro momento, sem a presença do 

estrangeiro em questão por perto, conversou com os aprendizes a respeito desse 

pasajero dizendo que suas visões eram apenas fruto de sua imaginação e de um 

pensamento muito agitado e que ele deveria fazer a dieta do Tanti Rao. Essa 

conversa com os aprendizes sobre pasajeros era uma prática comum de Diego em 

que ele costumava dividir suas impressões e também ouvir dos próprios estrangeiros 
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as suas, com finalidade de fazer um diagnóstico mais apurado e compartilhar seus 

conhecimentos. Não há como saber com precisão o que leva Diego a validar algumas 

visões e outras não. Nesse caso específico, ele parece ter levado em consideração 

sobretudo aspectos comportamentais do pasajero. De fato, este demonstrava 

bastante agitação dentro e fora da cerimônia. Diego dizia que ele não era capaz de 

se concentrar, e que suas supostas visões eram apenas frutos de sua perturbação. 

Trago este contraexemplo para demonstrar que essa validação nem sempre 

ocorre e que parecem existir critérios próprios do maestro para afirmar ou negar a 

natureza das visões.  

 

4.10 INTERAÇÕES COM AS MEDICINAS DAS DIETAS 

 

É efetivamente nas cerimônias que o aprendiz conhecerá de fato a medicina 

que esteja dietando. Na cerimônia será melhor percebido o efeito corporal da 

medicina: se esquenta ou esfria o corpo, se abre ou se fecha, o trabalho dela sobre 

os ossos, articulações, circulação, músculos, cabeça, pulmões, coração e etc. 

Também se esperam efeitos visuais diferenciados. Diferentes medicinas produzem 

variadas palhetas de cores, diversas formas e estruturas. 

Por fim, no âmago dessa experiência está a noção de um aprendizado que 

pode manifestar-se de maneira mais direta, como a presença de uma voz ou de uma 

figura antropomórfica que é o espírito da medicina. O ápice desse aprendizado é o 

ícaro que se aprende durante a dieta e que deve ser cantado, efetivamente, na 

cerimônia. 

O maestro concebe que, na cerimônia, ambas as medicinas, a ayahuasca e a 

dieta, trabalham conjuntamente. Diego afirma que: “A ayahuasca é uma coisa, a 

medicina (da dieta) é outra coisa muito diferente, mas durante a cerimônia, elas 

trabalham juntas”. 

Nesse sentido, talvez seja interessante uma descrição parcial de algumas 

dessas interações possíveis. Aqui, usarei minhas próprias observações sobre 

algumas dessas interações. 

A primeira delas refere-se à presença de cores específicas das visões durante 

as dietas de folhas. No caso das folhas, essas cores tendem a ser mais vívidas, ao 

passo que as formas parecem mais fugidias. No caso dos palos, foi observado o 
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fenômeno contrário: as cores são menos intensas, porém, as formas são mais 

estruturadas.  

Também para os efeitos corporais foram notadas algumas diferenças. De 

modo mais geral, os palos fizeram sentir ossos, músculos, articulações, ao passo que 

as folhas fizeram perceber estômago, fígado, coração.  

No caso do Niwe Rao, a dieta de maior tempo, a interação mais comum foi de 

um intenso tremor que “passeava” pelo corpo, mexendo com diferentes grupos 

musculares.  

Por vezes, o tremor era sentido de forma tal que era possível perceber a 

musculatura muito profundamente. Ficou claro para mim que esse tremor poderia 

gerar câimbras. Ao final da cerimônia, a sensação similar foi a de ter feito exercício 

muscular. 

Em mais de uma ocasião, percebi esse tremor na caixa torácica, atuando de 

modo a soltar ares parados nos pulmões e me impelindo a uma respiração mais 

profunda e intensa. Conjuntamente a esse processo corporal, está associada uma 

experiência visual.  

Numa transcrição direta do diário de campo: 

“As duas forças, ayahuasca e Niwe Rao, atuaram como uma só. Coração como 

uma rocha cheia de aberturas pequenas onde estavam memórias-espíritos, 

ocupando como casulos, como uma rocha esponjosa. Eram corpos de memórias, 

interconectadas e em rede, formando um corpo. Trazia as memórias para um nível 

mais perto da consciência, retirando-as do nível de dormência. A respiração era como 

auxiliar do processo: através dela mobilizava as memórias e as ventilava para fora”. 

Durante a sequência de cerimônias referentes à dieta do Niwe Rao, os intensos 

tremores musculares, conjuntamente com a ayahuasca, obrigaram-me a adotar uma 

postura mais tranquila, menos agitada, e com isso, embora os tremores 

continuassem, obtive maior controle sobre o corpo. Outra parte do ensino era 

referente a aceitar os tremores, e não lutar contra eles. Agindo desse modo, os 

tremores passaram a ser percebidos de maneira mais ordenada, como um 

retesamento de um arco ou das cordas de um instrumento.  

Por fim, esse tremor foi passando para a voz. Durante o ícaro, passou a haver 

um vibrato que conferia à canção uma maior potência de voz.   

Nas conversas com Diego, este disse que as plantas (folhas) trazem mais 

visões, ao passo que os palos trazem mais “proteção”. Sobre o efeito muscular de 
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tremor, Diego explicou que seria “tipo um frio”, mas que não era exatamente frio, e 

sim a força da medicina.  

Nas conversas com os aprendizes não obtive descrições detalhadas desses 

efeitos corporais. O que houve foram descrições de “conversas” ou “presenças” de 

determinados espíritos e que em alguns momentos chegavam a se apresentar.  

Katlyn, por exemplo, disse que durante a dieta do Charamachillo, na cerimônia 

viu o seu espírito, de aparência feminina, e se apresentou dizendo se tratar dessa 

planta. Bruce relatou algo parecido com o Tamamuri, se apresentando na cerimônia 

com aparência, forma e hábitos de um monge e dizendo explicitamente se tratar do 

espírito dessa árvore. Jack descreveu um contato com o espírito do Chiric Sanango, 

lhe ensinando seu ícaro.  

O objetivo de trazer aqui alguns detalhes de minha própria experiência foi o de 

tentar contribuir com elas na compreensão desse fenômeno, aqui especificamente, 

no que diz respeito à interação entre as medicinas das dietas e a ayahuasca em 

cerimônia. Do que pude compreender da fala de Diego, a partir dessas experiências 

é que o efeito da ayahuasca de ampliar as sensibilidades perceptivas revela a forma 

com que a medicina da dieta age no corpo e percepções, de modo que ensina ao 

aprendiz como aquela medicina trabalha, e como e quando pode ser evocada num 

trabalho de curanderismo. Um exemplo seria evocar por meio do ícaro a presença 

espiritual do Chiric Sanango para um pasajero que esteja com sintomas de frio94. 

 

4.11 AÇÕES XAMÂNICAS 

 

É preciso que não se perca de vista que, embora as cerimônias possam ser 

vistas como um “campo de provas”, a experiência é ao menos parcialmente dirigida 

pelo maestro e recebe intervenções, sobretudo por meio dos ícaros. Irei procurar 

tratar aqui de algumas dessas intervenções.  

Uma intervenção frequente se dá no caso de o participante sentir que o efeito 

da ayahuasca está muito forte. O maestro primeiro enche a boca com Água de Florida 

e/ou água e por vezes utiliza conjuntamente a fumaça do mapacho; em seguida, ele 

“suga” a força da bebida, pousando a boca por sobre a barriga, ou a cabeça, ou ainda 

 
94 Frio, nesse caso, representa uma concepção etiológica nativa que engloba desde sintomas de um 
simples resfriado, ou dores nas articulações, ou mesmo um estado de tristeza e falta de vitalidade.   
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a uma certa distância, sem tocar fisicamente o participante. O objetivo dessa ação é 

“retirar” ao menos parcialmente a força excessiva da ayahuasca. Segundo Diego, a 

fumaça de tabaco tem a função de proteger o maestro, para que nada de negativo, 

eventualmente presente naquele participante, possa entrar no corpo do maestro.  

Outra intervenção pode se dar quando o participante sente dores, geralmente 

abdominais. Nesse caso, o maestro pode proceder ele mesmo fazendo uma 

massagem leve com Água de Florida na área dolorida, pedir que sua esposa faça, ou 

ainda, no caso de ser um aprendiz, que ele a faça em si mesmo. 

Nas descrições de ações xamânicas feitas por Illius (1992, p. 73) há uma 

correspondência entre o que é cantado através do ícaro e a performance do maestro. 

Um exemplo seria cantar “com minha escova brilhante estou varrendo a doença” ao 

mesmo tempo em que seu gestual performa o ato de varrer e limpar o corpo do 

paciente, podendo aí fazer o uso da chacapa e da fumaça do tabaco.  

O momento mais importante da ação xamânica dirigida ocorre no momento em 

que o maestro canta o ícaro personalmente, de frente ao participante. Tratam-se, 

portanto, de ações xamânicas especificamente dirigidas àquele participante, e que se 

relacionam às intenções definidas pelo mesmo ao início, mas também à própria 

percepção do maestro sob efeito da ayahuasca, ou seja, conectado.  

O aspecto sinestésico cria uma condição propícia a uma reelaboração da 

percepção a partir de uma explosão sensorial que leva a um temporário abandono da 

realidade simples e definida, o que torna possível a compreensão da anomalia, a 

causa da enfermidade (CARUSO, 2005, p. 201-202).  

Segundo o próprio discurso de Diego, “estar conectado” é a condição 

absolutamente necessária para realização de qualquer ação xamânica que seja. Ele 

não inicia o ícaro antes que se sinta conectado e por vezes dirige uma pergunta direta 

ao participante: “Estás conectado?”, a fim de se certificar de que este já esteja 

sentindo o efeito da ayahuasca. Esse parece ser o sentido primário de “estar 

conectado” nessa situação específica da cerimônia: estar sob o efeito da ayahuasca. 

Segundo Diego, é somente estando conectado que ele se sente capaz de cantar os 

ícaros, o que reflete uma condição especial de percepção, de maior sensibilidade em 

perceber as coisas do mundo espiritual e de ser ouvido pelos espíritos das medicinas. 

No que se refere à ação xamânica personalizada, é essa conexão que permite ainda 

perceber o estado geral do participante, se traz algum tipo de doença, bruxaria, 

agitação ou confusão mental, etc. Essa percepção pode se dar de maneira mais 
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direta, por exemplo, com o maestro vendo o interior do corpo, ou de maneira indireta 

com as visões indicando qual o problema a ser tratado. Por exemplo, a visão de neve 

caindo sobre um participante indica que ele sofre alguma enfermidade relativa ao frio, 

ou um sol ardendo sobre sua cabeça, indicando febre, ou ainda, conforme descrito, 

os ponteiros de um relógio girando muito rapidamente indicam uma agitação ou 

confusão mental. Por vezes, essa percepção não chega a ser visual, trata-se de uma 

observação mais sutil que leva em consideração aspectos do comportamento, odores 

ou ainda apenas uma determinada “energia” da pessoa.  

Pelo lado do participante, estar conectado é uma condição que favorece a cura, 

indicando que está mais aberto a receber a ação xamânica. Contudo, no discurso 

nativo, a cura não está condicionada à conexão do pasajero, tanto que pode ser feito 

um trabalho sem que o pasajero tome ayahuasca. Já o maestro, este sim, precisa 

estar conectado para efetivar a cura. Mais à frente, retomarei novamente o conceito 

de conexão.  

Retomando mais uma vez Illius (1992, p. 67), este faz uma descrição detalhada 

das ações xamânicas verbalizadas pelo maestro por meio do ícaro. Illius descreve um 

total de 15 ações possíveis, entre as quais: desatar, escovar, lavar, quebrar, rasgar, 

distribuir, moer, etc. No caso descrito por Illius, tais ações dirigem-se especificamente 

ao niwe95 – ar, vento ou sopro pensado como agente contaminante e objetivam livrar 

o paciente de sua ação causadora da doença. Um de seus argumentos é o de que o 

niwe não pode ser destruído, mas apenas retirado e redistribuído. 

Em meu exemplo de campo, busquei registrar algumas das ações xamânicas 

empreendidas pelo maestro por meio dos ícaros. Diferentemente do exemplo de Illius, 

que se concentrou nas ações sobre o niwe, nos meus exemplos de campo aparecem 

também outras possibilidades de ações. É preciso ter em mente que Illius descreve 

ações de sanación, enquanto no exemplo de campo a maior parte das ações 

registradas foi para aprendizes em dieta de iniciação xamânica.  

Conforme veremos, algumas delas são verbos, o que torna bastante 

apropriado chamá-las de ações, enquanto outras são compostas por substantivos, o 

que nesse caso significa uma evocação de algum objeto com determinadas 

propriedades que se pretende trazer para o destinatário do ícaro.  

 
95 Illius (1992) utiliza a grafia nihue. Escolhi manter uma continuidade com a grafia utilizada por Leclerc 
(2002), o conceito já foi detalhado no capítulo anterior.  



174 
 

 
 

Algumas dessas ações xamânicas registradas foram: 

Arreglar – Quando o maestro diz que precisa arreglar, significa que algo não 

está direito. Normalmente refere-se à própria medicina da dieta que por alguma 

circunstância passa a agir de maneira indesejável. Pode ser dado quando, devido a 

um pequeno desvio durante a dieta, o aprendiz percebe que a medicina se volta 

contra si, produzindo sonhos ou efeitos corporais desagradáveis. Bruce, por exemplo, 

relatou que tomou muito sol na cabeça durante a dieta do Chuchawasi e isso teria 

produzido um calor excessivo no corpo e sonhos com incêndios. Nesse caso não 

houve uma quebra de dieta, mas é necessário arreglar a medicina. Outro exemplo foi 

quando Juan, durante a dieta do Ajo Sacha, andou pela comunidade a fim de adquirir 

artesanato têxtil e teve contato com o Piri Piri que as mulheres da comunidade usam 

a fim de facilitar as vendas. Nesse caso, o contato entre as duas medicinas, o Ajo 

Sacha e o Piri Piri, produz o que Diego denomina um cruce – um choque no 

cruzamento entre as propriedades das duas plantas, mas, ao menos nesse caso, não 

ao ponto de comprometer totalmente a dieta. Diego diz que cantando o ícaro 

apropriado durante a cerimônia é capaz de restaurar a dieta.  

Enderezar – Arreglar e enderezar são duas ações que geralmente são 

mencionadas de maneira conjunta. Endereçar tem mais relação com dar 

direcionamento à medicina para que esta alcance o objetivo intencionado. Ao 

contrário de arreglar, contudo, a ação de enderezar não parece estar relacionada 

diretamente a algum problema e deve ser realizada sempre, em toda e qualquer dieta.  

Abrir – Antes de ter início qualquer dieta, é necessário cantar para que o corpo 

se abra para receber a medicina. Aqui trata-se, portanto, de abrir o corpo, mas 

também podem ser realizadas ações no sentido de, por exemplo: abrir os 

conhecimentos, abrir os caminhos, ou abrir as visões. Diego também faz duas 

distinções no abrir. Há uma ação xamânica que corresponde a abrir para sair – que é 

empregada quando se quer retirar algo negativo do paciente, e outra, abrir para entrar 

– quando a ação se destina, como no primeiro exemplo, a fazer com que o corpo do 

aprendiz receba a medicina.  

Sembrar – aqui tem o sentido de que a medicina será plantada no corpo. Isso 

se dá de maneira ritual, por meio da ação xamânica realizada através do ícaro 

personal no momento da cerimônia, ou seja, quando maestro e aprendiz estão 

conectados através da ayahuasca.  
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“Torre” – A ideia de que uma torre deve crescer a partir do centro do corpo do 

aprendiz. Diego explica a capacidade do aprendiz em cantar ícaros por meio de uma 

imagem de uma torre que irradia a partir do alto em todas as direções. Geralmente é 

cantada na cerimônia seguinte depois de sembrar. 

“Grabadora” – o maestro canta a palavra “grabadora” no meio do ícaro. O 

objetivo é que o aprendiz seja capaz de recordar e reproduzir com perfeição os ícaros 

em sua memória.  

“Andar por sobre la Anaconda” – O sentido desse ícaro é que cada participante 

é posto por sobre as costas da anaconda, e esta, que é o próprio ícaro, os leva para 

conhecer diferentes reinos. Diferentes dos demais, este não seria um ícaro personal, 

mas cantado para todos, normalmente na terceira etapa da cerimônia, depois que já 

foram cantados todos os ícaros personales. 

“Banco de Oro” – Fazer sentar-se sobre o banco de oro é uma ação que 

acontece geralmente nos finais de uma dieta, ou na última cerimônia, quando um 

pasajero está prestes a encerrar sua permanência no centro. Traz um sentido de que 

aquela etapa foi concluída e que a pessoa está diante dos espíritos de la medicina 

ricamente adornada, vestida com sua cushma e desenhada com os kené. 

Há muitas outras ações específicas que são executadas por meio dos ícaros 

personales como, por exemplo: clarificar pode significar tanto tornar as visões mais 

claras, visualmente falando, quanto tornar algo específico mais compreensível – 

dirimir dúvidas; nuevos conocimentos é evocado quando o aprendiz diz que está 

voltando nas mesmas visões muitas vezes, quando tem dificuldade em aprender, mas 

pode ser cantado também para que a pessoa aprenda algo específico como um novo 

idioma ou profissão. 

 

4.12 CONEXÃO 

 

Ao longo deste capítulo, procurei abordar o conceito de conexão. Utilizada em 

diferentes contextos, a conexão designa um tipo especial de relação, sempre de 

cunho positivo, denotando um sentido de familiaridade.  

O maestro se refere à conexão, por exemplo, para qualificar uma ligação 

positiva entre duas diferentes medicinas, em que uma fortalece, se soma ou melhora 

o efeito da outra. A conexão é o oposto do cruce, que é uma relação negativa, de 
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choque entre duas medicinas em que uma corta ou anula o efeito da outra, podendo 

causar daño à pessoa que esteja sob o efeito de um cruce.  

Também é chamada de conexão uma relação pessoal entre uma pessoa e 

uma ou mais medicinas. Na cerimônia, estar conectado significa, em primeira ordem, 

estar sob o efeito da ayahuasca. Porém, se o maestro, durante o ícaro personal, diz 

àquela pessoa que a vê ou percebe muito conectada ele está qualificando essa 

conexão num nível espiritual de relação. 

Diego traduz o nome do Centro, Soy Rawa, como significando a “conexão com 

as medicinas”96. O conceito de conexão é prontamente assimilado pelos estrangeiros. 

Em verdade, suspeito que tenha sido um conceito assimilado anteriormente por Diego 

nos centros em que trabalhou, mas que encontra ressonância nos conceitos nativos. 

Quando pedi que explicasse melhor quando há uma conexão e quando há um cruce, 

Diego mostrou-me o desenho de alguns kené. No primeiro disse que as linhas 

representavam algo como as articulações dos ossos. Uma linha nunca atravessa ou 

se sobrepõe à outra. A linha dá continuidade à outra num sentido ligeiramente 

diferente. Noutro kené apontou que o desenho se utiliza de um elemento central nas 

figuras para conectar uma linha à outra. 

Já cruce é uma interação de caráter negativo, em que a força da medicina é 

cortada ou interrompida por outra influência, que pode ser inclusive de outra medicina. 

A representação visual é explicada por Diego e Miguel dizendo que a medicina 

percorre um caminho e que quando há cruce essa linha é cortada ou interceptada ao 

meio, impedindo a continuidade daquele caminho.  

Em outro momento, perguntei-lhe o significado da palavra kano por razão de 

esta ser muito repetida durante seus ícaros. Diego disse que kano significava, mais 

uma vez, conexão97. 

Brabec de Mori (2018) traduz kano como sendo a perspectiva que o xamã é 

capaz de acessar e a partir dela reconstruir a percepção do espaço de atuação. Kano 

 
96 Busquei no dicionário shipibo-castelhano da SIL algum possível outro significado. A palavra “Soy” 
aparece como “agradável à vista”, brilhante. Quanto à palavra “Rawa”, não encontrei qualquer 
descrição. Em alguns momentos, Diego disse que Soy Rawa era também o nome próprio pelo qual 
era chamado seu avô.  
Leclerc (2002, p. 505-507) reproduz um conto shipibo em que um jovem de nome Soi Rawa, após 
passar por um processo de limpeza a partir de vômitos induzidos por plantas, é orientado por sua mãe 
a respeito das obrigações de trabalho esperadas de um homem adulto shipibo.   
97 Recorrendo mais uma vez ao dicionário SIL, canó é explicado como a armação que dá estrutura a 
uma casa, ou ainda o desenho amplo sediado sobre essa armação.  
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seria um aspecto particular do mundo e também o meio em que o xamã trabalha 

durante as cerimônias de ayahuasca. 

Quando um xamã, através do canto, está criando um caminho, um mundo ou 

uma paisagem para visualizar ou colocar as coisas em ordem, ele faz kanoai. Quando 

uma entidade influencia negativamente uma pessoa, esta faz kanotai, significando a 

captura para a sua própria perspectiva, seu kano.  

Townsley (1993) descreve as canções xamânicas Yaminawa como sendo a 

construção de caminhos por onde a palavra – metafórica e “distorcida” – do xamã é 

capaz de tecer uma rede de significados que permeiam desde aspectos do “mundo 

exterior”, tais como o céu, o sol e a lua, até o corpo do paciente. Como na analogia 

com o caçador que deixa os caminhos largos e conhecidos por todos, para percorrer 

os meandros da mata recôndita, o xamã também deve buscar por pistas que não 

declaram, mas apenas insinuam a presença da caça, para, por fim, imitá-la. Seu 

derradeiro recurso é tornar-se um pouco como a própria caça, imitando-a. Um dos 

argumentos utilizados por Townsley baseia-se na concepção Yaminawa de pessoa, 

onde o seu componente espiritual, o yoshi, por sua própria natureza espiritual, tende 

a percorrer caminhos e misturar-se com outros não humanos espirituais como ele, a 

ponto de perder-se do corpo. É o xamã, com sua capacidade particular de percorrer 

esses desconhecidos caminhos e cruzar as fronteiras desse mundo espiritual, que 

pode recuperar o yoshi perdido.  

Retomando Brabec de Mori, o autor diz que, para os Shipibo, todas as espécies 

de plantas, animais e espíritos existem em um aspecto de mundo próprio, cujo termo 

em shipibo é niwe. Niwe pode ser traduzido simplesmente como vento, mas também 

como atmosfera, ambiente, “planeta” (não no sentido astronômico)98. Um aprendiz 

que completou suas dietas é considerado capaz de mudar as suas perspectivas. 

Através das canções, ele pode convocar as entidades, entrar em seu niwe (natureza, 

ambiente) e, assim, perceber o mundo a partir desse kano (perspectiva). Ao cantar 

 
98 Aqui Brabec acrescenta “planeta” como um dos significados possíveis para a palavra niwe, fazendo 
essa ressalva de não se tratar de um sentido astronômico. Em campo, ouvi Diego empregar a palavra 
“planeta” de modo que sugeria estar falando em termos de “mundo”, num sentido aproximado ao que 
Luna e Amaringo (1998) descrevem como “realidades”. Durante a dieta do Niwe Rao, Diego disse que 
esta era a medicina que dava acesso aos planetas e embora fizesse menção de que esses planetas 
estavam no alto do céu, a colocação de Brabec de Mori abre essa possibilidade de interpretação de 
planetas como “mundos”, “realidades”, ou talvez mais precisamente, a atmosfera ou ambiente próprios 
que caracterizam determinado “mundo” – nete.  
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um ícaro assume essa dupla perspectiva, manipulando sua posicionalidade 

(BRABEC DE MORI, 2018, p. 85-87). 

É estar sob essa condição particular que significa “estar conectado”. Nos 

termos descritos por Brabec de Mori, cantar conectado é cantar a partir de um kano, 

uma perspectiva específica construída a partir do ícaro e de onde provém a sua 

eficácia. 

A conexão se refere a uma forma especial de relação e que, como tal, possui 

diferentes níveis. Conectar-se é algo que não se aprende diretamente. A pessoa se 

conecta ou não, e em diferentes níveis. É uma relação pessoal estabelecida entre o 

aprendiz e a medicina. Ainda assim, há uma série de aprendizados que têm por 

finalidade melhorar essa conexão.  

Tratando aqui especificamente do aprendizado durante a cerimônia, pode-se 

obter uma conexão mais profunda ao relaxar e permitir que a medicina penetre no 

corpo99. Isso é algo que Diego irá repetir muitas vezes, antes da cerimônia, com o 

valor de um ensinamento prático, aplicável e de consequências perceptíveis.  

Relaxar e permitir a medicina penetrar coloca o corpo em um estado mais 

adequado, a melhor perceber os múltiplos efeitos que está passando, tanto da 

ayahuasca quanto das medicinas. Por sua vez, o estado de maior calma conduz a 

percepção a uma espécie de “lugar de observador”.  

Aqui está presente a noção de confiar na medicina e, ao estabelecer essa 

relação de confiança, o aprendiz aprofunda sua conexão ela.  

Podemos dizer que o “verdadeiro aprendizado” se dá a partir da conexão com 

as medicinas. Idealmente, o discurso é de que são as medicinas as “verdadeiras 

maestras”. O aprendizado deve se dar, portanto, numa relação (ou conexão) tanto 

mais direta quanto possível entre aprendiz e as medicinas e, nesse sentido, o papel 

do maestro é percebido como sendo ele próprio um facilitador dessa relação. Desse 

modo, é comum que numa fase mais adiantada de aprendizado através das dietas, 

as intenções proferidas antes da abertura da cerimônia se concentrem num ponto: a 

conexão com as medicinas, podendo aí ser dito de modo mais geral, ou específico, à 

medicina que esteja sendo dietada na ocasião, ou ainda a próxima medicina que irá 

ser dietada, como forma de preparação.  

 
99 Relaxar e permitir que a medicina penetre no corpo é uma expressão repetida muitas vezes, na 
forma de um ensinamento ou conselho, tanto para pasajeros quanto para aprendizes.  
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A partir dessa conexão, cada aprendiz, partindo de suas experiências 

particulares, irá acumular uma série de entendimentos pessoais que serão seu 

aprendizado com a medicina.  

 
4.13 ÍCAROS DOS APRENDIZES 

 

O aprendizado é efetivado através dos ícaros. Ou seja, aprender um ícaro e 

ser capaz de cantá-lo durante a cerimônia é a prova efetiva de que algo de relevante 

foi aprendido.  

Há diferentes processos envolvidos na aprendizagem do ícaro. Entre os 

Shipibo há um processo de aprendizagem a partir de um professor. Normalmente, o 

professor é um pai, um tio, ou avô do aprendiz. Nesse caso, o aprendizado ocorre 

com o aprendiz acompanhando seus maestros durante a prática de cura. Quando as 

canções são executadas, cantam juntos, em uníssono, buscando internalizar o 

repertório de canções dos professores (BRABEC DE MORI, 2018, p. 81). 

No entanto, alguns shipibo declaram que aprenderam a cantar sem a 

orientação de nenhum professor humano. Nesse outro processo de transmissão, 

afirmam que receberam as canções de seres espirituais, em particular das forças 

animadoras das plantas – os espíritos da medicina). Na maioria das vezes, essa 

transmissão ocorre em sonhos ou experiências visionárias. Nessas ocasiões 

percebem que esses seres estão também cantando e imitam sua música (BRABEC 

DE MORI, 2018, p. 82). 

Salvaguardadas as insolúveis distâncias linguísticas e sociais, esses mesmos 

dois processos estiveram envolvidos também na aprendizagem direcionada para 

estrangeiros. 

O processo a que se refere de cantar junto com o maestro foi observada por 

ocasião das cerimônias com diferentes aprendizes estrangeiros100. Em todas as 

vezes observadas, essa primeira iniciativa de cantar junto com o maestro ocorreu 

quando o maestro estava cantando o ícaro personal para aquele mesmo aprendiz 

que buscou acompanhar ritmo, melodia e algumas palavras e expressões mais 

 
100 Esse processo foi observado com os aprendizes Bruce, Jack e comigo mesmo. No período em que 
esteve no centro, Juan nunca tentou acompanhar Diego, porém, cantava seus próprios ícaros 
aprendidos de seu maestro anterior. Katlyn também não participou desse processo durante o campo, 
somente depois, comunicou-me via redes sociais que já estava dando seus primeiros passos na 
aprendizagem do ícaro, mas já com outro maestro.  
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enfatizadas durante o ícaro dirigido a si mesmo. Contudo, nos casos observados, isso 

nunca ocorreu nas primeiras cerimônias nas quais o aprendiz tomou parte. Somente 

depois de ter avançado nas suas dietas é que o aprendiz passou a tentar acompanhar 

o maestro. Esse processo de tentar acompanhar o maestro nos ícaros dirigidos ao 

próprio aprendiz se repetiu por meses a fio, antes de o maestro convidar o aprendiz 

a acompanhá-lo nos cantos aos demais participantes. Somente depois de o aprendiz 

adquirir alguma familiaridade com ritmo, melodia, bem como de algumas palavras e 

expressões, foi que o maestro o convidou para acompanhá-lo no ícaro personal para 

outros participantes. O maestro também leva em consideração no seu julgamento em 

termos de conexão. Somente quando o maestro julga que aquele aprendiz está bem 

conectado, ele o chama para acompanhá-lo nos ícaros dos demais. 

Nessa ocasião, o maestro fica de frente ao pasajero e seus aprendizes ficam 

atrás do maestro, buscando entrar na vibração do ícaro, repetindo em voz mais baixa 

que a do maestro. 

Houve ainda uma terceira forma, que foi quando o maestro chamou apenas 

seus aprendizes para se juntarem a ele no centro da maloca e cantou seus ícaros 

para que nós o acompanhássemos.  

As palavras e expressões mais enfatizadas, normalmente, eram tema de 

conversas após a cerimônia ou nos dias seguintes, em que os aprendizes pediam a 

Diego para que explicasse seus significados.  

Quanto ao segundo processo de transmissão descrito por Brabec de Mori, de 

aprendizagem direta a partir dos espíritos das medicinas, procurei detalhar no capítulo 

sobre dietas alguns exemplos de como ocorre esse aprendizado, a partir das 

mudanças corporais e estabelecimento de relações pessoais com os espíritos das 

medicinas.  

Segundo os exemplos recolhidos em campo, há uma primeira etapa desse 

aprendizado durante a dieta que normalmente ocorre em momentos de maior silêncio 

e isolamento. O aprendiz se sente impelido a cantar ou, em alguns casos, ouve uma 

melodia, um assovio, ou algumas palavras e a partir daí tem início o seu ícaro.  É 

nesse momento que é feita a conexão com o espírito da medicina, ou seja, uma 

relação muito pessoal, íntima até, é estabelecida a partir daí.  

Aprender a cantar é um processo que envolve transformações corporais, 

consciência ativa e o estabelecimento de determinadas relações sociais com esses 

tais agentes não humanos (BRABEC DE MORI, 2018, p. 82).  
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Espera-se que o aprendiz, durante a dieta, sonhe, tenha visões nas horas de 

vigília e ouça, veja ou sinta alguma presença ou mensagens dos seres ao seu redor 

(BRABEC DE MORI, 2018, p. 83). 

No capítulo sobre as dietas, trouxe alguns exemplos de como Bruce atribuiu o 

aprendizado de seu ícaro ao Tamamuri e Jack, ao Chiric Sanango.  

Neste capítulo sobre as cerimônias procuro demonstrar que esse aprendizado 

que se deu durante o isolamento da dieta é efetivado durante a cerimônia, quando 

então o aprendiz irá cantar o ícaro no ambiente da cerimônia, com a presença do 

maestro e demais participantes e sob o efeito da ayahuasca. Cantar nas cerimônias 

passa a ser outra etapa desse aprendizado. 

Durante a cerimônia, normalmente após o maestro ter feito todos os cantos 

personalizados, o que significa já ter realizado o seu trabalho como curandero para 

aquela cerimônia, é aberto um espaço para que os aprendizes realizem seus próprios 

ícaros. Nesse caso, normalmente trata-se de ícaros aprendidos durante a dieta, o que 

ocorre, geralmente, fora do tempo e ambiente definidos pela cerimônia. Mas é 

efetivamente durante a cerimônia que o ícaro é trazido à tona. 

Pode ocorrer a transmissão de melodias e frases básicas entre professores e 

alunos, mas a escolha do estilo de canto e as letras ocorre no momento da 

apresentação da música (BRABEC DE MORI, 2018, p. 99). 

No caso dos ícaros dos aprendizes estrangeiros, estes já traziam da dieta uma 

base rítmica e algumas expressões, e mais importante, a força, poder ou presença 

daquela medicina dietada. 

Normalmente, o primeiro a ser convidado a cantar era Bruce. Os ícaros de 

Bruce traziam melodias e ritmo shipibo, mas uma entonação que lembra cantos 

nórdicos. Perguntei-lhe, após a cerimônia, se acreditava que o fato de ter sido um 

cantor de rock o ajudava a aprender os ícaros, mas ele disse acreditar que não. Bruce 

possui ascendência sueca, holandesa e alemã, e disse que as medicinas e a 

ayahuasca buscam o conhecimento na profundidade do seu DNA e que por isso os 

ícaros soam como nórdicos. Disse ainda que sua voz é nessa circunstância outra voz, 

a voz da medicina. A ideia de Bruce aqui é que o canto reproduz a voz da medicina, 

que em verdade é ela quem está cantando através dele.  

Especialmente essa última explicação de Bruce se aproxima bastante das 

noções trazidas por Brabec de Mori (2018), de que os ícaros seriam uma forma de 
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“comunicação perspectivista” em que os “não humanos” (nesse caso, os espíritos das 

medicinas) falam e cantam através do xamã. 

Os seus ícaros trazem algumas palavras shipibo, mas a maior parte são 

palavras que ele diz “brotarem do subconsciente” e que ele atribui à sua 

ancestralidade. Diz que as palavras devem pertencer a alguma língua antiga de seus 

ancestrais. Na sua explicação, o espírito da medicina é capaz de se comunicar 

diretamente com essa ancestralidade, através do seu DNA. 

Disse que compreende uma espécie de sentido geral das intenções do que diz, 

mas não as palavras individualmente. Disse que tem ícaros que são para proteção e 

amor, mas que sabe mais pela intenção geral e não pelo sentido individualizado de 

cada palavra. 

Também criticou pessoas que apenas aprendem a repetir as palavras de seus 

maestros sem que estas tenham qualquer poder, e que o aprendizado é outro, no que 

Diego concorda: “Ícaros são despertos pelas medicinas e não podem ser 

simplesmente importados de fora”. 

A diferença entre simples palavras repetidas e um ícaro com algum poder é 

dada em função da conexão daquela pessoa, no momento da sua execução do ícaro, 

com o que está cantando.  

O entendimento de Bruce parece somar essas duas explicações. O ícaro é, a 

um só tempo, a voz dos seus ancestrais despertada pela medicina, como é também 

a voz da própria medicina. É dela, da medicina, de onde provém o poder que dá força 

e sentido às palavras, que atribui aos seus ancestrais.  

Ao longo dos quase seis meses em que participamos juntos de cerimônias, 

notei que os ícaros de Bruce foram se tornando mais adequados ao momento da 

cerimônia. Minha percepção é que, de largada, o aprendiz traz o ícaro tal como 

aprendeu da medicina, numa forma ainda bruta, e que esse ícaro diz respeito tão 

somente a um processo pessoal seu. Contudo, com o tempo, o que pareceu é que o 

aprendiz aprende também a reconhecer a hora e o momento de cantar cada ícaro, 

com suas diferentes melodias, passando a ter um caráter mais transpessoal, ou seja, 

que passa a dizer algo para todos os presentes na cerimônia. Diego descreve esse 

aprendizado de cantar os ícaros como um processo contínuo em que se aprende a 

adequar a voz, a melodia, o tom, de acordo com o que é exigido para o momento. Um 

ícaro cantado é percebido como adequado na medida em que ele é capaz de produzir 

um determinado efeito sobre os participantes. Há aqui mais uma vez implícito o 
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sentido de estar conectado. Quando o aprendiz está bem conectado no momento em 

que canta o seu ícaro, significa que ele produz uma comunicação e ação eficazes na 

cerimônia, produzindo, por exemplo, belas visões, ou mesmo provocando a purga, 

que é compreendida como uma ação de sanación sobre o participante. Diego e Miguel 

dirão kushi (forte) ou jakon (bom) após um ícaro executado que apresente essas 

características. 

No caso de Bruce, os ícaros cantados por ele inicialmente pareciam ter esse 

caráter mais ensaístico, de maneira análoga a um processo de criação musical. Com 

o tempo, esses ícaros foram se tornando mais conectados, ou seja, capazes de 

comunicar e produzir ações visuais e de purga para o conjunto dos participantes. 

Tanto Jack como Diego fizeram comentários nesse sentido.  

No caso de Jack, pude acompanhar o surgimento de seu primeiro ícaro desde 

o início (conforme explicado no capítulo “Dietas”). 

Jack geralmente foi o terceiro convidado a cantar na cerimônia. Com ele notou-

se esse processo de que, a cada cerimônia, o ícaro ia sendo “lapidado”, melhorado. 

Ocorreu ainda que, quando cantava um ícaro, lhe vinha à mente um outro ícaro que 

cantava naquela cerimônia, ou na próxima.  

Jack dizia que, para ele, era como se seus ícaros fossem uma combinação 

entre as melodias dos ícaros de Diego, Bruce e as minhas.  

Percebi ainda que Diego usava de um artificio. No momento em que o aprendiz 

está cantando, ele passa a acompanhar o ícaro com um assovio, Diego disse que 

assoviava para que ele próprio pudesse aprender a melodia, porque de fato, apesar 

das semelhanças, a melodia de cada um é muito pessoal. Por outro lado, segundo 

minha própria observação, o assovio em acompanhamento teria a função de “dar 

força” a quem está cantando, como um incentivo. Uma terceira função observada foi 

que quando o aprendiz passava a cantar de modo muito intenso, e o momento 

daquela cerimônia era mais suave, o assovio “controlava” a melodia, de forma que o 

aprendiz não ultrapassasse aquela medida. 

No caso de meus próprios ícaros, durante o período, notei alguns processos. 

O primeiro deles foi durante a dieta do Niwe Rao, com os ícaros que já cantava 

ganhando um tom vibrato que conferia a estes grande intensidade.  

O segundo processo foi durante a dieta do Noi Huaste, e foi exatamente o 

oposto: os ícaros se tornaram mais suaves, melodiosos e menos intensos.  
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Além disso, por vezes ícaros pequenos que já havia aprendido antes ganharam 

novos versos, tornando-se muito maiores. Na verdade, o processo todo conferiu-me 

uma espécie de “versatilidade”, facilitando o improviso de versos no meio dos ícaros. 

Já o aprendizado de novas melodias revelou-se bem mais difícil, por vezes 

aprendendo-os e esquecendo-os logo em seguida.  

Minha etapa seguinte de aprendizagem foi encaixar melodia e tom dos ícaros 

nos momentos corretos da cerimônia. Diego por vezes indicava para que cantasse de 

modo mais suave e em tom não muito alto.  

Sempre que um participante cantava um ícaro, o maestro lhe agradecia em voz 

alta, o que geralmente era acompanhado pelos demais. 

Ao final da cerimônia também foi comum que os participantes comentassem 

uns com os outros a respeito dos ícaros: o que sentiram, que tipos de visões abriram. 

No caso, as observações do maestro são as mais levadas em consideração pelos 

aprendizes: se era um ícaro de força ou “amoroso” (como Diego descreve os ícaros 

de melodia mais suave).  

De maneira mais conclusiva, o que notei durante o trabalho de campo foi que 

os ícaros de aprendizes estrangeiros surgem de maneira espontânea durante a dieta, 

por vezes já incorporando palavras e expressões shipibo ouvidas anteriormente. 

Durante a cerimônia, ao acompanhar o maestro nos cantos, vão sendo incorporadas 

novas frases e expressões shipibo e, por fim, o aprendizado passa a ser sobre cantar 

na performance considerada correta para aquela ocasião, o que demanda uma 

percepção sobre a cerimônia, o estado geral dos participantes, a intensidade da 

ayahuasca, etc. 

Notei ainda que tanto Diego quanto Miguel consideraram que meu próprio 

aprendizado avançava na medida em que mais palavras shipibo eram a ele 

incorporadas, ou seja, aparentemente, incorporar palavras shipibo ou quíchua ao 

ícaro lhe confere o sentido de estar aprendendo.  

 

4.14 INTERAÇÕES SUTIS ENTRE OS PARTICIPANTES 

 

Achei interessante tratar a cerimônia a partir de uma certa noção de 

transpessoalidade. Isso porque, embora as interações entre os participantes sejam 

mínimas, elas acabam assumindo grande importância em alguns momentos. 

Participantes em geral não dirigem a palavra um ao outro durante a cerimônia, exceto 



185 
 

 
 

talvez em função de alguma necessidade objetiva como pedir uma lanterna 

emprestada, comunicar algum problema no banheiro, etc. 

Ainda assim, ao final da cerimônia, quando as pessoas conversam entre si, 

foram comuns relatos de que interações acontecem de forma sutil, porém marcante. 

Jack, por exemplo, relatou que quando eu respirava com maior intensidade, 

ele era afetado positivamente, como se minha respiração mais intensa estivesse o 

ajudando a se libertar de pesos emocionais. 

Esse tipo de interação é descrito como formas de conexão entre as pessoas. 

“Me senti muito conectado a você”, por exemplo, foi uma expressão bastante usual. 

Também foi comum o relato de que as pessoas presentes na cerimônia se 

“veem” e se “enxergam” de alguma maneira específica. Houve relatos de percepções 

muito específicas das pessoas, umas das outras, que acabam por marcar o modo 

como essas pessoas irão se relacionar ao longo do período. Tais noções 

interpessoais surgem como qualificantes.  

Por exemplo: Bruce relatou como percebeu em um casal de pasajeros que a 

mulher lhe transmitia um atributo de “solidez”, ao passo que o homem lhe dava a 

impressão de fragilidade por traumas pessoais. Jack, em relação a outro pasajero, 

disse tê-lo visto como alguém muito sábio, enquanto de outro, disse que o sentiu 

muito firme e equilibrado. Mesmo o maestro faz observações a respeito dos 

participantes em função de percepções muito específicas adquiridas durante a 

cerimônia. Vieram observações tais como “muito frágil”, “muito traumatizado” ou o 

contrário: “muito bem”, “muito forte”. É preciso que se diga que tais observações 

acontecem num contexto do curanderismo que visa ajudar às pessoas em suas 

condições particulares, ou apenas afirmar que não há motivo para preocupação com 

determinado participante. Ou seja, ao chamar a atenção sobre a condição de 

determinado participante, Diego está implicitamente indicando um tipo de cuidado por 

parte dos aprendizes. 

Em relação a mim, foram feitas algumas observações que tinham esse papel 

de indicar meu estado. Diego disse inicialmente que havia “muita confusão” na minha 

mente, como uma névoa, mas que iria aclarar. Cerca de três cerimônias depois, ele 

e Linda fizeram a observação de que agora eu tinha “mais luz”. Noutra ocasião, foi 

Miguel que fez a observação de ter visto uma espécie de relógio acima de minha 

cabeça e que este estava com os ponteiros descontrolados, o que Diego interpretou 

como uma espécie de agitação excessiva nos pensamentos. 
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Observar uns aos outros parece ser algo, portanto, encorajado, mas sempre 

dentro desse contexto de ajudar essa pessoa a ela própria se enxergar, prescrever 

alguma forma de tratamento, etc. Embora Diego não tenha explicitado dessa maneira, 

pareceu-me que esse ato de aprender a observar a si mesmo e ao outro seja afinal 

fundamental no caminho do curanderismo.  
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4.15 PÓS-CERIMÔNIA 

 

A cerimônia é encerrada com um ícaro específico. Diego costuma antes buscar 

saber o estado de cada participante para avaliar se o efeito da ayahuasca já passou 

ou se está mais suave e, caso ainda tenha participante sentindo mais forte, ele 

continua cantando pelo tempo necessário antes de encerrar. Já ocorreu de, mesmo 

após o encerramento, ainda cantar algum ícaro, mas isso não foi o usual.  

Logo após o encerramento, o normal era que os participantes se 

aproximassem para relatar experiências, conversar com o maestro, ou apenas 

cumprimentarem-se. Normalmente também costumou-se comer maçãs, bananas ou 

biscoitos e tomar chá de Hierba Luisa (Capim-Limão), já que geralmente se termina 

a cerimônia com um pouco de fome.  

Tais conversas imediatamente após a cerimônia são informais, mas uma 

importante forma de comunicação e interação entre participantes e o maestro. Por 

vezes, o maestro irá informar sobre o que viu sobre determinado participante, ou pelo 

contrário, o participante irá relatar algo ao maestro. 

 

4.15.1 “La nueva tradición”: internet 

 

Após a instalação da torre de internet, tornou-se comum também que o wi-fi 

fosse ligado após a cerimônia. Este era geralmente um pedido do próprio Diego, mas 

feito apenas quando não havia participantes novos, ou num processo de cura muito 

forte. Nessas ocasiões, o objetivo era mais o de relaxar, ouvir música, páginas de 

humor, como forma de esperar o sono chegar.  

Os participantes estrangeiros geralmente não usavam a internet nessa 

ocasião, mas Diego e os shipibo presentes, sim. Alguns levavam fones de ouvido 

para ouvir músicas e assistir a vídeos sem incomodar os outros. 

Acabou se tornando uma espécie de brincadeira, que Diego, ao pedir que fosse 

ligado o wi-fi, dizia que estava na hora de “la nueva tradición”. 
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4.16 UMA INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA: O SHARE GROUP 

 

O que parece ter sido um modelo já trazido de outros centros foi o de 

institucionalizar a troca de experiências coletivamente num momento demarcado – o 

group share ou share group.  

Acontecia de maneira bastante formal, com horário previamente marcado 

numa planilha, geralmente por volta das 17 horas, e sempre no dia seguinte a uma 

cerimônia, com exceção quando, aos sábados, os participantes tinham de se deslocar 

a Pucallpa. Os participantes estrangeiros da cerimônia anterior reúnem-se ao centro 

da maloca e um a um contam suas experiências, que são anotadas por Bruce.  

Durante o share group, os estrangeiros se dedicam a traduzir nos próprios 

termos os processos com ayahuasca em seus corpos e mentes. Ao final, Bruce conta 

sua própria experiência e procura dar um retorno, especialmente quando há pasajeros 

com menos experiência no grupo. A principal função parece ser uma terapêutica de 

grupo, e em alguns casos chegou a ocorrer uma catarse de algum participante, que 

lembrou traumas de infância e derramou lágrimas. Nesse momento, o participante 

recebe o apoio e a solidariedade dos facilitadores estrangeiros, que demonstram 

envolvimento emocional com o pasajero.   

Quando há somente aprendizes, por vezes o share group se converte numa 

espécie de troca de visões individuais que corroboram para a construção de 

cosmologias próprias. Cada um faz suas próprias elaborações pessoais, mas, ao 

compartilhá-las, influi sobre a visão do outro. Por vezes, o diálogo entre os 

participantes do share group se converte num jogo de perguntas e respostas, com 

abertura de novas questões explicativas e especulativas sobre o universo, o tempo, 

a espiritualidade, etc.  

Nessas ocasiões ocorreram diálogos bastante contemporâneos sobre a Terra, 

floresta, animais, clima, sobre a aparente contradição entre preservação e destruição 

da floresta para atender às necessidades básicas dos moradores shipibo e de que a 

noção de espiritualidade não oferece muitas respostas a não ser pela via de 

diminuição do consumo individual. Esses foram alguns temas que surgiram como 

preocupações dos estrangeiros.  

Também houve críticas ao individualismo do Ocidente, surgindo preocupações 

consideráveis sobre superar o individualismo através da construção de novas formas 

de relações.  
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Em um dos relatos, Jack disse ter visualizado algo como que as pessoas 

formando pilares que ajudavam umas às outras na construção de cada um. 

Outras vezes, foram críticas ao que chamara de “estupidificação do Ocidente”, 

com a imposição de padrões de consumo ou comportamento. Mas o próprio 

movimento New Age não foi poupado de críticas, seja quanto ao seu sentido de 

pacifismo absoluto, o que, segundo Bruce, por exemplo, não faz sentido pleno para 

os ayahuasqueiros e que a agressividade deve ser bem dirigida e sob controle. Outra 

crítica que apareceu nessas conversas foi de que o New Age teria um caráter muito 

utópico e fantasioso, um pouco fora da realidade.  

A noção de espiritualidade foi constantemente evocada como uma dupla 

oposição: ao materialismo da sociedade “ocidental” e à religião institucionalizada.  

Outras noções constantemente evocadas foram a de que vivemos em uma 

matrix (realidade projetada e parcial). Desse modo, a ayahuasca seria uma forma de 

experienciação direta da consciência através da realidade. 

Se uma das características do movimento New Age é justamente que muitos 

de seus simpatizantes não sabem que são new agers (CAICEDO, 2007, p. 125), achei 

que seria um dado relevante que meus informantes estrangeiros não apenas não se 

enxergam como new agers ou praticantes de neoxamanismo como mesmo negam 

fazer parte desse movimento, rejeitando aspectos como os mencionados. Ainda 

assim, observando o comportamento e as perspectivas compartilhadas, boa parte 

dessas características atribuídas ao New Age e ao neoxamanismo estão 

contempladas, como, por exemplo, as noções de transformação individual, a cura 

como reintegração de corpo em mente e a importância da experiência pessoal como 

redefinidora da realidade (CAICEDO, 2007).  

Nesse sentido, as cerimônias são o espaço de experienciação por excelência, 

e por essa razão busquei ocupar-me de detalhes etnográficos que procuram 

demonstrar os aspectos que tornam tal experienciação dirigida por aspectos nativos 

do curanderismo shipibo, como os ícaros, as noções de medicina, brujería, shitana e 

por outras noções também nativas, mas construídas de modo compartilhado com os 

estrangeiros, como a noção de intenções e de conexão.  

Algumas conclusões são possíveis comparando os dados de campo com a 

bibliografia. A primeira delas no que se refere às intenções (LABATE, 2014) é que se 

trata da formalização de um conceito preexistente e não uma invenção para 

estrangeiros. Diego é categórico ao afirmar que sempre existe um porquê para tomar 
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a ayahuasca. Ocorre que entre os Shipibo essa definição de intenções acontece em 

conversas informais, enquanto para os estrangeiros as intenções são formalizadas e 

integradas como parte da cerimônia. A formalização das intenções cumpre ainda 

outro papel para Diego, que é o de afirmação do propósito do curanderismo da 

cerimônia, em oposição ao que seria considerado “turístico”, ou seja, a formalização 

das intenções é parte do processo de legitimação do trabalho do maestro.  

É em torno das intenções, formalizadas ou não, que é dirigida a ação xamânica 

por meio dos ícaros, portanto, estas cumprem mais do que apenas um aspecto formal, 

possuindo um aspecto funcional em torno das quais se desenrola a performance 

ritual. Ainda que na cerimônia haja espaço para o imprevisível e o improviso diante 

deste, são as intenções, formalizadas ou não, que fornecem o eixo da cerimônia.  

No exemplo do Centro Soy Rawa, raramente uma única cerimônia forma uma 

unidade completa da ação ritual. O mais comum é que a ação ritual, aqui 

compreendida na correspondência entre as intenções e a sua realização por meio da 

ação xamânica, ocorra para um conjunto de três ou quatro cerimônias. A unidade se 

dá em torno de uma semana de trabalho.  

Também foi notado que as intenções proferidas por estrangeiros foram ao 

longo das cerimônias passando por ajustes que as fizeram evoluir de muito amplas e 

difusas para mais objetivas. Esse processo é resultado de uma tradução e negociação 

continuada entre maestros e estrangeiros e ocorre em função do conjunto de 

possibilidades previstos na ação xamânica. Tal conjunto é amplo, porém limitado, o 

que faz com que as intenções dos estrangeiros sejam dirigidas para os propósitos do 

curanderismo. 

A respeito da comunicação em situações de mal-entendido ritual (LOSONCZY 

e MESTURINI CAPPO, 2014), as diferenças linguísticas e cosmológicas entre Shipibo 

e estrangeiros impossibilitam uma comunicação precisa entre ambas as partes, 

levando à coconstrução de conceitos amplos o bastante para abarcar uma série de 

conceitos distintos, mas que mantêm entre si algum grau de proximidade. A 

imprecisão é o que torna a comunicação possível.  

Assim é com o conceito de conexão, que pode significar desde diferentes 

formas de relação entre humanos, o efeito físico da ayahuasca, ou uma forma 

específica de relação com os espíritos que pressupõe algum nível de acesso a essa 

outra perspectiva (BRABEC DE MORI, 2018). O macroconceito conexão engloba 



191 
 

 
 

diferentes níveis e graus de relação com a alteridade, permitindo uma comunicação 

eficaz para o propósito ritual.  

O próprio conceito de espíritos, conforme utilizado na comunicação entre 

maestro shipibo e aprendizes estrangeiros, abriga uma série de palavras-conceitos 

shipibo que definem com maior precisão, por exemplo, a alma de uma pessoa (caia), 

o espírito-tutelar de uma planta (ibo), demônios ou maus espíritos (yushin), ou 

espíritos da floresta (chaikoni). Todas essas categorias acabam agrupadas nesse 

macroconceito espíritos.  

A categoria espíritos abriga tanto essas noções shipibo quanto ainda as 

próprias noções trazidas pelos estrangeiros, que incluem o próprio espírito ou alma; 

o conceito de espírito dos ancestrais, que forma um híbrido com o conceito biológico 

de DNA e pode ainda abarcar estados emocionais psicológicos.  

Sobre esse processo de psicologização ou de cruzamento entre as esferas 

espiritual e psicológica (LABATE, 2014), entre os aprendizes estrangeiros foram 

notadas diferentes estratégias de entendimento. Enquanto Jack de início adotou um 

modelo mais psicológico, Bruce optou por uma explicação mais direta em que os 

estados psicológicos eram resultados da ação de determinados espíritos, dirigindo 

suas intenções, aprendizado e ações para essa esfera. No caso de Jack, a explicação 

psicológica foi perdendo espaço para a espiritual ao longo do aprendizado, sem 

desaparecer por completo. Em ambos os casos, Jack ou Bruce, a construção de uma 

nova cosmologia pessoal passa pela criação de conceitos que deem conta de explicar 

questões emocionais, psicológicas, comportamentais, etc., a partir de ideias e noções 

espirituais. 

Ainda dentro dessa perspectiva de psicologização, Labate (2014, p. 186) 

afirma que haveria uma “moralização” do sistema, com uma minimização ou 

repressão da importância da bruxaria e feitiçaria, inerente às práticas nativas. Nos 

casos observados em campo, isso parece verdadeiro para pasajeros iniciantes ou 

aprendizes no início das dietas. Mas, ao longo do processo, cada vez mais a ideia de 

bruxaria ou feitiçaria como explicativa para determinados problemas de cunho físico, 

emocional ou psicológico foram adotadas pelos participantes. O caso mais 

emblemático foi o de Katlyn. Entre os aprendizes, foi a que, de início, mais utilizou 

conceitos psicológicos para explicar suas questões. Ela própria afirmou ter graduação 

em psicologia, embora não tenha exercido. Contudo, após o campo, Katlyn mesmo 

alegou que estava sendo vítima de brujería de seu antigo maestro. Da parte do 
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maestro, ele próprio indicou perante os estrangeiros ter sido alvo de ataques de brujos 

durante a cerimônia. A partir das dietas que nomeei como intermediárias, o conceito 

de shitana se tornou de uso corrente entre maestro e seus aprendizes, que utilizaram 

o conceito jungiano de sombra para interpretá-lo, mas mantendo parte da noção de 

brujería. 

Em duas circunstâncias surgiu a figura do estrangeiro a que o maestro shipibo 

lhe atribuiu a condição de brujo. John e Wiliam tinham em comum o fato de ambos 

serem ex-soldados veteranos de guerra e com residência fixa no Peru. Ambos tinham 

algum tempo de inserção no curanderismo, já com acúmulo de dietas realizadas e 

possuidores de seus próprios ícaros. Nas duas ocasiões, o maestro shipibo apontou 

como indicativos de brujo o comportamento desconfiado, uma dificuldade ou rejeição 

mesmo em se relacionar com os demais, e claro, a mesquinhez.  

O mesmo processo de acomodar diferentes conceitos sob uma única palavra 

se observa com o conceito de medicina que designa desde a planta ou árvore, a parte 

específica utilizada, a infusão preparada, seus efeitos físicos e espirituais, a qualidade 

de cura da planta e intenção de curar. Por vezes fala-se simplesmente em medicina 

para designar o espírito da medicina. Para o estrangeiro, as propriedades atribuídas 

a cada medicina em particular também recebem um tratamento de fundo psicológico, 

em que tais atributos de personalidade de cada medicina devem ser incorporados à 

personalidade em transformação. 

Um processo ligeiramente diferente desse ocorre na tradução do conceito de 

dieta pelos estrangeiros. Enquanto a palavra shipibo samá, traduzida simplesmente 

por dieta, significa ela própria uma prática para aprender com os espíritos das plantas, 

a dieta é pensada pelo estrangeiro no seu sentido usual, ou seja, como um regime 

alimentar diferenciado, que é apenas uma parte do que significam as dietas no seu 

contexto nativo.  

Muitas vezes até mesmo a abstinência sexual, parte inseparável das dietas, 

era pensada pelo estrangeiro não de modo integrado, mas como algo à parte delas.  

Nesse caso, o mal-entendido é apenas em parte funcional, já que não 

comunica a totalidade do conceito. Na experiência de campo, isso levou o maestro a 

ter que explicar inúmeras vezes. A saída do mal-entendido se deu por meio de uma 

maior formalização da noção de aprendizagem, conceito que teve seu uso enfatizado 

em detrimento da palavra dieta. 
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No meu campo demorou muito para que o estrangeiro começasse a 

compreender as dietas de uma maneira mais próxima de seu significado nativo. Ainda 

assim, é notável que, para estrangeiros com mais tempo, a quantidade de dietas 

realizadas passa a ser mencionada como um indicativo de quão avançado este possa 

estar no conhecimento da medicina. 

A noção de maestro também passa por um mal-entendido na sua tradução. 

Enquanto para o Shipibo a palavra tem um uso corrente para designar a proficiência 

e a habilidade em realizar determinada função, para o estrangeiro, o maestro é 

interpretado como um guia espiritual. 

O processo de aprendizagem, portanto, é marcado por esse quadro de mal-

entendido ritual, de uma comunicação formada a partir de conceitos amplos e 

imprecisos e de uma forte influência da esfera psicológica como ferramenta primária 

de entendimento. 

Ainda assim, a prática das dietas utiliza de elementos sensíveis na construção 

de um conhecimento que é, sobretudo, pessoal, o que guarda continuidade com a 

prática xamânica.  

A dureza do Chiwawaco ou o perfume do Piri Piri estão lá para quem tiver olhos 

para ver e sentidos para sentir. O que essas e outras propriedades irão evocar em 

cada pessoa diz respeito ao universo de experiências e entendimentos de cada um, 

bem como é pessoal o tipo de relação que a pessoa irá tecer com esta ou aquela 

medicina. Nesse mesmo viés, as idas à floresta nos locais onde estão as medicinas 

também acabam cumprindo esse papel de fornecer elementos visuais, táteis, 

experenciais e geográficos ao estrangeiro que contribuem para que ele melhor se 

situe nesse universo.   

Não é possível determinar se quando o estrangeiro diz estar conectado com o 

espírito da medicina ele o está fazendo nos termos do kano descrito por Brabec de 

Mori (2018), como uma perspectiva de alteridade com esses espíritos. Mas o fato é 

que quando ele canta o seu ícaro, o maestro pode avaliar o quanto ele está conectado 

– o grau de sua profundidade e eficácia e, eventualmente, legitimar aquele ícaro e 

aquela performance a partir de seus próprios critérios.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi trazer elementos que ajudem na compreensão do 

papel ocupado pelo xamanismo na contemporaneidade. A partir de um cenário já 

bastante conhecido pela Antropologia, em que estrangeiros provenientes sobretudo 

da Europa e da América do Norte buscam, através do xamanismo ayahuasqueiro, 

respostas para suas próprias questões existenciais, busquei apresentar o fenômeno 

“pelo lado de dentro” das práticas de iniciação xamânica das dietas. Dessa forma, a 

experiência de campo é também uma experiência de imersão nesse processo de 

aprendizagem xamânica que envolve uma reelaboração perceptiva e cognitiva.  

Ao longo dos capítulos apresentados trouxe elementos que buscam discutir os 

lugares ocupados por esse maestro shipibo e pelos estrangeiros, e sobretudo como 

esses dois universos socais e culturais tão distintos, aparentemente incomunicáveis, 

se tornam de algum modo inteligíveis para ambos, a ponto de desenvolver uma forma 

de aprendizagem.   

No capítulo Centro Soy Rawa busco apresentar as nuances da proposta e 

realização do centro, face ao contexto mais amplo do campo criado pelo xamanismo 

ayahuasqueiro globalizado e de como operam os conceitos de turístico, profissional 

e tradicional. A criação do centro corresponde, em grande medida, justamente a uma 

necessidade do maestro em se reposicionar nesse contexto globalizado. Esse 

reposicionamento passa por uma necessidade de afirmação profissional do maestro, 

e em função da sua noção nativa de tradição.  

Ser um curandero tradicional, no conceito de Diego, opõe-se ao conceito de 

turístico e é afirmado a partir das práticas que ele considera como tradicionais. Entre 

seus próprios parâmetros nativos para justificar e legitimar essa tradicionalidade são 

encontrados dois elementos centrais.  

O primeiro é a realização das dietas com plantas nativas de seu entorno. 

Segundo ele, o uso exclusivo da ayahuasca, sem as plantas, seria um tipo de 

apresentação sem eficácia de sanación e, portanto, “não tradicional”, turística.  

Em segundo estaria o direcionamento ao propósito de sanación que obriga os 

estrangeiros a proferirem formalmente suas intenções, e em um modo crescente de 

objetividade. Diego define o xamanismo turístico como um trabalho sem propósito de 

sanación. A formalização das intenções como parte do ritual cumpre esse papel de 

afirmar de maneira inequívoca ao estrangeiro o propósito de sanación da cerimônia.  
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Realizar as cerimônias segundo seus próprios parâmetros, e não aqueles 

indicados pelos centros turísticos pelos quais passou, representa para Diego tanto 

uma afirmação profissional como a de curandero tradicional. 

A noção de profissional permeia a sociedade shipibo e traduz um anseio, 

principalmente entre os mais jovens, por uma forma de relação mais vantajosa com 

a sociedade moderna, em que haja respeito e reconhecimento por esse trabalho. O 

modelo para pensar essa relação parece se dar a partir dos maestros bilíngues: 

importantes agentes de interlocução dos Shipibo com a sociedade peruana moderna 

envolvente.  

A aquisição de bens desejados pelos Shipibo, tais como rádios e motores 

(MORIN, 1998), parece ter criado um fascínio dos próprios Shipibo em torno dessa 

figura, como um modelo de inspiração para os mais jovens. 

O conceito de profissional é por vezes evocado na linguagem cotidiana em 

oposição ao tempo de um passado selvagem, o que ecoa com a ideologia dos 

missionários protestantes através de seus maestros bilíngues, como forma de 

promover a ruptura com alguns dos antigos costumes ou tradições. 

Contudo, para Diego, ser profissional na prática do curanderismo é ser também 

tradicional. Para ele, ser tradicional é ministrar a ayahuasca com o propósito de 

sanación, e nesse processo utilizar as plantas do seu entorno e realizar as dietas. Ser 

profissional é fazê-lo com dedicação e propósito. No seu discurso, profissional e 

tradicional são valores coincidentes. Ao reposicionar sua atividade de maestro 

curandero a partir do Centro Soy Rawa, Diego busca a realização dessas duas 

esferas. 

Se na figura do maestro bilíngue de formação protestante há um desencontro 

entre o passado, a tradição e a modernidade, na figura do maestro curandero – 

profissional e tradicional – essas duas dimensões, ao menos idealmente, parecem se 

reencontrar novamente.  

Nesse sentido, a maloca e a estrutura do centro parecem também cumprir esse 

mesmo papel. Se por um lado a maloca em seu formato circular remete a uma 

construção idealizada pelo estrangeiro de indígenas vivendo em ocas, trazendo um 

sentido de tradicionalidade, autenticidade e indigenidade (LABATE, 2010, 2014; 

FOTIOU, 2014), por outro lado, para os Shipibo da comunidade, a maloca e a 

estrutura organizada do centro, com poço artesiano, internet e gerador elétrico, 

remetem à modernidade e desenvolvimento.  
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O Centro Soy Rawa, com maloca, alojamento, refeitório, banheiros e 

alojamentos, figura na comunidade entre as maiores construções de Vista Alegre, 

juntamente com o posto de saúde, a escola, a administração e é maior e mais bem 

estruturado do que a única igreja da comunidade. 

Essas observações apontam numa direção parecida àquela que Brabec de 

Mori (2014, p. 215) afirma quando diz que as relações com os gringos podem prover 

um sentido de participação emocional no mundo globalizado, o que seria uma das 

motivações dos Shipibo em se tornarem maestros, além, é claro, do fato de que a 

região do Ucayali oferece poucas oportunidades de emprego. 

A iniciativa de Diego de centralizar sua prática xamânica com uma face voltada 

ao estrangeiro e outra para a própria comunidade ajuda a reposicionar também seus 

próprios valores e os valores da sociedade a que pertence na sua relação com o 

mundo moderno. 

Ao deixar de exercer sua atividade nas cercanias de Cusco e trazê-la para sua 

própria comunidade, Diego parece reproduzir em boa medida a descrição da prática 

de xamãs de buscar a localização ideal para suas atividades. 

A rede de trabalho dos xamãs na Amazônia ocidental pode ser traçada até 

tempos pré-incaicos havendo uma convergência a locais de intenso fluxo de trocas 

materiais, para as trocas simbólicas por meio do xamanismo. A busca por uma 

localização ideal para a prática xamânica parece perseguir essas mesmas rotas de 

trocas materiais e simbólicas (FREEDMAN, 2014, p. 134-135).  

A partir do ciclo do caucho, o xamanismo mestiço estabeleceu uma relação de 

troca entre os bens materiais, normalmente situados a jusante dos rios e os bens 

simbólicos, situados a montante e tendo a própria floresta como depositória (GOW, 

2010).  

Ao situar sua atividade xamânica em sua própria comunidade, onde recebe os 

estrangeiros conectados a partir de uma rede de interesses em que a internet cumpre 

o papel de via de acesso antes desempenhado pelos rios e estradas, Diego parece 

estar buscando uma relação ótima entre estes dois elementos: bens materiais, 

representado pelo dinheiro dos estrangeiros; e bens simbólicos, representados pelas 

plantas da floresta e seus espíritos.  

A globalização da ayahuasca e das práticas xamânicas reconfigura o fluxo 

entre bens materiais e simbólicos, onde a figura do mestiço como intermediário perde 
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parte de sua importância, mas ainda permanece como um dialeto de tradução entre 

Shipibo e estrangeiros, provendo as noções e conceitos centrais das práticas. 

Por outro lado, se a internacionalização da ayahuasca representa o fluxo 

globalizado de saberes, substâncias e práticas (LABATE, 2010), o reposicionamento 

da atividade do maestro em sua própria comunidade também pode ser lido como uma 

estratégia de resposta a esse fluxo ao buscar uma inserção especial – e espacial – 

da comunidade local nesta rede internacional de bens e serviços.  

Tal estratégia encontra eco entre as organizações nativas e governos 

municipal e regional, ao buscar afirmar a ayahuasca e os saberes nativos como traços 

representativos de uma identidade local, buscando também se afirmar como um polo 

de peregrinação (FOTIOU, 2014) desse fluxo internacional de estrangeiros. É nessa 

lógica que também se insere a disputa regional entre Pucallpa e Iquitos pelo 

xamanismo autêntico.  

A estratégia local e regional de se posicionarem como representativas da 

origem de um saber tradicional face à internacionalização reflete ainda outro campo 

de disputa, que é justamente o do saber.  

É generalizada a ideia, não apenas entre os Shipibo, mas para qualquer 

cidadão da região do Ucayali, que existe um interesse científico na ayahuasca. A 

afirmação de seus maestros como legítimos detentores desse saber cumpre um papel 

político de posicionar suas sociedades em mais essa faceta que é da 

internacionalização desse conhecimento.  

Quando Diego afirma que o trabalho não deve ser apenas com a ayahuasca e 

que a eficácia depende em grande medida da utilização das plantas do seu entorno, 

ele está afirmando um saber local, integrado a uma ecossociologia muito específica 

e, portanto, praticamente impossível de ser reproduzida nos ambientes de outras 

latitudes e altitudes. É como se as plantas aliadas de seu caminho como curandero 

se tornassem também aliadas nesse objetivo: o de uma afirmação local do saber. 

Há ainda uma inserção do Centro Soy Rawa na própria comunidade, através, 

por exemplo, do patrocínio de festas cívicas e formaturas de estudantes. Isso 

corresponde em parte à necessidade social de que o maestro deve compartilhar seus 

bens com seus semelhantes, sob o risco de que a atitude mesquinha e individualista 

seja interpretada como sinal de que sua prática seja, em verdade, brujería 

(FREEDMAN, 2014). 
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Ao colocar os próprios estrangeiros sob o olhar da comunidade, estes, no papel 

que historicamente lhes coube de detentores dos bens materiais, também são 

reposicionados em uma condição mais acessível e vulnerável. 

A relação dos Shipibo com esse elemento estrangeiro para aquisição de bens 

materiais não é uma novidade, existindo desde o tempo dos missionários, 

intensificada a partir do ciclo do caucho e reformulada a partir de iniciativas dos 

missionários protestantes como a dos maestros bilingues. A diferença parece se dar 

justamente na forma como essa relação é estabelecida a partir dessa nova posição 

ocupada pelo estrangeiro.  

Nessa nova relação definida com o estrangeiro a partir do xamanismo, o 

maestro Shipibo detém, ao menos parcialmente, a maneira pela qual essa relação 

ocorre. Quando se trata de um pasajero, a relação com esse estrangeiro é definida 

em termos de paciente ou cliente. É nesse desenho que se prefigura a relação de 

trocas entre bens materiais (dinheiro) e bens espirituais (sanación). Quando se trata 

de estrangeiros aprendizes, essa relação se torna mais complexa, uma vez que, além 

do fluxo de bens materiais e espirituais, esse estrangeiro também está mais sujeito 

aos parâmetros morais e de sociabilidade de seu maestro. Diego afirma 

categoricamente que, sendo ele o maestro, a ele cabe determinar as regras de 

participação desse estrangeiro. 

No capítulo “Dietas” busco demonstrar que ainda que haja sempre um esforço 

contínuo em atender às necessidades dos estrangeiros e buscar um dialeto comum 

de entendimento, as exigências impostas pelas dietas acabam por impor também ao 

estrangeiro uma aproximação aos conceitos, práticas e sentidos Shipibo. 

Se a prática das dietas corresponde aos anseios dos estrangeiros em relação 

a uma transformação do self individual (FOTIOU, 2014), também os coloca em uma 

situação de maior vulnerabilidade em que seu comportamento pode ser influenciado 

a partir dos parâmetros shipibo de sociabilidade. O estrangeiro, conforme pensado 

pelo Shipibo, é visto muitas vezes como egoísta e mesquinho, traços de 

personalidade por eles atribuídos ao brujo. Incorporar alguns dos parâmetros shipibo 

de comportamento implicam, entre outras coisas, no caso dos estrangeiros, adotar 

uma atitude mais generosa e mais sociável.  

A transformação da sociabilidade do estrangeiro parece de algum modo fazer 

parte de um projeto civilizatório levado a cabo pelos xamãs shipibo para seus 
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aprendizes estrangeiros. Transformada, essa nova sociabilidade do estrangeiro inclui 

agentes não humanos em seus aspectos ecológicos e espirituais. 

Tal educação parece fazer parte dos próprios anseios desse estrangeiro, 

sensibilizado e motivado pelos valores do neoxamanismo e da Nova Era (BRABEC 

DE MORI, 2014). 

O processo de civilizar o outro, de acordo com seus próprios parâmetros de 

sociabilidade, corresponde em parte à noção Shipibo de educar e transformar os 

náua, o outro, em um dos seus (MORIN, 1998). Corresponde ainda a uma das 

funções atribuídas às práticas xamânicas, de transformar os potenciais inimigos em 

afins e aliados (FREEDMAN, 2014). 

A sugestão de Labate (2010) de que a relação entre maestros nativos e 

aprendizes estrangeiros poderia suscitar uma forma de “colonialismo reverso” me 

levou a pensar o tema sob essa ótica. Por um lado, me sinto compelido a resistir ao 

uso da expressão “colonialismo reverso”, uma vez que não ocorre uma reversão nos 

status do estrangeiro, enquanto possuidor de bens materiais, e do Shipibo, enquanto 

fornecedor de serviços e bens espirituais.  

Por outro lado, podemos compreender que ocorre sim um processo de 

domesticação sobre os possuidores de bens materiais. Se no caso descrito por 

Howard sobre os Waiwai (2002), a domesticação do outro se dá pela domesticação 

do fluxo de mercadorias, no caso aqui descrito essa domesticação incide de modo 

mais direto sobre os próprios possuidores dos bens materiais, sob a condição de 

aprendizes. Nesse caso, a existência de estrangeiros dispostos a se colocarem na 

condição de aprendiz pode ser lida como uma oportunidade para o Shipibo se 

posicionar de maneira mais vantajosa para si nessa relação com esse outro 

estrangeiro. 

Se isso configura uma forma de resistência ao colonialismo, é uma 

possibilidade de investigação e análise. No entanto, embora a temática de resistência 

colonial tenha estado entre minhas preocupações, não creio ser possível avançar 

nessa discussão apenas com esses dados de campo. Seria necessário investigar, de 

maneira mais sistemática, como se dá o fluxo dos recursos provenientes dessa 

relação com o estrangeiro dentro da comunidade shipibo. Ainda assim, um dado é 

que parte importante desse recurso é direcionado para custear estudos dos mais 

jovens, enquanto outra parte é revertida à comunidade.  
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Como já afirmei anteriormente, essa reversão de recursos também busca 

atender à noção shipibo de que o maestro que acumula recursos está sujeito à 

acusação de que em verdade seja praticante de brujería, ou em caso extremo, mesmo 

um pishtaco. 

O que o exemplo de campo demonstrou é que existe um processo de 

reeducação e ressocialização desse estrangeiro específico, a partir de parâmetros 

shipibo de sociabilidade, definidos, entre outras coisas, por um ideal de generosidade.  

Esse ideal de generosidade e compartilhamento de bens, contudo, não é aceito 

e assimilado sem resistência. Em verdade, o próprio formato de gerenciamento do 

centro, de um negócio, impõe parâmetros de controle de recursos alheios ao modo 

de sociabilidade shipibo, para quem negar algo é negar a relação. O formato 

empresarial com que Bruce buscava gerenciar o centro foi fonte de permanentes 

conflitos de interesses, culminando com uma ruptura entre ele e Diego. 

Ou seja, é justamente sobre o fluxo de recursos onde se encontra a maior fonte 

de conflitos entre o maestro e seus aprendizes (e, eventualmente, sócios) 

estrangeiros. 

Se no processo o aprendiz pode ser reeducado e ressocializado, domesticado 

em favor dos parâmetros shipibo de sociabilidade, o caso do maestro suspeito de ser 

pishtaco parece apontar que existe uma possibilidade de socialização numa direção 

oposta. Nesta, ocorre uma inversão no vetor de socialização, em que é o maestro 

shipibo que acaba por adotar uma forma individualista e acumulativa e sendo 

enxergado como um estrangeiro em seu mais temível aspecto: o de um assassino 

que extrai a gordura de suas vítimas.  

No que diz respeito à leitura inicial que os estrangeiros fazem do processo pelo 

qual passam nas dietas, os mesmos o fazem a partir de conceitos prévios 

profundamente marcados por uma interpretação psicológica, em que as medicinas 

atuam como auxiliares desse processo de transformação interna (FOTIOU, 2014; 

LABATE, 2010, 2014).  

Contudo, o que foi percebido é que, à medida que avançam nas dietas, vão 

também adquirindo maior familiaridade com a linguagem que nomeia e compreende 

as medicinas como sendo espíritos: entidades dotadas de personalidade e vontade 

própria. A interpretação psicológica inicial não desaparece, mas é sobreposta a essa 

nova interpretação espiritual, favorecendo um hibridismo em que os espíritos passam 
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a ser vistos como aliados dessa jornada de transformação, imprimindo seus próprios 

atributos de personalidade, incorporados ao novo self. 

Na prática das dietas, a noção shipibo de incorporar atributos dos espíritos da 

medicina ao corpo, personalidade e comportamento converge com o interesse do 

estrangeiro em promover essa transformação interna do self, produzindo um 

hibridismo em que os atributos espirituais da medicina são interpretados como 

características psicológicas positivas a serem adquiridas e incorporadas. 

No capítulo Cerimônias, retomo algumas dessas discussões, uma vez que é 

na cerimônia onde se efetiva e se conclui o aprendizado das dietas.  

O processo todo de aprendizagem, dietas e cerimônias, é marcado por um mal-

entendido que permite uma comunicação bem-sucedida entre maestro shipibo e seus 

aprendizes estrangeiros (LOSONCZY e MESTURINI CAPPO, 2014).  

O que a experiência de campo evidencia é que, a despeito das diferenças e 

mal-entendidos entre Shipibo e estrangeiros, é estabelecido um campo comum em 

que ocorre um diálogo suficientemente funcional para os termos exigidos pela 

aprendizagem.  

A aprendizagem é marcada, pela parte do estrangeiro, por uma interpretação 

psicológica do processo, ao passo que o maestro adota, ao menos parcialmente, 

vocabulário e conceitos de fundo psicológico. 

Mas, se por um lado pode-se falar em uma psicologização da ayahuasca 

(LABATE, 2014) na medida em que conceitos e noções psicológicas são utilizados 

para interpretar as experiências com a bebida, por outro, o processo também pode 

ser lido de maneira inversa, como sendo uma “xamanização da psicologia”, em que 

objetivos psicológicos, como superação de traumas e transformação do self, são 

buscados por meio do xamanismo.  

Em vez de empregar um psicólogo, o estrangeiro entende como mais eficaz a 

mediação do maestro para obtenção de guias espirituais que o conduzirão nessa 

jornada através do self. 

Ainda dentro dessa discussão, procurei observar também o lugar ocupado pelo 

conceito de brujería durante a aprendizagem. 

 A afirmação de que a participação dos estrangeiros nas práticas xamânicas 

nativas implicaria uma “moralização” do sistema por parte deles, com a repressão do 

significado da bruxaria e feitiçaria (LABATE, 2014), foi observado apenas 
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parcialmente, se aplicando mais aos pasajeros que passam pouco tempo e aos 

aprendizes em início de aprendizagem. 

Durante a aprendizagem, foi destacado pelo maestro o papel da shitana, que 

representa a face agressiva da medicina que o aprendiz deve aprender a possuir e a 

controlar, e que foi assimilada, mais uma vez, a partir de um hibridismo em que a 

noção jungiana de sombra se soma ao conceito nativo de brujería.  

Na aprendizagem dirigida por Diego não foi excluída a noção de que o iniciado 

deve adquirir e controlar determinados aspectos agressivos como forma de defesa, e 

que o mesmo deve acautelar-se para que esses aspectos não o influenciem 

negativamente. A possibilidade de um aprendiz se deixar dominar por esses aspectos 

agressivos e se converter em brujo fez parte dos alertas dirigidos aos aprendizes pelo 

maestro e a figura do estrangeiro brujo é evocada como um exemplo concreto desse 

risco. 

Se é verdade, como afirma Labate (2010), que não existam estrangeiros 

reconhecidos pela população local como curanderos, o mesmo não se aplica a 

estrangeiros brujos. A figura do estrangeiro a que os próprios Shipibo lhe atribuem o 

papel de brujo apareceu em meu campo, conforme descrito no capítulo sobre as 

cerimônias.  

É possível pensar a figura desse estrangeiro de longa permanência que recebe 

a caracterização de brujo como sendo o resultado de um fracasso no processo de 

ressocialização. Por outro lado, muitas vezes o estrangeiro brujo é simplesmente o 

aprendiz de outro maestro, que recebe essa denominação justamente em razão de 

ter rompido os laços com seu maestro anterior. 

Além disso, a temática da brujería acabou sendo adotada por aprendizes com 

maior tempo de inserção, como explicativa para problemas de ordem física, 

psicológica e emocional. Ao menos nesses casos, não houve uma repressão ao 

sentido de brujería, mas a assimilação do conceito por parte dos estrangeiros.  

Outro aspecto observado, ainda, foi que a realização de dietas implica uma 

forma sutil de hierarquia entre os participantes estrangeiros. 

Se o período de isolamento coletivo na prática das dietas corresponde à 

formação de uma communitas em que ocorre a suspensão temporária do status social 

(TURNER, 1969), um fato relevante observado foi o surgimento dessa hierarquia sutil 

entre os aprendizes em função da quantidade e tempo de dietas já realizadas por 

cada um. Essa hierarquia produzida pela realização das dietas passa a acompanhar 
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o aprendiz para além da communitas como um indicativo do grau de conhecimento e 

legitimidade entre os estrangeiros que fazem uso da ayahuasca. 

O fato de que o conceito de liminaridade de Turner (1969) implica a passagem 

para outro status levou-me a refletir sobre qual status social seria esse após a 

realização das dietas. Diante do que foi observado, o que me pareceu é que o 

aprendiz estrangeiro de longa permanência, sem tornar-se de fato um curandero, 

passa a uma condição de tradutor e intermediário especializado. Será esse 

estrangeiro especializado pelas dietas o intermediário ideal entre o maestro shipibo e 

os novos pasajeros que deverão aportar ao centro.  

Durante o período de aprendizagem, aqui compreendido tanto pelas dietas 

quanto pelas cerimônias, os aprendizes desenvolvem com pasajeros um tipo de 

relação que é determinado, sobretudo, num sentido de cuidado e atenção com o bem-

estar destes. Embora esse não seja um valor formalizado da aprendizagem, ele é 

exercitado no cotidiano do centro. 

Conhecer o processo por meio das dietas e ter fluência não apenas no inglês 

e no espanhol, mas também, e principalmente, no repertório de valores neoxamânicos 

e Nova Era, além da evidente função de atuarem como pontos de referência na rede 

internacional de interessados no xamanismo shipibo, faz com que esses aprendizes 

sejam disputados entre os maestros e centros, envolvendo inclusive acusações de 

brujería nessas disputas dos maestros por aprendizes.  

Levando-se em consideração esses fatores: a sutil hierarquia produzida pelas 

dietas, o sentido de cuidado em relação aos pasajeros e a fluência tanto no repertório 

neoxamânico quanto aquela que é obtida a partir das dietas e da convivência com o 

maestro shipibo, são alguns dos argumentos em favor da ideia de que uma das 

possibilidades de ordem prática da realização das dietas seja a de tornar esse 

estrangeiro um intermediário especializado na relação entre o maestro shipibo e 

novos estrangeiros.  

Retomo aqui a discussão de que os estrangeiros estariam mais propensos a 

uma viagem interior de autoconhecimento e não propriamente de estabelecer 

relações com a alteridade e com os espíritos (LABATE, 2014; FOTOU, 2014), para 

comparar essa afirmação com os dados obtidos em campo. 

O que foi percebido é que ainda que a interpretação estrangeira para as dietas 

esteja profundamente marcada pelas noções de uma transformação interior, o 

processo das dietas acaba por impor formas de alteridade na relação com as plantas, 
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seus efeitos e espíritos. Essa relação de alteridade se constrói sob o conceito de 

conexão que pressupõe diferentes graus de relação com essa alteridade: a medicina, 

que tem início desde a sua coleta em seu habitat natural. Começa desde aí o 

aprendizado de uma relação do estrangeiro com essas plantas-espíritos que se dá 

em termos, valores e conceitos de seu maestro shipibo.  

A estruturação do aprendizado das dietas, mesmo para estrangeiros, 

correspondeu em grande medida às observações de Leclerc (2002) sobre as dietas 

entre os Shipibo, de que é atribuído uma diferença de valor às plantas, em função da 

distância em que se encontram. Os palos – árvores grandes ocupariam uma posição 

superior nessa hierarquia. 

Assim, o estrangeiro começa dietando as plantas que estão mais próximas, 

cultivadas no terreiro, para somente depois dietar os palos, que estão na floresta 

nativa, mais distantes.   

A visita a locais da floresta onde estão os palos seria uma espécie de 

peregrinação dentro da peregrinação, em que as medicinas mais sagradas estão mais 

distantes no espaço geográfico e, por extensão, na relação de alteridade, exigindo 

também dietas mais sagradas, ou seja, mais longas e mais restritivas que as demais. 

Nesse sentido, a busca pelo Niwe Rao foi percebida pelos aprendizes que dela 

participaram como sendo o ponto mais elevado dessa “peregrinação”, envolvendo 

elementos que lembram uma jornada que é a um só tempo mística e geográfica.  

A busca ao Niwe Rao, de apenas um dia de duração, forneceu elementos para 

a compreensão da ecologia da região que depois foram utilizados na interpretação 

tanto dos kené quanto das visões da ayahuasca. Em torno do Niwe Rao foi contada 

sua história mítica e Diego apresentou o conceito do chaikoni, o homem invisível, a 

partir de uma visão compartilhada com os aprendizes após a coleta do palo. A dieta 

que se seguiu, de um mês, mais restrita que as demais, foi também o momento em 

que a communitas pareceu estar mais unida e em que houve maior empenho nos 

esforços individuais e coletivos de tradução e compreensão dos processos, 

favorecendo uma reelaboração e reconstrução das cosmologias de cada aprendiz 

participante da dieta. 

Outro ponto em favor da relação de alteridade construída durante a 

aprendizagem é que ainda que cada aprendiz esteja empenhado num processo de 

transformação interior, o objetivo final da realização das dietas é de fato aprender e 

possuir ícaros próprios para serem cantados nas cerimônias coletivas. Cantar um 
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ícaro para um público presente na cerimônia é compreendido pelo maestro e pelos 

aprendizes como um modo próprio de compartilhar. 

A aprendizagem dos ícaros envolve diferentes fontes de conhecimento, como, 

por exemplo, a tentativa de reproduzir as palavras, ritmos e melodias do maestro. Mas 

é na relação com a medicina, obtida por meio da dieta, que residem a força e o poder 

do ícaro. Essa relação é definida nos termos do conceito de conexão.  

Os ícaros dos aprendizes também são avaliados e passam por um processo 

de legitimação por parte do maestro que se dá, mais uma vez, nos termos do conceito 

amplo de conexão. Um ícaro conectado é um ícaro legítimo, verdadeiro, capaz de 

afetar as visões, percepções e sentimentos daqueles que estão presentes na 

cerimônia. Mesmo um ícaro legitimado por sua conexão com a medicina deverá ainda 

ser ajustado em função do momento e da necessidade dos presentes. Ou seja, além 

da conexão interna do aprendiz com a medicina, este haverá ainda de aprender a 

conexão externa com os presentes no ambiente da cerimônia. 

Por fim, por mais intenso que tenha sido o aprendizado, não me pareceu que 

tenha havido mudança significativa com relação à inserção social dos estrangeiros. 

Na prática, continuaram a formar um grupo social à parte. Quando em Pucallpa, 

encontravam-se e reuniam-se com outros estrangeiros envolvidos com a ayahuasca, 

enquanto os Shipibo reuniam-se entre si em outros locais.  

Um desses pontos de encontro de estrangeiros foi o Café Elisum, um bistrô 

especializado em alimentação vegetariana localizado em Yarinacocha. Ali, os 

estrangeiros pareciam mais à vontade do que quando entre os Shipibo, enquanto 

trocavam suas experiências e conversavam sobre temas diversos de interesse 

comum. 

Enquanto escrevo estas conclusões, uma de minhas colegas aprendizes, que 

havia adotado a brujería como explicativa para parte de seus problemas, postou algo 

bem aos moldes psicologizantes e internalizantes já descritos sobre: “As relações 

tóxicas com os outros serem resultado de uma relação tóxica consigo mesmo”.  

A postagem me levou a refletir que não é tão simples afirmar a formação de 

híbridos entre a psicologia e os espíritos como resultante da interação entre Shipibo 

e estrangeiros. 

O processo de diálogo entre diferentes cosmologias e epistemologias, de fato, 

favorece a hibridação. Mas híbridos não surgem por geração espontânea, e sim como 
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resultado de um esforço consciente de elaboração do aprendiz estrangeiro, a partir 

das ferramentas interpretativas de que dispõe. 

Ambas as perspectivas – da cosmovisão shipibo e do psicologismo 

neoxamânico – podem coexistir, sem que necessariamente deem origem a esses 

conceitos híbridos. Ainda assim, ocorre um diálogo e a assimilação de conceitos de 

ambas as partes. 

Talvez seja um pouco como os rios amazônicos, em que as águas barrentas e 

negras se encontram, influenciam-se mutuamente, mas ainda percorrem juntos o 

mesmo percurso por uma longa jornada, sem, contudo, se misturarem.  

Ainda assim, no exemplo deste trabalho, Shipibo e estrangeiros compartilham 

um campo comum em que ideias e conceitos fluem de uma margem a outra.  

É possível prosseguir aqui com a metáfora fluvial: mesmo sem se misturarem, 

águas turvas e negras ocupam juntas o mesmo leito do rio.  

 

  



207 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALBUQUERQUE, Ramayana Arrais. Um estudo sobre a criação e implementação 
da Universidade da Floresta no Acre: Uma discussão sobre conhecimentos 
tradicionais. Dissertação (Mestrado). Unicamp, 2015. 
 
ARÉVALO, Guillermo.  El ayahuasca y el curandero Shipibo-Conibo del Ucayali 
(Perú). Revista del Instituto Nacional Indigenista. México, 1986. 
 
BRABEC DE MORI, Bernd. La transformación de la medicina Shipibo-Konibo. 
Conceptos etno-medicos en la representación de un pueblo indigena, en 
Estudios del Hombre 30: 203-243 (Etnografías de América Latina. Ocho ensayos. 
Coord.: Eveline Sigl, Yvonne Schaffler, Ricardo Ávila). 2013. 
 
__________ From de Native’s point of view; How Shipibo-Konibo experience and 
interprete ayahuasca drinking whit gringos. In Ayahuasca Shamanism in the 
Amazon and Beyond. Oxford University Press, 2014. 
 
__________ A magia da canção, a invenção da tradição e a estruturação do 
tempo entre os Shipibo, Amazônia peruana. Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz, Graz, Áustria. Tradução: Sérgio Fonseca. 2017. 
 
__________ The Inka’s song emanates from my Tongue: Learning and 
performing Shipibo Curing Songs. In: La Música y os Pueblos Indígenas. Centro 
Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán. Uruguay, 2018.  
 
CAICEDO, Alhena. Neochamanismos y modernidad lecturas sobre la 
emancipación. Universidad Central – Colômbia, 2007. 
 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Relações e dissensões entre saberes 
tradicionais e saber científico. Revista USP (75), 76-84. 
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i75p76-84. 2007. 
 
________ Pontos de vista sobre a Floresta Amazônica: Xamanismo e tradução. 
1997. 
 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela; ALMEIDA, Mauro Barbosa de (orgs.). 
Enciclopédia da Floresta: o Alto Juruá: práticas e conhecimentos das 
populações. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
 
CARUSO, Giuseppe. Onaya Shipibo-Conibo – El sistema médico tradicional y los 
desafíos de la modernidad. Cambio sociocultural en la selva amazónica. Editorial 
Abya Yala, 2005. 
 
CHAUMEIL, Jean Pierre. Ver, saber, poder: El chamanismo de los Yagua de la 
Amazonía Peruana. IFEA/CAAAP/CAEA-CONICET, 1998.  
 
ESPINOSA, Oscar. Para vivir mejor: Los indígenas amazónicos y su acceso a la 
educación superior en Perú. Pontificía Universidad Catolica del Perú, 2008. 



208 
 

 
 

 
_________ ¿Salvajes opuestos al progreso?: aproximaciones históricas y 
antropológicas a las movilizaciones indígenas en la Amazonía peruana. 
Anthropológica, 2009.  
 
_________To Be Shipibo Nowadays. The Shipibo-Konibo youth organizations as 
a strategy for dealing with cultural change in the Peruvian Amazon region. The 
Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 2012. 
 
FOTIOU, Evgenia. On the Uneasiness of tourism: Considerations on shamanic 
tourism in Western Amazonia. In LABATE, B.; CAVNAR, C. Ayahuasca shamanism 
in the Amazon and Beyond. Oxford University Press, 2014. 
 
FOTIOU, Evgenia. “One heart”: Personal insights into spiritual dimensions of 
participation in contemporary ayahuasca rituals. In: Seeking the Sacred with 
Psychoactive Substances, Chemical Paths to Spirituality and to God, Vol. 2 (p.71-99) 
Chapter: 6. Publisher: Praeger. Editors: J. Harold Ellens, 2014. 
 
FREEDMAN, Françoise Barbira. Shamans’ netwok in Western Amazonia: The 
Iquitos Nauta road. In LABATE, B.; CAVNAR, C. Ayahuasca Shamanism in the 
Amazon and Beyond. Oxford University Press, 2014. 
 
GEBHART-SAYER, Angelika. Una terapia estética: Los diseños visionarios del 
ayahuasca entre los Shipibo-Conibo. América Indígena, [S.l], v. 46, n. 1, p. 189-
218, 1986. 
 
GOW, Peter: River people: shamanism and history in Western Amazonia In 
HUMPHREY, C.; THOMAS, N. Shamanism, history, and the state. University of 
Michigan Press. 1994. 
 
__________ An Amazon myth and its history. Oxford Universty Press. 2001.  
 
HAMMERSCHMIDT, Bianca. Tramando afetos: manipulação de corpos e desejos 
através da magia amorosa entre os Shipibo-Konibo. Dissertação (Mestrado em 
Antropologia) – Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, 
2019. 
 
HOWARD, Catherine V. A domesticação das mercadorias: Estratégias Waiwai. 
In: ALBERT, B. e Ramos, A. Pacificando o Branco: Cosmologias do contato no Norte-
Amazônico. Editora Unesp, 2002.  
 
ILLIUS, Bruno. The concept of Nihue among the Shipibo-Conibo of Eastern Peru. 
In BAER, G (ed.); LANGDON, J. Portals of Power: Shamanism in South America. 
University of New Mexico, 1992. 
 
___________La “Gran Boa”: Arte y cosmología de los Shipibo Konibo. Bulletin / 
Société Suisse des Américanistes vol. 55/56 (1991/92). 
 
KOPENAWA, Davi e ALBERT, Bruce. A queda do céu: Palavras de um xamã 
yanomami / Davi Kopenawa e Bruce Albert; tradução: Beatriz Perrone-Moisés; 



209 
 

 
 

prefácio de Eduardo Viveiros de Castro — 1ª ed. — São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015. 
 
LABATE, Beatriz Caiuby. Ayahuasca Mamancuna merci beaucoup: 
internacionalização e diversificação do vegetalismo ayahuasqueiro peruano. 
Tese (Doutorado). Unicamp, 2011. 
 
___________. The internacionalization of Peruvian vegetalismo. In: LABATE, B.; 
CAVNAR. ayahuasca shamanism in the Amazon and Beyond. Oxford University 
Press, 2014. 
 
LANGDON, Esther Jean. Introducion: Shamanism and Antropology. In: BAER, G 
(ed.); LANGDON, J. Portals of Power: Shamanism in South America. University of 
New Mexico, 1992. 
 
LANGDON, Esther Jean e ROSE, Isabel Santana. Diálogos (neo)xamânicos: 
encontros entre os Guarani e a ayahuasca. Revista Tellus. Campo Grande –MS, 
2010. 
 
LECLERC, Frédérique Rama. Des modes de socialisation par les plantes chez les 
Shipibo-Conibo d'Amazonie péruvienne. Tese de Doutorado. Université Paris 
Nanterre, 2003. 
 
___________. Los Noi Rao. Université de Paris Nanterre. In: ERIKSON, P; Paraíso 
Abierto, Jardines Cerrados: Pueblos indígenas, saberes y biodiversidad Quito- 
Equador, 2003. 
 
LÉVI STRAUSS, C. A ciência do concreto. In: O pensamento selvagem. SP, Ed. 
Nacional, 1976. 
 
LOSONCZY, Anne-Marie e MESTURINI CAPPO, Silvia. Ritualized 
misunderstanding between uncertainty, agreement, and rupture: 
Communication patterns in Euro-American ayahuasca ritual interactions. In: 
LABATE, B.; CAVNAR. Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond. Oxford 
University Press, 2014. 
 
LOPES, Leandro Altheman. Muká, a raiz dos sonhos. Editora Livre Expressão. São 
Paulo-SP, 2013. 
 
LUNA, Luís Eduardo. Vegetalismo – Shamanism among the mestizo population of 
the peruvian amazon.  Tese de doutorado. Acta Universitatis Stockholmiensis, 1986. 
 
________________ Icaros: Magic melodies among the mestizo shamans of the 
Peruvian Amazon. In: BAER, G (ed.); LANGDON. Portals of Power: Shamanism in 
South America. University of New Mexico, 1992. 
 
LUNA, Luís Eduardo e AMARINGO, Pablo. Ayahuasca visions: The religious 
iconography of a Peruvian Shaman. Berkeley, California, 1999. 
 



210 
 

 
 

MAUSS, Marcel. Uma categoria do espírito humano: A noção de pessoa, a de 
"eu". In:______. Sociologia e antropologia. São Paulo: COSACNAIFY, 2003.  
 
MORÍN, Françoise: Los Shipibo-Conibo. In: BARCLAY, F.; SANTOS GRANERO, F. 
Guia Etnográfica de la Alta Amazonia (Volumen 3). Primera edición, Smithsonian 
Tropical Research Institute/ Ediciones Abya-Yala, 1998. 
 
OLIVEIRA, Aline Ferreira. Yawa-nawa: alianças e pajés nas cidades. Dissertação 
(mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, Programa de Pós-Graduação em Antropologia social, Florianópolis, 2012. 
 
_______________. Plantas, dietas, éticas yawanawá: iniciações xamânicas 
contemporâneas. Artigo NEIP, 2016. 
 
PLATERO, Ligia Duque. Reinvenções daimistas: Uma etnografia sobre a aliança 
entre uma igreja do Santo Daime e o povo indígena Yawanawá (Pano). Tese 
(Doutorado). UFRJ/ IFCS. Rio de Janeiro/RJ, 2018. 
 
SOUZA, Renan Reis. Arte, corpo e criação: vibrações de um modo de ser 
yawanawá. Dissertação de Mestrado. UFRJ, 2015. 
 
PÉREZ GIL, Laura. Pelos caminhos de Yuve. Dissertação (Mestrado). UFSC, 1999. 
________________. Metamorfoses yaminawa: Xamanismo e socialidade na 
Amazônia peruana. Tese de Doutorado. UFSC. 
 
_______________. Chamanismo y modernidad: fundamentos etnográficos de 
un proceso histórico. In: ERIKSON, P. Paraíso Abierto, Jardines Cerrados: Pueblos 
indígenas, saberes y biodiversidade. Quito-Equador, 2003. 
 
_______________. Corporalidade, ética e identidade em dois grupos pano. 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2003. 
 
SAHLINS, Marshal. O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por 
que a cultura não é um "objeto" em via de extinção (parte II). Mana [on line], 1997. 
 
SEEGER, Anthony, Roberto DA MATTA & Eduardo B. VIVEIROS de Castro. A 
construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu 
Nacional, Série Antropologia, n. 32, p. 2-19. 1979. 
 
STRATHERN, Marilyn: Entre uma melanesianista e uma feminista. Cadernos 
Pagu, (8/9), 7-49. Recuperado de: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/18772011 
 
TAUSSIG, Michael: Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem: Um estudo 
sobre o terror e a cura. Tradução: Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Editora Paz 
e Terra, 1987. 
 



211 
 

 
 

TOURNON, Jacques e SILVA, Milton: Plantas para cambiar el comportamiento 
humano entre los Shipibo-Conibo. Artigo. CNRS, Francia, y Asociación Científica 
Tambo Cultural del Ucayali, Pucallpa, Perú, 1986.  
 
TOURNON, Jacques. La merma mágica. Vida e historia de los Shipibo-Conibo 
del Ucayali, Lima, CAAAP, 2002. 
 
TOWNSLEY, Graham. Song paths the ways and means of Yaminahua Shamanic 
Knowledge. In: L'Homme, 1993, tome 33 n° 126-128. La remontée de l'Amazone. p. 
449-468. 
 
TURNER, Víctor W. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Tradução de 
Nancy Campi de Castro. Petrópolis, 1974. 
 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo: A antropologia perspectiva e o método de 
equivocação controlada. Conferência inaugural dos encontros da Society for the 
Anthropology of Lowland South America (SALSA), ocorridos na Universidade 
Internacional da Florida, Miami, 17-18 de janeiro, 2004. 
 
WACQUANT, Loïc. Corpo e Alma - Notas etnográficas de um aprendiz de boxe. 
Rio de Janeiro, 2002. 
 
  



212 
 

 
 

ANEXO: MEDICINAS 
 

“PLANTAS” OU FOLHAS  
 

1) Ajo Sacha (Mansoa alliacea) 

A classificação botânica do Ajo Sacha coincide com a do brasileiro Cipó-Alho, 

no entanto, as plantas que pude ver na floresta não tinham aspecto de cipó, mas de 

um pequeno arbusto com folhas grandes. Tem odor e sabor similares ao alho, a que 

se atribui suas qualidades como medicina.    

 

2) Guayusa (Piper Callosum ruiz & pav). 

Há outra planta, denominada Guayusa, que se trata da Ilex guianensis, 

aparentada do mate. A Guayusa a que faço referência neste trabalho é uma 

piperácea. No Acre é cultivada com o nome de Elixir Paregórico, onde é usado 

principalmente para aliviar indigestão e desconfortos abdominais. Também encontrei 

a descrição de “ventre livre” em sites especializados.  

 

3) Albahaca (Ocimum basilicum) 

Alfavaca. Trata-se de uma planta perfumosa da família do manjericão. 

Cultivada, mas espalha-se com facilidade. Foi a planta que melhor e mais 

rapidamente se desenvolveu no terreiro do centro, formando grandes moitas ao redor 

das principais construções. Resistiu bem mesmo durante o forte verão amazônico. É 

uma planta que pode ser dietada (já fiz sua dieta em outra ocasião), no entanto, 

durante nosso período de campo no centro ninguém a dietou. Ainda assim, foi muito 

utilizada especialmente em banhos preparados normalmente algumas horas antes da 

cerimônia. Maestro Diego explicou que o objetivo de tais banhos era o de estabelecer 

uma conexão com a ayahuasca e a planta que eventualmente a pessoa estivesse 

dietando, através do perfume da Albahaca. Seu principal efeito parece ser de produzir 

um frescor e suavidade que se refletem no shinán durante a cerimônia.    

Outro uso costumeiro da Albahaca era colher algumas de suas ramas e uni-las 

em um feixe que se denomina chacapa. Trata-se de um importante instrumento 

xamânico, usado principalmente para limpeza dos “ares” (niwe) ao redor dos 

pasajeros. De algum modo, cumpre também um papel musical análogo ao maracá, 
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produzindo um som suave e melódico na medida em que é agitada durante a 

execução do ícaro.  

 

4) Charamachillo  

Não encontrei sua identificação botânica e tampouco conheço a planta em 

outra localidade ou com outro nome. Assemelha-se um pouco à estrutura da 

Albahaca, mas trata-se definitivamente de outra planta, com folhas menores e 

perfume totalmente distinto. Suas folhas pequenas são de um verde-claro de tons 

azulados e o perfume, muito intenso, lembra, de longe, a arruda. Havia apenas um 

pequeno pé de Charamachillo plantado no terreiro do centro que quase morreu 

durante o verão amazônico, ainda assim, rebrotou com o início das chuvas.   

Por ser planta perfumada, atribui-se a ela a capacidade de clarear os 

pensamentos e visões, bem como de perfumar internamente o corpo, como parte da 

preparação do curandero.  

Diego ainda atribui a essa planta a capacidade de anular os efeitos da 

menstruação considerados negativos para a cerimônia. Isso tem relação com a 

tradicional proibição de que mulheres menstruadas participem da cerimônia. Segundo 

Diego, tendo essa planta dietada e cantando seu ícaro é possível permitir a 

participação de mulheres menstruadas e evitar qualquer daño. É uma das primeiras 

plantas que podem ser dietadas logo de início, mesmo que seja um pasajero de curta 

permanência.  

Embora seja perfumada como a Albahaca, há uma diferença fundamental entre 

ambas as plantas. Enquanto a Albahaca produz mais um efeito de suavidade, mais 

para um alívio ou mesmo relaxamento, o perfume do Charamachillo, muito agradável 

e penetrante, parece trazer uma qualidade de despertar.  

 O ícaro cantado por Diego para o Charamachillo pareceu trazer uma presença 

intensa e radiante. 

 
5) Tanti Rao 

Trata-se de uma planta rasteira, semelhante à hortelã-roxa. Havia um pequeno 

pé dela que quase morreu durante o verão, mas espalhou-se espontaneamente nas 

áreas úmidas próximas ao banho. Diego disse ser essa uma planta de mais difícil 

obtenção e que aquela, especificamente, lhe foi presenteada por uma senhora idosa 

shipibo. 
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Tournon (1986) identifica o Tanti Rao como Justicia sp. Mas pode haver 

diferentes espécies botânicas classificadas como Tanti Rao por suas qualidades. 

Hammerschmidt (2019) traz uma foto de um Tanti Rao que não corresponde à mesma 

espécie que me foi apresentada em campo por Diego. Às vezes ele também se referia 

a essa espécie como “Unanti Rao”, em referência ao aspecto das folhas lembrarem 

o formato de um coração.   

 

ARBUSTIVAS 
6) Piñón Blanco (Jatropha curcas) 

Pinhão-branco. Trata-se de um arbusto, mas pode se tonar relativamente alto, 

com até dois metros e meio. É cultivado e bastante abundante por toda a comunidade.  

Há duas formas de preparação da medicina que podem ser complementares. 

Uma delas é macerar as folhas em água fria e outra, espremendo o sumo de suas 

hastes. No caso, foi preparada agregando-se um pouco de tabaco à maceração.  

Diz-se que sua seiva pegajosa é mariri, ou seja, uma substância que tem 

propósito de proteção do curandero quando este faz a extração de elementos 

patogênicos.  

Atribui-se também ao Piñón Blanco a capacidade de clarear as visões.  

Também se utilizam suas ramas para confeccionar a chacapa.  

 

7) Piñón Colorado (Jatropha gossypiifolia) 

Pinhão-roxo. Arbusto normalmente menor que o Pinhão-branco. Já realizei sua 

dieta em outra ocasião, mas não durante este período de trabalho de campo. A forma 

de preparo são suas folhas maceradas em água, podendo ser acrescido tabaco ou 

não.  

Atribui-se ao Piñón Colorado a capacidade de combater magia negra, mas 

também, e justamente por isso, é uma das plantas a que se atribui possuir a shitana, 

ou seja, pode ensinar brujería. A shitana do Piñón Colorado é percebida como um 

conjunto de visões mais escuras durante a cerimônia, que podem assustar ou mesmo 

aterrorizar o aprendiz em dieta. 

Também se usa em banhos e em chacapa dentro desse mesmo leque de 

finalidades. 
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8) Chiric Sanango (Brunfelsia grandiflora)  

Planta arbustiva que é utilizada sob a forma de dieta (considerada uma das 

mais importantes na formação xamânica) e como aditivo à ayahuasca. Conheci duas 

formas de utilização.   

A primeira delas é sua entrecasca macerada em água, podendo ser acrescida 

de tabaco ou não. A segunda é curtida em aguardente e mel de abelha. Diego diz que 

dessa segunda maneira pode ser utilizada em dietas mais curtas.   

Durante o campo também notei que os trabalhadores do centro tomavam 

dessa maneira para alívio de dores musculares e também para prevenir resfriados, 

portanto, nesse caso, o sentido de sanación parece bastante evidente.  

Contudo, conforme argumentei anteriormente, durante uma dieta iniciática, o 

efeito de sanación mais óbvio é preservado, sendo a ele agregados outros 

significados que ampliam o sentido da medicina. 

Na Amazônia brasileira é chamada de jasmim-da-mata e manacá, entre outras. 

 

9) Camalonga (Thevetia peruviana) 

No Brasil é planta bastante difundida como ornamental e medicinal, onde é 

conhecida como Olho-elétrico, Chapéu-de-napoleão e Aguaí, entre outros nomes.   

 

 

“PALOS” OU ÁRVORES  
 

10) Chuchahuasi (Maytenus laevis) 

É uma árvore relativamente comum na floresta ao redor do centro. Foram 

apontadas ao menos quatro delas nos arredores. Para a abertura do centro, teve de 

ser derrubada uma delas, que passou a ser utilizada como medicina. Para dieta pode-

se utilizar a entrecasca ou a raiz cozida ou apenas ralada sobre a água fria. A água 

tinge-se de vermelho em poucos minutos. Outra forma de uso corrente é também 

curtida em aguardente. Especialmente quando preparada dessa maneira, recebe o 

apelido de Para-para. Com forte conotação sexual, ao Chuchahuasi atribui-se o poder 

de aumentar o vigor sexual masculino e estimular a ereção. Contudo, suas 

propriedades não se encerram somente aí e a propriedade de vigor se estende à 

potência muscular, à força e disposição físicos, à capacidade de suportar cargas 
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pesadas, à recuperação do bem-estar após uma jornada estafante, ou mesmo para 

aliviar dores resultantes do trabalho pesado.  

Durante o campo tive a oportunidade de observar a relação entre os 

trabalhadores do centro, empenhados nas atividades de construção da maloca, com 

o Para-para, nesse caso preparado com aguardente e mel. Em termos de dieta, se 

diz que quando determinado palo é preparado com aguardente, há menos riscos de 

kutipa, sendo esta, portanto, a forma mais indicada para seu uso doméstico, ou de 

sanación. Ainda assim, prescreve-se evitar por alguns dias alimentos apimentados ou 

gordurosos. Sobre a relação sexual, o que foi dito é que a partir do momento que a 

pessoa tem relação, cessa o poder do palo, ou seja, ele não irá atuar além daquele 

ponto, isso se tratando, é claro, de seu uso em aguardente. 

Não identifiquei o nome brasileiro correspondente a essa espécie.  

 

11) Tamamuri (Brosimum acutifolium) 

Há a maneira de utilização curtida em aguardente, sendo esse seu uso 

doméstico mais comum. Outra é colocar, com uma folha, o seu látex sobre o osso ou 

articulação doloridos.   

Parece se tratar da espécie conhecida como “Mamica-de-cadela”.  

 

12) Zapote Renaco/Came Renaco (Ficus insipida) 

Pelas descrições que obtive se trata da mesma espécie que conhecemos na 

Amazônia brasileira como Apuí. É chamada de Zapote Renaco quando ela ainda 

cresce sobre o tronco de outra árvore e Came Renaco a árvore adulta.  

 

13) Ajos Quiros (Gallesia integrifolia) 

Pau-d’Alho. 

 

14) Shihuahuaco (Dipteryx odorata) 

Na Amazônia brasileira o conhecemos como Cumaru-ferro. 

 

15) Niwe Rao 

A descrição de Luna (1984: 68) sugere se tratar do Huairacaspi (Cedrelinga 

catenaeformis) e nesse caso seria a brasileira cedroarana. Trata-se de uma árvore 

bastante rara. 
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16) Noi Huaste (Cyperus articulatus) 

No Brasil, Piri Piri ou Priprioca. 
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GLOSSÁRIO 
 

Arkana: ícaro de defesa. 

 

Arkanear: cantar a arkana com finalidade de proteção a uma pessoa. 

 

Abut: tipo de perfume industrializado comercializado em frascos. É utilizado às vezes 

em combinação com plantas. Considerado atrativo.  

 

Água de Florida: tipo de perfume básico utilizado em cerimônias, tanto no ambiente 

quanto aspergido sobre as pessoas para limpeza espiritual e energética. 

Industrializado, é adquirido nos mercados de Pucallpa. 

 

Água de Kananga: comercializado em frascos industrializados como a Água de 

Florida, porém, de aroma mais marcante. Considerado atrativo.  

 

Chacapa: leque feito de folhas utilizado em cerimônia.  

 

Chamba: trabalho. 

 

Curaca: antiga denominação dos líderes comunitários. 

 

Cushma: indumentária considerada tradicional, similar à túnica ou poncho, com 

kenés bordados.  

 

Ícaro: canção de cerimônia. 

 

Maestro: alguém com proficiência em determinada função, com procedência 

hierárquica sobre os demais trabalhadores daquela área, p. ex: “Pedro é o maestro 

carpinteiro, os demais são seus trabalhadores”. No caso de Diego, ele se define como 

maestro curandero.  

 

Maloca: construção circular utilizada para cerimônia.  
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Mapacho: cigarros artesanais adquiridos no mercado e utilizados em cerimônias.  

 

Medicina: em seu uso corriqueiro, é simplesmente um sinônimo para remédio ou 

medicamento. No contexto apresentado, a palavra engloba múltiplos significados, 

podendo ser usada para significar qualquer planta ou árvore com propriedades 

medicinais ou ainda a que se atribui ser possuidora de conhecimento ou poder. 

Significa ainda o atributo de determinada planta, por exemplo: “O Tamamuri possui 

forte medicina”. Por vezes, a palavra “medicina” é utilizada como um sinônimo para o 

espírito de determinada planta, por exemplo: “A medicina do Shihuahuaco me 

ensinou”; ou ainda, o efeito de determinada planta, por exemplo: “Esse calor é a 

medicina do Chuchawasi”. A palavra “medicina” pode ainda ser utilizada para 

qualificar a ação de um ícaro, por exemplo: “Esse ícaro é pura medicina”. Quando a 

palavra “medicina” é utilizada como um qualificador, se opõe à brujería ou shitana.  

 

Shitana: aspecto negativo ou sombrio de determinadas plantas, compreendida 

como potencial fonte de brujería e associada às visões mais escuras durante a 

cerimônia. Às vezes, a palavra é utilizada simplesmente como um sinônimo para 

brujería.  


