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RESUMO 

Esta dissertação investigou a questão da Geografia da Religião, compreendendo-a 
como manifestação da fé em um território atravessado pelo poder do existir, bem 
como espaço marcado pelo simbolismo do crer na experiência religiosa. Sendo 
assim, uma explicação palpável parte do reconhecimento de que o espaço 
amazônico é de extrema importância para as questões culturais, sociais e religiosas 
dos adeptos do Santo Daime. Nesse sentido, compreende-se o espaço como 
sagrado, pois se conecta com a vivência da fé do indivíduo e sua cotidianidade 
como social no lugar. Para tanto, esta pesquisa investigou e analisou, dentro da 
Geografia da Religião, como que a fé na Doutrina do Santo Daime configurou-se em 
uma manifestação religiosa com potencial para a construção dos espaços sagrados 
do Santo Daime na Amazônia acreana e amazonense. Assim, para subsidiar o 
debate sobre a representação geográfica do entendimento dos espaços sagrados, 
do Bem Viver e a sacralidade da natureza do Santo Daime na Amazônia acreana e 
amazonense, usamos como categoria de análise da Geografia o espaço e o lugar 
numa perspectiva geográfica humanista e fenomenológica. Em consonância esses 
aspectos, o presente estudo utilizou o método de pesquisa fenomenológico, por 
compreender que ele oferece mais informações sobre o espaço e a vivência que o 
indivíduo constrói em sua essência, sua subjetividade com os espaços e lugares que 
ocorrem os fenômenos retratados neste trabalho. Como técnica metodológica, usou-
se questionário semiestruturado para a realização das coletas de dados das 
entrevistas realizadas com daimistas e transcrição delas. Dessa forma, as questões 
tratadas por esse estudo trazem contribuições para o aprofundamento e ampliação 
da análise sobre os elementos geográficos que a religiosidade representa no cenário 
estadual e nacional. Também é de grande relevância para os estudos da Geografia 
da cultural no que se refere ao espaço de atuação deste fenômeno religioso, além 
de possibilitar a construção de uma identidade maior para os que pertencem ao 
Santo Daime no estado do Acre e Amazonas. Os resultados obtidos apontam que, 
desde seu surgimento, o processo de sacralização da natureza, no Santo Daime, 
está relacionado aos ensinamentos e práticas ritualísticas que se baseiam na busca 
cotidiana de enxergar parte do mundo natural e espiritual. De tal modo, as 
experiências religiosas dos daimistas são permeadas de sacralização em meio aos 
espaços sagrado da doutrina. Assim, a fé, no Santo Daime, potencializa a 
construção dos espaços sagrados e mostra caminhos para o bem viver como 
experiência da fé na floresta amazônica, uma vez que a própria filosofia daimista 
concebe a natureza um caráter sagrado. 

Palavras-chave: Santo Daime, Espaço Sagrado, Amazônia, Ayahuasca e Bem 

viver. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

Cuando se trata de Religión en la que buscamos la comprensión geográfica, 
podemos ver que la manifestación de la fe en un territorio que representa el poder 
de existir, y el espacio que representa el simbolismo de creer en la experiencia 
religiosa más allá de una explicación palpable, en la que el El espacio amazónico es 
de suma importancia para las cuestiones culturales, sociales y religiosas de los 
simpatizantes del Santo Daime. En el caso de la Religión en la que se buscó la 
comprensión geográfica, se percibió que la manifestación de la fe en un territorio 
representa el poder de existir, y el espacio representa el simbolismo de creer en la 
experiencia religiosa más allá de una explicación palpable, en cuyo espacio región 
amazónica es de suma importancia para las cuestiones culturales, sociales y 
religiosas de los simpatizantes del Santo Daime. En este sentido, el espacio se 
entiende como sagrado, en tanto se conecta con la experiencia de fe del individuo y 
su cotidianidad como social en el lugar. Esta investigación indaga y analiza dentro 
de la Geografía de la Religión cómo la fe en la Doctrina del Santo Daime se 
configuró en una manifestación religiosa con potencial para construción de los 
espacios sagrados del Santo Daime em la Amazonía Acreana y Amazonense. Así, 
para sustentar el debate sobre la representación geográfica de la comprensión de 
los espacios sagrados, del Buen Vivir y de la sacralidad de la naturaleza del Santo 
Daime en el Acre y la Amazonía amazónica, utilizamos el espacio y el lugar en una 
perspectiva humanista y geográfica como categoría de análisis de la Geografía 
fenomenológica. El presente estudio utilizó el método de investigación 
fenomenológico, entendiendo que ofrece más información sobre el espacio y la 
experiencia que el individuo construye en su esencia, su subjetividad con los 
espacios y lugares donde ocurren los fenómenos retratados en este trabajo. Como 
técnica metodológica se utilizó cuestionario semiestructurado para la recolección de 
datos de entrevistas a daimistas y su transcripción. Los temas abordados por este 
estudio traen aportes para la profundización y ampliación del análisis de los 
elementos geográficos que representa la religiosidad en el escenario estatal y 
nacional. También es de gran relevancia para los estudios de Geografía de la cultura 
en lo que respecta al espacio de acción de este fenómeno religioso, además de 
posibilitar la construcción de una mayor identidad para quienes pertenecen al Santo 
Daime en el estado de Acre y Amazonas. Los resultados obtenidos indican que, 
desde sus inicios, el proceso de sacralización de la naturaleza, en Santo Daime, está 
relacionado con enseñanzas y prácticas rituales que se basan en la búsqueda 
cotidiana de ver parte del mundo natural y espiritual. De esta forma, las experiencias 
religiosas de los daimistas se impregnan de sacralización en medio de los espacios 
sagrados de la doctrina. Así, la fe en el Santo Daime potencia la construcción de 
espacios sagrados y muestra formas de vivir bien como experiencia de fe en la selva 
amazónica, ya que la propia filosofía del Daime concibe a la naturaleza como un 
personaje sagrado. 

Palabras clave: Santo Daime, Espacio Sagrado, Amazonía, Ayahuasca y Buen vivir. 
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APRESENTAÇÃO 

Quem escreve este texto é um jovem professor de Geografia, nascido em Rio 

Branco-AC, onde morei até meus 28 anos, quando migrei em 2019, para Porto 

Velho-RO, em busca de realizar a continuidade de meus estudos ao nível de 

mestrado na Universidade Federal de Rondônia-UNIR.  

Graduei-me em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Acre 

em 2014, com luta e perseverança, mas, também, tive muita sorte. A questão 

financeira foi o que mais pesou ao fazer a graduação no turno matutino. Afinal, para 

custear meus estudos e possibilitar uma maior experiência, eu concorri à bolsa de 

Iniciação Científica, em que pesquisei “As influências das condições sociais dos 

discentes na escolha do curso na UFAC: visão a partir de indicadores da 

espacialidade social dos alunos; 2013”; e “As transformações do ensino de 

Geografia a partir dos PCNs e sua importância para a formação do sujeito ativo na 

sociedade atual; 2014”, com a orientação do professor Dr. Silvio Simione da Silva.  

No ano de 2012, quando eu ainda estava na graduação em Licenciatura em 

Geografia na UFAC, cursei a disciplina de Geografia da Amazônia, ministrada pela 

professora Mestra Júlia Lobato Moura, na qual se realizou um trabalho de campo na 

Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra – APARIS, localizada na cidade 

de Rio Branco, Acre. 

Neste trabalho de campo, observei as paisagens que compõem a região 

amazônica e tive contato com o espaço da Doutrina do Santo Daime, mais 

precisamente a Sede do CICLU – Alto Santo, fundada pelo mestre e recebedor da 

Doutrina no Acre Raimundo Irineu Serra. 

Nas observações que fiz no lugar, constatei que o espaço de localização da 

APARIS era bem mais que uma área de proteção que passava por um conflito de 

preservação ambiental devido ao crescimento populacional dos bairros do entorno. 

Visivelmente, pude ver um ambiente que guardava as tradições e se fazia recinto da 

Doutrina do Santo Daime, de tal maneira que pessoas visitavam o túmulo do mestre 

Irineu Serra, dando ao lugar um valor sagrado, espaço de culto à fé e religiosidade 

com características únicas e cheias de traços da cultura amazônica. 
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Pude observar que o lugar onde se localiza o túmulo do mestre Irineu Serra 

era bastante visitado por adeptos da Doutrina do Santo Daime, onde lá se fazia um 

espaço carregado de sacralidade, fé, de preces, rezas e conexões com os laços do 

mestre fundador. 

Passaram-se quase seis anos e a imagem do lugar do túmulo do mestre 

Irineu Serra como espaço sagrado e de visitação por pessoas de diversas partes do 

Brasil e do mundo ainda me causava um fascínio de buscar maior entendimento 

deste fenômeno. Para quem percebe a Doutrina do Santo Daime com o olhar de 

fora, consegue ver as conexões que seus adeptos realizam com o espaço, o lugar e 

a natureza. 

Conheci o Programa de Pós-Graduação em Geografia, através do meu amigo 

Rogério Mesquita. Foi então, que no ano de 2018, eu me escrevi para o Programa 

de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Geografia/ PPGG – UNIR, para 

buscar realizar um estudo dentro de uma pesquisa científica nesta modalidade 

acadêmica. 

Na pesquisa, queria entender os fenômenos que a Doutrina do santo Daime 

apresenta na construção dos seus espaços sagrados e sacralização da natureza 

como uma experiência da fé na Amazônia acreana e amazonense.  Novamente, 

pude contar com o apoio de minha professora mestra Júlia Lobato, com dicas de 

leituras, trocas de ideias acerca do esboço do projeto de pesquisa, além de muito 

incentivo na continuidade dos estudos no mestrado em Geografia. Também contei 

com o apoio de um grande ser humano, o professor Dr. Silvio Simione da Silva, meu 

ex-orientador de PIBIC, e da professora Dra. Lucilene Almeida. 

Após ter realizado todos os trâmites que exigia o edital do processo seletivo, 

aguardei os resultados. Ao sair à classificação final, no primeiro trimestre de 2019, 

fiquei surpreso com a aprovação geral em 3º lugar. A sensação era indescritível ao 

ver meu nome apto a cursar os estudos de mestrado em Geografia em uma 

Universidade pública. A aula inaugural aconteceu no dia 8 de abril de 2019, 

ministrada, para a minha surpresa, pelo professor Dr. Silvio Simione da Silva.  

Após a aula inaugural, comecei a cursar as disciplinas do mestrado em 

Geografia, sendo a primeira Geografia e Gênero, ministrada pela Professora Dra. 
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Maria das Graças Silva Nascimento Silva, em que realizei leituras que me permitiram 

refletir sobre o papel de gênero e a importância da mulher na construção do 

conhecimento, das sociedades e lutas pelos seus direitos que por muito tempo foi 

silenciado pelo patriarcado.  

Ao realizar um estudo sobre o viés sexista que está presente nas pesquisas e 

que, de certa maneira, caracterizam uma exclusão no debate de gênero na 

Geografia, isso gerou em mim uma visão crítica capaz de introduzir novos olhares 

com a perspectiva de incluir nos estudos geográficos a contribuição que a mulher 

sempre teve ao longo do processo histórico geográfico e, assim, caminhar para uma 

geografia de gênero inclusiva dentro dos estudos da Geografia. 

Ainda existe uma manutenção do “status quo”, na figura masculina. Assim, a 

Geografia de gênero surgiu para viabilizar a figura feminina nas pesquisas que 

davam invisibilidade nas pesquisas anteriores no campo das ciências humanas de 

modo geral, em específico, nos estudos geográficos. 

Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia foi a segunda disciplina que 

cursei na pós-graduação, ministrada pelos professores Dr. Adnilson de Almeida 

Silva, Dorisvalder Dias e Michel Watanabe. Nesta disciplina, refleti sobre os métodos 

de pesquisas e as estruturas de dissertações e teses, bem como roteiros de trabalho 

de campo e entrevistas.  

Além disto, os debates sobre técnicas de pesquisa e metodologias me 

auxiliariam para o desenvolvimento e alinhamento da presente pesquisa. Assim, 

realizei também reflexões sobre a epistemologia e natureza do conhecimento que os 

estudos geográficos permitem no espaço geográfico amazônico.  

A Ecologia Humana da Amazônia foi a minha terceira disciplina, ministrada 

pelo professor Dr. Julien Marius Reis Thevenin. Nesta disciplina, fiz leituras sobre as 

questões ecológicas e relações que as populações amazônicas construíram e 

constroem com a natureza a partir do conhecimento das bases teórico-conceituais 

da Ecologia Humana, assim como o entendimento de questões sobre as interações 

Homem-Natureza com relação à adaptabilidade humana, ecopolítica internacional, 

ao manejo ambiental e a manutenção da sociobiodiversidade na Amazônia. 

Seminário Temático II – Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais foi a quarta 

disciplina, ministrada pela professora Dra. Klondy Lúcia de Oliveira Agra, na qual 
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realizei debates sensíveis e oportunos para entender as configurações das 

sociedades, culturas e processos que a epistemologia eurocêntrica fez no mundo. 

Através das leituras, consegui entender as teorias críticas que se relacionam 

com o pós-colonial e o decolonial para a realização e construção de análises que me 

permitiu desconstruir o modelo colonialista. Evidenciei as vozes silenciadas e o 

esvaziamento das culturas a partir da colonização realizada pelos europeus no 

continente africano e americano. 

Participei da XXXVII Semana de Geografia e XIV encontro da Pós-Graduação 

em Geografia e I Encontro dos grupos de pesquisas, realizada entre os dias 04 a 09 

de novembro de 2019, com temática: As Queimadas na Amazônia e os impactos 

socioambientais no Brasil profundo. Neste evento, realizei a apresentação de 

Banner da pesquisa de mestrado Santo Daime: da sacralização da natureza ao bem 

viver como experiência da fé.  Ministrei o minicurso Elaboração do Mapa Conceitual 

da Pesquisa, em parceria com a doutoranda Jaqueline Sousa de Araújo. 

Fiz o Estágio Docência no segundo semestre de 2019, no Curso de 

Graduação de Bacharelado/Licenciatura Plena em Geografia, na seguinte disciplina 

Geografia Cultural da Amazônia, ministrada pelo professor Dr. Josué da Costa Silva, 

com carga horária semanal de 3h, em que cumpri um total de 24h. Essa disciplina foi 

ministrada no 8º. Período do curso de Geografia, turno vespertino. 

No ano de 2020, não cursei nenhuma disciplina, em decorrência da 

convocação do concurso que realizei para a Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade do Ensino – SEDUC Amazonas. Ao ser chamado, tive que assumir 

minhas funções como professor de Geografia com lotação na cidade de Boca do 

Acre. Diante do exposto, solicitei trancamento de matrícula pelo período de 12 

meses corridos, na qual continuei a fazer as leituras da pesquisa sobre o Santo 

Daime. 

Com esse tempo solicitado, tentei articular liberação e/ou flexibilidade de 

horários para ir até Porto Velho, cursar a disciplina de Epistemologia, bem como dar 

sequência na qualificação e defesa de dissertação no ano de 2021, mas, como bem 

sabemos, a pandemia veio e mudou todo o panorama das novas formas de 

trabalhos e relações sociais. 
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Diante disso, sendo a disciplina de Epistemologia da Geografia ofertada em 

EAD, no ano de 2021, facilitou o meu retorno para cursá-la e então prosseguir com 

as demais etapas do mestrado, uma vez que ela é obrigatória para a devida 

continuidade das atividades que faltaram em meu currículo acadêmico do mestrado. 

Em abril de 2021, concluí minha última disciplina do mestrado em Geografia 

no modelo de ensino remoto. Ministrada pelo professor Dr. Josué da Costa Silva, a 

Epistemologia da Geografia foi rica em debates e seminários com temas 

importantíssimos para as inúmeras pesquisas que estavam sendo realizadas em 

mestrado e doutorado. A partir da seleção da bibliografia obrigatória da matéria, 

pude observar a construção do pensamento geográfico, as questões da organização 

das sociedades, a construção dos métodos científicos, além de temas filosóficos e 

sociológicos da ciência moderna.  

Neste modo remoto, a disciplina de Epistemologia da Geografia ganhou um 

dinamismo que possibilitou criar uma rede de debates, sendo que, pelo horário da 

manhã, realizaram-se os debates dos textos e os seminários. Pela tarde, os 

professores convidados fizeram explicações a partir de suas epistemologias, e as 

diversas maneiras de se construir os métodos na geografia e demais ciências. 

Entre os convidados, fizeram-se presentes, os professores Sylvio Fausto 

Filho, Marcos Aurélio Marques, Gustavo Henrique Abreu, Emerson Galvani, João 

Paulo Assis Gobo, Enoque Raposo, Jânio Roque Barros, Nilson Fraga, Francisco 

Marquelino, Alex Rattes e as professoras Klondy Lúcia Agra, Marcia Alves e Maria 

das Graças Silva.  
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INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre a Religião são um campo dentro da Geografia rico em 

discussões, estando presentes nos Programas de Pós-Graduação nas últimas 

décadas no Brasil. 

No início, a Geografia da Religião não era uma área amplamente debatida ou 

pesquisada; entretanto, na atualidade, o geógrafo tem olhado para esse campo de 

pesquisa, com vistas a entender os espaços em que ocorrem os fenômenos e 

práticas religiosas em sua interação com os povos envolvidos.  

Ao estudar o Santo Daime, questão para qual se busca entendimento 

geográfico neste trabalho, percebe-se que a manifestação da fé em um espaço e 

território representa o poder do existir e o lugar que concebe o simbolismo do crer na 

experiência religiosa para além de uma explicação concreta.  

Desde o começo da invasão da Amazônia, por parte dos colonizadores 

europeus, a ideia de vazio demográfico, espaço sem civilização, foi projetada, em 

seus manuscritos, a negação da existência dos povos originários, que já faziam o 

uso do espaço para a sua existência. 

Nessa perspectiva, observamos um movimento de expropriação das riquezas, 

dos valores, da cultura e das religiões dos povos originários existentes na Amazônia 

por parte dos europeus. Mesmo após o massacre e tentativas de extermínios das 

populações indígenas, os saberes da ayahuasca se mantiveram nas tradições dos 

povos caboclos amazônidas.  

Essa sabedoria usada pelos xamãs indígenas da floresta amazônica foi 

repassada por uma entidade feminina chamada Rainha da Floresta ao seringueiro 

Raimundo Irineu Serra, no interior das matas acreana, e, por ele, rebatizada de 

Daime. Surge, nesse momento, a doutrina religiosa do Santo Daime, sendo 

praticada agora por não indígenas. 

A difusão desta doutrina religiosa ganhou cada vez mais espaço no estado do 

Acre, e, posteriormente, se expandiu para o interior do Amazonas. A busca por viver 

em conexão com a natureza sagrada e o uso do chá da ayahuasca fez com que 

adeptos da doutrina construíssem seus espaços sagrados e lugares para a vivência 

e experiência da fé diante das práticas ritualísticas existente no Daime. 

Por sua vez, esses espaços estão localizados na floresta, fonte de sabedoria 

e de existência da matéria-prima para a realização do chá sagrado, a folha rainha 
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(psychotria viridis) e o cipó jagube (banisteriopsis caapi). Com isso, sua abordagem 

única de aprender dentro da ritualística vem através da ingestão do chá sagrado, 

que agora rebatizado de Daime, assume um papel indispensável para a conexão de 

saberes, que permitem acesso a outros mundos e potencialidades de melhoramento 

enquanto pessoa e ser religioso. 

Deste modo, os lugares sagrados contidos na floresta amazônica 

possibilitaram os daimistas um desenvolvimento religioso, que tem no vegetal a sua 

essência de aprendizado e fontes de ligação com o divino. Nesse sentido, entende-

se o espaço como sagrado, pois se conecta com a vivência da fé do indivíduo e sua 

cotidianidade como social no lugar. Portanto, para os daimistas, existem na floresta 

muitos lugares sagrados, ela é a máxima para viver os demais, pois, é nela que se 

vive o fenômeno religioso, bem como é dela que se retira o chá sagrado. 

Isto posto, a proposta de trabalho fundamentou-se no entendimento de que é 

necessária a ampliação da discussão sobre a construção e as configurações dos 

espaços sagrados e como esses espaços são concebidos dentro da visão do 

religioso para os daimistas na Amazônia acreana e amazonense.  

Com isso, as questões tratadas por esse estudo apresentam contribuições 

para o aprofundamento e a ampliação da análise sobre os elementos geográficos 

que o Santo Daime representa no cenário estadual e nacional. Em face disso, 

emerge o seguinte problema a ser investigado: como o Santo Daime enquanto 

doutrina religiosa na Amazônia acreana e amazonense constrói seus espaços 

sagrados?  

A hipótese fundamental da pesquisa é de que perante a expressão geográfica 

do Santo Daime e a participação de movimentos ligados ao intercâmbio religioso 

podem caracterizar o Acre e Amazonas como principais centros daimistas mundiais, 

e de que esta atração se reconfigura a partir da necessidade do contato com as 

práticas religiosas que o Santo Daime tem em sua origem. 

Em tal ângulo, configura-se, de tal modo, uma rede de interação entre os 

adeptos da doutrina e uma maior espacialização do crescimento da religiosidade em 

escala estadual, nacional e mundial em seus espaços construídos e concebidos 

como sagrados na Amazônia acreana e amazonense, como exemplo o CICLU - Alto 

Santo e Céu do Mapiá.  
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Neste contexto, a contribuição desta pesquisa para os estudos geográficos, 

especialmente no âmbito da Amazônia, faz-se no sentido de propor um debate 

aberto referente à Geografia da Religião e espacialização dos espaços sagrados do 

Santo Daime, e valorização do sagrado e identidades dos daimistas.  

Para tanto, os benefícios desta pesquisa é que se trata de algo pouco 

estudado dentro da Geografia, assim possibilita uma visão das espacialidades das 

práticas religiosas que têm como eixo principal o Santo Daime e sua religiosidade. 

Também é de grande relevância para os estudos da Religião no que se refere ao 

espaço de atuação deste fenômeno religioso, além de possibilitar a construção de 

uma identidade maior dos que vivem a religiosidade do Santo Daime na Amazônia. 

Deste modo, entender o papel do Santo Daime no tocante à construção dos 

espaços sagrados a partir da sacralização da natureza e a experiência da fé ao bem 

viver é, certamente, construir novos modelos espaciais dentro da devoção que 

surgiu na Amazônia acreana e se expandiu para o Amazonas e demais lugares do 

mundo. 

Para evitar uma discussão muito geral e abstrata, a presente pesquisa de 

mestrado delimita como tema de pesquisa “investigar e analisar dentro da Geografia 

da Religião como que a fé na doutrina do Santo Daime configurou-se em uma 

manifestação religiosa com potencial a construção dos espaços sagrados na 

Amazônia acreana e amazonense ao Bem Viver como experiência da fé”. 

A partir dessa delimitação, para buscar as respostas do objetivo geral, 

orientamo-nos a partir dos seguintes objetivos específicos da pesquisa: Identificar a 

construção dos espaços sagrados para o Santo Daime na Amazônia acreana e 

amazonense; analisar e especializar, dentro da Geografia da Religião, os espaços e 

os lugares sagrados para os adeptos do Santo Daime; analisar o processo de 

sacralização da natureza no Santo Daime; identificar os saberes existentes na 

prática religiosa do Santo Daime e o Bem Viver. 

Para responder a este questionamento, realizamos uma investigação com 

daimistas da Amazônia acreana e amazonense que vivenciam esse processo 

contínuo da criação e preservação dos espaços sagrados para o Santo Daime. Um 

procedimento significativo carregado de simbolismos e sacralidades em meio a um 

modelo de vida interligada com a natureza e as práticas do bem viver no interior da 

floresta amazônica.  
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A pesquisa está dividida em cinco capítulos. No primeiro, objetivou-se debater 

a construção teórica sobre o histórico da sacralização da ayahuasca no Santo 

Daime na Amazônia, em que se evidencia a cultura e identidade dos povos que 

viviam nesta região, ao sofrerem a invasão dos colonizadores europeus no passado. 

Capítulo II aborda a escolha do método de pesquisa fenomenológico, bem 

como uma breve conceituação e aplicação dentro dos estudos desta pesquisa de 

mestrado, que buscou identificar e analisar a construção dos espaços sagrados do 

Santo Daime na Amazônia acreana e amazonense.  

Neste capítulo, também falaremos da caracterização do lugar de estudo do 

trabalho e as fases de coletas de dados. Além disso, discute as categorias de 

análise que subsidiam esta pesquisa; espaço e o lugar, numa perspectiva 

fenomenológica de Tuan (1974, 1983), Dardel (2011), Bello (2006); Husserl (2000) e 

Merleau-Ponty (1999). 

O capítulo III buscou dialogar sobre as espacialidades do Santo Daime e a 

construção dos espaços sagrados para os adeptos da doutrina a partir dos hinos e 

das coletas de dados das entrevistas. Aborda também sobre as bases filosóficas 

existentes no Santo Daime. 

Já no capítulo IV, serão apresentados os resultados da pesquisa a partir 

discussão entre a teoria e os dados empíricos dos daimistas entrevistados na 

Amazônia acreana e amazonense. Busca-se, assim, compreender a relação com a 

natureza e a busca de uma vida em harmonia caracterizando o Bem Viver em uma 

nova abordagem de viver e experienciar a sua religiosidade amazônica: o Santo 

Daime. Nesse passo, intenta-se ainda compreender a vivência dos daimistas e a 

doutrina religiosa praticada em meio à floresta amazônica em seus respectivos 

espaços sagrados e sacralizados. 

Por fim, no capítulo. V, são discutidas as territorialidades do Santo Daime e 

seus marcadores territoriais na compreensão do religioso. 
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CAPÍTULO I - BREVE HISTÓRICO DA SACRALIZAÇÃO DA AYAHUASCA NO 

SANTO DAIME NA AMAZÔNIA  

1.1 Amazônia, espaço invadido pelo europeu 

Desde os primeiros séculos das grandes navegações, muitos exploradores 

pisaram em solo que, hoje, denominamos região amazônica. Em cada recorte 

espacial da época percorrida pelos “visitantes”, ocorreram diferentes narrativas, 

interpretações e buscas diversas por interesses próprios que envolveram a fauna e a 

flora da região (BUENO, 2002). Pelo que observa, a floresta com seus rios, árvores, 

pássaros, minérios, mitos, religiões e medicina própria, já conhecida pelos povos 

originários que nela viviam, recebia, por parte desses visitantes colonizadores, outra 

interpretação. 

Sem dúvidas, a Amazônia que as populações indígenas, ribeirinhas e 

caboclas enxergam e entendem é totalmente diferente da ideia de Amazônia 

relatada nos livros de viagens e pesquisas de pessoas que não a viveram em sua 

originalidade. Em linhas gerais, a Amazônia, para estes povos, está longe de ser o 

que os livros, revistas e mídia retrataram. Por conseguinte, a Amazônia está no 

fantasioso do mundo, como a imensidão das águas, florestas e seres místicos; 

caracterizada pelas fortes lutas entre os povos originários e os invasores; tendo 

nessa conjuntura de disputas e lutas o colonialismo imposto pelos europeus. 

De um lado, para os povos originários, não existia a ideia de um país 

imaginário, tampouco, o paraíso perdido, ou mesmo o eldorado escondido. A 

realidade não cabia em uma interrogação que os colonizadores europeus traziam 

para objetificar, mercantilizar e explorar as riquezas contidas nesse imenso espaço 

amazônico.  

De outro lado, para os indígenas, a floresta era vida, cheia de significados. 

Essa ideia imaginária sobre a Amazônia foi construída a partir de relatos de 

geógrafos, historiadores, naturalistas e biólogos, antropólogos e romancistas, que 

viajaram por suas sinuosidades e ambientes, em que o presente e o passado 

ficaram descritos como espaços inabitados, cheio de fantasias e riquezas, sem a 

presença dos povos originários (BUENO, 2002; LOUREIRO, 2015; GONDIM, 1994). 
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A Amazônia é uma construção imaginária e social, validada nos discursos e 

relatos daqueles que aqui tiveram, mas que não representam a totalidade dos 

significados e valores para os povos que aqui vivem. A Amazônia deles, dos de fora, 

colonizadores, é uma criação, invenção validada nos discursos, espaços 

convencionados de brutalidade, vazio, desumano e sem cultura ou religião (BUENO, 

2002; LOUREIRO, 2015; GONDIM, 1994). 

A ideia de Amazônia dos europeus viajantes é carregada de fantasias e 

narrativas desconexas das verdadeiras estruturas que estavam configuradas no 

espaço amazônico (BUENO, 2002; GONDIM, 1994). Com a expansão das grandes 

navegações e busca de novos territórios, os portugueses, espanhóis, holandeses e 

franceses chegaram ao território que hoje conhecemos como região amazônica, e 

na busca de desbravar o espaço e suas riquezas diversas atrocidades com os povos 

tradicionais foram realizadas (BUENO, 2002; GONDIM, 1994). 

Deste modo, o imperialismo europeu cresceu na região amazônica a partir da 

explosão mercantil e da cobiça de suas riquezas existentes no espaço amazônico. 

Os conhecimentos tidos como verdadeiros a partir dos colonizadores europeus não 

retratam, de fato, a “Amazônia” vivida e construída pelos povos indígenas, tampouco 

compreendem a cultura e os conhecimentos existentes neste grande espaço já 

habitado e permeado de valores culturais. 

De fato, o processo de fantasiar e descrever a Amazônia, sem pretensão de 

incluir sua concreta natureza e povos, fez com que muitos criassem fantasias, 

preconceitos, cobiças, e imaginações distorcidas da realidade existente no espaço 

amazônico (BUENO, 2002). Em virtude disso, a ideia de Amazônia começa a ser 

cada vez mais retratada no discurso colonizador como espaço vazio, paraíso 

perdido, Eldorado, em que a apropriação do espaço amazônico era necessária para 

a expansão mercantil e marítima dos europeus do século XVI (BUENO, 2002). 

Criou-se, então, o discurso a partir do colonizador europeu de que as terras 

amazônicas eram um paraíso perdido, sem civilização. Com isso, os europeus, na 

busca de impor sua dominação, ao observarem os povos tradicionais existentes no 

espaço amazônico, relataram os costumes, as tradições, religião, cultura e modo de 

vida como inferior ao modelo europeu (BUENO, 2002; GONDIM, 1994). 
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É desse modo que adjetivos como preguiçosos e irracionais foram usados 

pelos colonizadores para justificar a evangelização em massa nestes povos para 

que, assim, todos pudessem contribuir com o projeto de conquista e exploração do 

espaço amazônico pelos europeus (BUENO, 2002; GONDIM, 1994). Para os 

europeus colonizadores da Amazônia, os povos indígenas, que estavam habituados 

ao ritual da pesca, caça, com os corpos descobertos, não possuíam civilidade, 

sendo, portanto, classificados como selvagens. Com isso, percebemos que as 

narrativas sobre a ideia de Amazônia, a partir dos relatos dos colonizadores, sempre 

excluíram os povos originários do processo de formação espacial da região 

amazônica (BUENO, 2002; GONDIM, 1994). 

Nessa lógica, os estereótipos são empobrecidos e abreviados. Rejeitando a 

diferença, eles refletem o desejo de originalidade do sujeito e são sempre 

ameaçados pelas diferenças de raça, cor, cultura e religião impostas pelo europeu. 

Deste modo, foi retirado dos indígenas o direito à terra, de viver seu modo de vida, 

cultuar suas espiritualidades xamânicas diferente da trazida pelo colonizador. Por 

isso, negaram-se todos os conhecimentos, culturas e identidades indígenas 

existentes nos espaços que compõem a grande Amazônia. Noutras palavras, tal 

prática contribuiu com o epistemicídio ameríndio, efetuou-se um completo 

silenciamento enquanto estavam focados na exploração, devastação e destruição 

das riquezas naturais do lugar. 

Loureiro (2015) narra a Amazônia como um imenso mural que pode ser 

redesenhado com as realidades, os mitos, as particularidades, as lendas e seus 

mistérios. Isso remete à Amazônia uma característica única e cheia de resgates das 

imaginações do passado e remontando-as no presente. Em decorrência disso 

muitos pegam para si a imaginação e as transformam em vivências contínuas em 

sua vida presente. Ampliando a discussão desse tema, Loureiro aborda também a 

questão da natureza e sociedade, buscando desvendar o segredo do recíproco e do 

contraponto entre ambos. Isso é percebido segundo a constatação de que pode 

obter tantos êxitos como fracassos. Há sempre algo na história da Amazônia que 

aponta para a melhor das intenções e as precárias realizações. O progresso e a 

ruína (LOUREIRO, 2015). 
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Por isso, na visão de Loureiro (2015), muitos continuam observando a 

Amazônia como um grande espaço de problemas. Isso vai desde os colonizadores 

até aos dias atuais. Contudo, a Amazônia sempre foi uma descoberta em construção 

descrita como o paraíso perdido, o inferno verde, o eldorado, o país das amazonas, 

a terra sem males, até o novo mundo.  

O imaginário que a Amazônia possibilita é um enigma constante que envolve 

seus povos e suas tradições com a natureza. Isso é bem representativo na interação 

que os povos tradicionais têm com a floresta, que, para muitos, causa uma 

estranheza. Talvez, por isso, que ainda remetem à figura dos povos indígenas, como 

se eles fossem forasteiros estranhos no Brasil (LOUREIRO, 2015). Com isso, a 

Amazônia recebe para si uma gama de construções a partir do imaginário dos que 

vêm de fora e dos que nela vivem. Sempre existiram lendas e mistérios que os 

povos indígenas contam que causam assombrações e alucinações aos que dela não 

são originários. 

Loureiro (2015) nos diz que a mitologia assume uma linguagem própria de 

fábula que representa um produto de uma faculdade natural, que se mistura com os 

sentidos e a imaginação de cada nova descoberta. Sendo assim, a Amazônia é uma 

poesia viva nos diversos seres que a habitam. Chama-nos a atenção sobre o 

princípio, em que a natureza já existia e o homem foi formando seu mundo com uma 

intensa relação com a natureza. Com essa postura, a cultura amazônica é algo 

original e regional, onde o homem não rompeu completamente os laços com a 

natureza, mantendo uma relação próxima da harmonia, que mesmo rodeada de 

perigos, as suas origens ainda são concebidas como sagradas (LOUREIRO, 2015). 

Diante desse cenário, é preciso, portanto, reconhecer que os novos modelos 

de vida, alinhados na cobiça da exploração, ocasionou mudanças tremendas, isso, 

mais precisamente na atualidade (LOUREIRO, 2015). 

1.2 Construção da cultura e identidade Amazônica 

De acordo com Loureiro (2015), a cultura amazônica tem suas raízes 

marcadas pelo isolamento, isso porque os vários povos indígenas que aqui 

habitavam não mantinham nenhuma relação com o governo português e 
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conservaram suas identidades sem a dominação dos colonizadores em um primeiro 

momento. Com a mistura dos povos, posteriormente, a predominância do indígena 

sobre o negro e o branco, surgiu os mestiços e caboclos1.  

1.2.1 Hibridismo e cultura cabocla 

As sociedades caboclas da Amazônia estão no bojo das transformações 

históricas, sem excluir as tensões e conflitos ocorridos internamente na região 

(ADAMS et al, 2006). Deste modo, a identidade e cultura cabocla são marcadas pela 

heterogeneidade. Sua mistura permitiu o surgimento de novos modelos 

socioeconômicos na Amazônia, isso, principalmente ligado à questão de 

sobrevivência, cultivo e uso dos recursos naturais. 

Como entender os povos tradicionais e suas especificidades na região 

amazônica?  

No caso da Amazônia, especificamente, as populações indígenas e 
caboclas estão normalmente classificadas nessa categoria porque, por um 
lado, suas práticas de cultivo não impedem o sistema regenerativo da 
floresta tropical úmida de funcionar e, por outro lado, pelo fato do impacto 
causados pelas atividades econômicas desses grupos não ultrapassar o 
impacto provocado pelos distúrbios naturais de pequena escala em 
tamanho, duração e frequência (ADAMS, 2006, p. 24). 

Assim como os povos originários, os caboclos amazônicos foram 

classificados pelos colonizadores, como “pessoas de origem mista do império 

português e espanhol representavam menos um povo do que um novo tipo de povo” 

(ADAMS, 2006, p.36). Deste modo, “como pessoas não possuíam direitos 

corporativos, nem desfrutavam da cidadania cultural” (ADAMS, 2006, p. 36). Por sua 

vez, a Amazônia teve seu processo de povoamento baseado no extrativismo da 

borracha, tendo sua mão-de-obra quase toda importada de outras regiões do Brasil 

e África (ADAMS, 2006). 

Deste modo, “Os amazônidas não indígenas foram descritos como 

ocupantes de uma paisagem social deslocada” (ADAMS, 2006, p. 38). Com isso, 

                                                           
 

1
 O termo caboclo se traduz com diversos significados que estão relacionados com o povoamento e 

ocupação da Amazônia através da miscigenação de povos originários e negros, que vieram trabalhar 
forçadamente na região pelos colonizadores europeus. O caboclo é o habitante que cultiva a terra e a 
explora para a manutenção de sua vida, sua cultura e religião na Amazônia (LOUREIRO, 2015). 
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invisibilidade da cultura cabocla ficou subjugada de maneira pejorativa, depreciativa, 

na qual não seriam considerados indígenas tampouco, pertencentes ao lugar.  

Em tal direção, a cultura indígena se mescla com a cultura do negro, dando 

tons à cultura cabocla amazônica, como podemos observar na Figura 1. O 

hibridismo cultural cria a identidade cabocla como anseio de reconhecimento para 

além da fronteira da cultura do colonizador europeu. Segundo Bhabha, “o trabalho 

fronteiriço da cultura exige um encontro com "o novo" que não seja parte do 

continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente 

de tradução cultural” (BHABHA, 1998, p. 27). 

Figura 1. Hibridismo Cultural 

 

Fonte: ADAMS, 2006; LOUREIRO, 2015; BHABHA, 1998. Elaborado por DURÃES, W, C. 2021. 

 

A pós-colonialidade permitiu a visualização de culturas que se mantiveram 

como resistência ao modelo colonizador. O hibridismo cultural significou, também, 

uma forte oposição a tais culturas dominantes trazidas pelos europeus na Amazônia. 

Ao compreender as diferenças culturais, principalmente nas representações pós-

coloniais, o sujeito percebeu que é portador de identidade mista (BHABHA, 1998). 

A hibridez da cultura na Amazônia está relacionada com a cultura indígena 

que já se fazia presente, do negro, dos europeus e dos migrantes de outras partes 

do Brasil. Aqui, o hibridismo assume uma configuração de conhecimento, que 
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ajudou a compreender os inúmeros problemas que envolveram os diálogos e as 

trocas culturais ocorridos na região amazônica desde a era colonial (BHABHA, 

1998). 

Realmente, o hibridismo cultural na Amazônia, a partir do contato do negro, 

ribeirinho e seringueiros com os povos indígenas, possibilitou a leitura de narrativas 

que, anteriormente, estavam subordinadas e negadas ao modelo cultural europeu. O 

espaço amazônico se caracteriza pela forte resistência de seus povos, de suas 

culturas e religiosidades (BHABHA, 1998). Nesse sentido, a cultura cabocla se 

relaciona com os saberes da Amazônia, que dá uma amplitude valorosa dos modos 

de interação homem-natureza, bem como modos únicos de vivência social e cultural 

com lugar. “A diversidade cultural pode inclusive emergir como um sistema de 

articulação e intercâmbio de signos culturais em certos relatos antropológicos do 

início do estruturalismo” (BHABHA, 1998, p. 63). 

Dinamicamente, esse conhecimento caboclo, resultado do hibridismo cultural 

entre indígenas e populações trazidos para a Amazônia, se configurou como fonte 

de saberes culturais, sociais e religiosos, que se traduzem em uma ligação única 

com as condições ambientais existentes no espaço amazônico (LOUREIRO, 2015; 

BHABHA, 1998). 

Assim como os povos indígenas, o caboclo aprendeu a respeitar os ciclos da 

natureza, criando uma vivência ligada à conservação ambiental, explorando os 

recursos naturais para a sua sobrevivência e existência. Assim sendo, a Amazônia 

“mais uma vez, é o espaço da intervenção que emerge nos interstícios culturais que 

introduz a invenção criativa dentro da existência” (BHABHA, 1998, p. 29). Dessa 

maneira, o caboclo vive uma hibridez onde se dá a construção e reconstrução de 

uma identidade cultural constituída de saberes, fazeres e religiosidade no espaço 

amazônico. Verifica-se, assim, “um retorno à encenação da identidade como 

interação, a re-criação do eu no mundo da viagem, o re-estabelecimento da 

comunidade fronteiriça da migração” (BHABHA, 1998, p. 29). 

Nesse sentido, vamos compreender os caboclos como grupos sociais que 

guardam diferenças em relação à cultura indígena, entretanto, ambos estão se 

relacionando através do uso dos recursos da floresta para a sua sobrevivência. 
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Assim, ”as muitas diversidades de formas de amazoneidade – de possibilidades 

caboclas – são uma proteção contra a tendência de reificação de uma categoria 

estereotipada e intermediária de caboclo” (ADAMS et al, 2006, p.43). 

Em uma interpretação poética, Loureiro, 2015, usou o conceito-chave 

denominado SFUMATO, que, em português, significa esfumado. Segundo ele, o 

sfumato provoca vibrações emotivas capazes de criar uma atmosfera possível ao 

poético, em que o mundo físico poderia transitar para o imaginário a partir dos 

fenômenos particulares de cada mundo. 

Nesse aspecto, “o homem amazônico navega culturalmente num mundo 

sfumato que funde os elementos do real e do irreal em sua atmosfera” (LOUREIRO, 

2015, p.63). E assim, os mundos vivem continuamente entre a realidade e o surreal. 

“Dessa maneira, o homem amazônico cria uma cultura de grande beleza e 

sabedoria, transformando o habitat, onde desenvolve seu projeto pessoal e social de 

vida e sonho” (LOUREIRO, 2015, p.63). 

A cultura resulta, também, de uma complexa reunião de pensamentos, 

ligados ao gostar, à ética na existência social, que resulta na criação do caráter 

social. Assim, podemos entender uma constante transformação cultural e a busca 

pelo aprimoramento a partir do uso sagrado do daime na Amazônia. No que se 

refere à cultura brasileira, temos uma característica bem peculiar. Somos donos de 

uma cultura própria, aperfeiçoada com componentes da cultura portuguesa que se 

mesclam com os traços culturais dos indígenas e negros. Isso é perceptível no Brasil 

através das grandes regiões, na qual cada uma apresenta distintas culturas, que se 

configuraram assim ao longo dos séculos (LOUREIRO, 2015). 

Mesmo que o homem da Amazônia seja inserido no modo de vida urbano, ele 

sempre terá um imaginário com as questões da natureza e seu modo de vida, na 

qual, a imaginação traduz a realidade que ele pertence, preservando os valores de 

sua história. Por isso, uma situação que consegue explicar o imaginário do homem 

amazônico é o espaço. Afinal, na Amazônia, o homem pode imaginar espaços 

separados, absorvidos em sua história sem que necessariamente exista a exigência 

do real e do imaginário. Não à toa, o homem contempla livremente o ambiente, que 

se reconstrói conforme sua imaginação social e se materializa no espaço universal 



28 
 
 

 
 

de sua existência, através das inúmeras experiências que o fazem distinto dos 

demais (LOUREIRO, 2015). 

Jamais foi fácil definir a Amazônia, por isso mesmo ela é um enigma e os 

homens que nela habitam, configuram esse mistério através do imaginário e das 

formas expressivas que marcam os povos da Amazônia. 

Não obstante ser uma das regiões mais definidas e individualizadas dentro 
dos quadros continentais, a Amazônia não é, contudo, uma região fácil de 
definir e delimitar, a começar pela plurivalência de sentido do tempo em que 
a nomeia, que tanto pode significar uma bacia hidrográfica como uma 
província botânica, um conjunto político, como espaço econômico 
(LOUREIRO, 2015, p.82). 

A Amazônia é uma atmosfera de coisa rara, com um tempo de coisas perto-

longe, em que muitas se configuram como bens intocáveis e insubstituíveis. 

Sabemos que ocorrem as transformações e devastações, entretanto, as formas de 

vida são incalculáveis. Por isso, a Amazônia é um espaço único capaz de reproduzir 

múltiplas formas de vidas e religiosidades (LOUREIRO, 2015). 

Assim, a Amazônia é uma obra de arte viva, com seus movimentos e 

mistérios traduzidos e materializados nas experiências de seus povos. Desde os que 

habitam as margens dos rios, até mesmo os que residem nas cidades, conseguem 

olhar para um espaço misterioso e cheio de transformações únicas e que a 

imaginação consegue retratar, recriar e materializar no tempo passado e no tempo 

vivido. Com esses valores, “a cultura amazônica talvez represente, neste final de 

século, uma das mais raras permanências desta atmosfera espiritual em que o 

estético, resultante de uma singular relação entre o homem e a natureza, se reflete e 

ilumina a cultura” (LOUREIRO, 2015, p. 86). 

É válido lembrar que a história cultural da Amazônia teve em sua construção 

a imposição dos europeus, através da doutrinação religiosa e simbólicos trazidos, 

mas que causavam estranheza aos indígenas, caboclos, seringueiros e ribeirinhos. 

Portanto, "a cultura amazônica é uma reprodução que vem incorporando na sua 

subjetividade, no inconsciente coletivo e dentro das peculiaridades próprias da 

região” (LOUREIRO, 2015, p. 92). Outrossim, a natureza assume a configuração de 

mundo com tempos variáveis e impregnados de simbolismos e imaginações na qual 

o homem amazônico se reafirma com os conhecimentos, de tal modo que as 

“motivações simbólicas que resultam em criações que estreitam, humanizam ou 
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dilaceram as relações dos homens entre si e com a natureza” (LOUREIRO, 2015, p. 

92). 

O imaginário amazônico é a constatação de como as relações estão se 

configurando, em um dinamismo cultural único cheio de seres encantados e mitos 

transmitidos na oralidade. No entendimento de Loureiro, “ao longo da história social 

da Amazônia, esses encantados foram-se constituindo numa espécie de vetor 

mitológico que destaca esteticamente e que insere no sistema do universo cultural 

amazônico” (LOUREIRO, 2015, p. 108). 

A situação de possuir naturezas e cores distintas possibilita uma 

contemplação em que os sentidos e significados são produzidos mediante a 

imaginação e contemplação da beleza única da floresta. “É sob diversas condições 

propiciadoras que o natural da Amazônia cria um mundo ser amazônico” 

(LOUREIRO, 2015, p. 118). Para Loureiro, (2015, p.121), “na Amazônia as pessoas 

ainda veem seus deuses, convivem com seus mitos, personificam suas ideias e as 

coisas que admiram”. Dessa maneira, surge uma linguagem própria de fábula, que 

segundo o autor, a imaginação torna-se algo real, conforme o desejo na 

materialização da realidade.  

A partir de 1970, com fatores agravantes ocorridos no Brasil, principalmente 

durante a ditadura militar de 1964, a Amazônia, equivocadamente por parte das 

políticas públicas, era vista como um vazio demográfico e precisava ser povoada. 

Com as migrações surgem os conflitos no campo e a crescente crise nas cidades 

(LOUREIRO, 2015). Com o desconhecimento da cultura e de seus povos, o governo 

iniciou os grandes projetos de intensa exploração da terra que causaram uma 

transformação imediata na vida do homem amazônico e sua cultura. Esses projetos 

estavam alinhados na geração de dinheiro, e ocasionou os conflitos e a expulsão 

dos povos seringueiros e ribeirinhos e a invasão em terras indígenas. 

Inclusive, podemos citar como grandes projetos os de mineração, os da 

agropecuária e hidrelétrica, em que todos mudam a dinâmica anteriormente 

contemplada pelos povos originários e ribeirinhos da Amazônia. Conforme 

percebemos, a destruição em massa da floresta coloca em risco o espaço social e 

cultural dos povos indígenas, ribeirinhos e seringueiros espalhados na grande 
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Amazônia. Somente o morador da Amazônia consegue com tanta fidelidade 

materializar a importância da floresta em seu modo de vida e sua existência social.  

A natureza é a condição primeira para sua existência e materialização de 

seus espaços imaginários, simbólicos e de religiosidade. Portanto, uma cultura 

totalmente urbana traria falhas no imaginário e em suas formas que somente o 

indígena, o ribeirinho, o caboclo e seringueiros da Amazônia conseguem 

poeticamente fazer emergir em suas imaginações. Isso não a faz irreal, mas 

complementa sua simbologia e importância na manutenção de uma cultura entre o 

homem e a natureza (LOUREIRO, 2015). 

Consequentemente, a destruição da floresta causa um rompimento no campo 

cultural que a relação homem e natureza permitiram na construção da identidade e 

cultura dos povos da Amazônia. 

1.3 Amazônia: espaço da natureza sagrada da ayahuasca 

Raimundo Irineu Serra (Figura 2) nasceu em São Vicente Ferrer, no estado 

do Maranhão, em 15 de dezembro de 1892, chegou ao Acre (na época Território do 

Acre), para trabalhar nos seringais acreanos, em 1914, e teve o primeiro contato 

com a ayahuasca2. Recebeu a missão de uma entidade feminina, que ficou 

associada à Virgem de Conceição ou Rainha da Floresta. 

A partir daí, a expansão do autoconhecimento e a busca da correção dos 

erros pessoais, a ingestão do chá da ayahuasca se tornou presente na vida de Irineu 

Serra.  

 

                                                           
 

2
 A palavra ayahuasca provém da língua quéchua e, segundo Macrae (1992: 28), pode ser 

compreendida como “cipó dos espíritos”. Nesse entendimento, a ayahuasca é um canal para a 
expansão da consciência do homem, possibilitando o contato com o divino, horando a ancestralidade 
dos povos originários. 



31 
 
 

 
 

Figura 2. Mestre Raimundo Irineu Serra 

 

Fonte: santodaime.org (2020) 

 

Mais adiante, ocorre a utilização do chá como prática religiosa, “nesse novo 

ambiente, a ayahuasca é rebatizada como “daime” (denominação que funciona 

também como rogativo pelos fiéis, presente em pedidos tais quais “dai-me força” e 

“dai-me amor”) (ASSIS, 2017, p. 63), sempre buscando a descoberta pessoal e o 

melhoramento como pessoa e evolução espiritual, “e passa a ser um elemento cada 

vez mais estruturante de um sistema de crenças que paulatinamente ganha corpo” 

(ASSIS, 2017, p. 63). 

A difusão do Santo Daime como “Religião da Floresta” acontece através das 

práticas existentes no Acre, com o Mestre Raimundo Irineu Serra, que é o 
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responsável pelo uso do chá da ayahuasca como simbolismo de fé, buscando 

conexões com o sagrado.  

O Santo Daime surgiu na Cidade de Rio Branco, em 1930, com os primeiros 

trabalhos realizados pelo Mestre Irineu, para um pequeno grupo de pessoas, no 

bairro Vila Ivonete (ASSIS, 2017). 

Quanto ao seu grupo, desde seu surgimento este foi construído a partir de 
um intenso sincretismo, estando repleto de elementos das diversas práticas 
religiosas encontradas na região, notadamente o “catolicismo mágico-
popular brasileiro” (como nos festejos baseados em datas católicas e no 
culto aos santos), a religiosidade indígena amazônica (presente na própria 
ayahuasca, em determinados seres espirituais encontrados nos hinos e no 
maracá, instrumento musical utilizado nos rituais), o esoterismo europeu 
(observado nas influências exercidas pelo Círculo Esotérico Comunhão do 
Pensamento e a Ordem Rosacruz, por exemplo, e na relevância da cruz de 
caravaca), o kardecismo (crença na reencarnação e em uma doutrina 
“espírita”) e as religiões afro-brasileiras (percebidas na presença de 
entidades de matriz afro-brasileira na cosmologia daimista e em alguns 
elementos litúrgicos), (ASSIS, 2017, p. 68). 
 

Posteriormente, com a consolidação do uso do chá da ayahuasca como 

funções religiosas e sagradas, o Acre se configura como um espaço sagrado para 

os fiéis da doutrina. Alguns pesquisadores do Santo Daime afirmam que isso foi 

possível posterior a criação da Colônia Cinco Mil, por Sebastião Mota de Melo, 

contemporâneo do mestre, sendo também sabedor de todos os ensinamentos da 

doutrina.  

Com a vivência que Sebastião Mota tinha com o mestre Irineu, a ele foram 

repassados os conhecimentos do Santo Daime, e com o rompimento dos laços com 

alguns membros do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU).  – Alto 

Santo Esse resolveu reunir um grupo de pessoas e fundou seu próprio centro 

daimista, a Colônia Cinco Mil, demonstrando o surgimento de outros centros do 

Santo Daime no Acre (MOURA, 2014). 

Com isso, a própria Colônia Cinco Mil, na figura de Sebastião Mota de Melo 

(Figura 2), fez surgir a expansão do interesse pelo Santo Daime além das fronteiras 

do estado acreano. Segundo Groisman, “alguns centros de uso da ayahuasca no 

Acre possuíam um ambiente favorável para atrair e receber estes viajantes, 

considerados peregrinos chamados pela própria bebida” (GROISMAN, 2004, p. 11). 
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Essa expansão acontece, principalmente, na década de 70, com a criação da 

Colônia Cinco Mil, localizado na periferia do Rio Branco (GROISMAN, 2004). 

Figura 3. Sebastião Mota de Melo 

 

Fonte: santodaime.org (2020) 

Com a morte do mestre Irineu, a ideia de tradição, algo mais ligado à 

fidelidade dos ensinamentos da doutrina do Santo Daime, é questionada pelo Centro 

de Iluminação Cristã Luz Universal Alto Santo (CICLU-Alto Santo). Contudo, a 

questão do intercâmbio das práticas religiosas, a partir do Alto Santo, torna-se 

fechado, apenas para componentes do próprio centro daimista, com uma postura 

mais ortodoxa (MOURA 2014). Nesta perspectiva, o intercâmbio religioso no Alto 

Santo não é difundido, e os rituais que ocorrem nele são fechados aos membros.  
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A respeito dessa questão, Gil Filho (2008) nos mostra que uma instituição 

religiosa, ao exercer o poder que tem, assume características específicas e se torna 

reguladora da vida. Organiza-se, nesse processo, um discurso fundador, a distinção 

entre virtude e o erro. Assim, aparentemente os que não são do CICLU-Alto Santo, 

estão perecíveis por erro na religiosidade daimista. 

O primeiro fundamento da virtude, e, por conseguinte, do exercício poder, é 
o reconhecimento do decreto celeste, ou seja, da tradição ou do texto 
sagrado o segundo fundamento é o domínio do rito, regra da prática 
religiosa que faz reconhecer exteriormente o primeiro o terceiro se encontra 
no valor da palavra e, por conseguinte, no discurso religioso, essencial no 
estabelecimento das relações de poder (GIL FILHO, 2008, p. 23). 

Com isso, percebemos que o capital simbólico traz o fluxo do poder no 

discurso religioso, representados pelos que detêm a virtude na doutrina religiosa. “O 

corpo sacerdotal e os especialistas da religião são aqueles que detêm o capital 

simbólico e o controle dos fundamentos do poder religioso” (GIL FILHO, 2008, p. 

23). 

Outro fato interessante é que o simbolismo que o Alto Santo assumiu na 

doutrina (religiosidade) do Santo Daime é muito forte, isso provavelmente porque é o 

lugar onde está túmulo do mestre Irineu, tendo, também, a primeira igreja do Daime, 

a escola Irineu Serra, fundada pelo próprio mentor. Esses, posteriormente, foram 

tombados por um decreto do governador Jorge Viana e pelo prefeito de Rio Branco, 

Raimundo Angelim como patrimônios históricos e culturais da cidade de Rio Branco 

e do estado do Acre, em 2006 (LABATE, 2010).  
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CAPÍTULO II - A FENOMENOLOGIA E O SANTO DAIME 

2.1 Definição do Método  

Para balizarmos uma pesquisa científica, é necessário escolher um método 

capaz de responder as indagações que o cientista se debruçará sobre o fenômeno a 

ser elucidado. Contudo, nem sempre é fácil eleger um método, principalmente 

quando os estudos envolvem a Geografia Cultural, em especial os estudos da 

religião. 

Nesse aspecto, vale a pena perguntar: o que é um método científico? O 

método científico não é uma sabedoria intelectual adquirida, mas um conjunto de 

etapas que, de maneira conjunta, possibilita o pesquisador encontrar os 

conhecimentos para responder as dúvidas sobre os fenômenos estudados 

(BACHELARD, 2006). Diante disso, “o método é, na realidade, uma astúcia de 

aquisição, um novo e útil estratagema na fronteira do saber” (BACHELARD, 2006, p. 

136). 

Na linha de pensamento de Morin (2008), o método parte do objetivo de 

querer conhecer e encontrar respostas, que serão visualizadas, também, no 

processo da pesquisa, ou seja, no caminhar, no desbravar os problemas que o 

pesquisador se proponha a solucionar. 

Em linhas gerais, podemos dizer que a pesquisa científica pode ser 

comparada como um rio de meandros, no qual o pesquisador escolhe o método para 

trazer luz aos seus caminhos durante a pesquisa (MARRADI, 2002).  

Na busca das soluções, o método escolhido não pode cair nos paradigmas 

que não contemplem as complexidades dos fenômenos e sua relação com o espaço 

geográfico. Assim, Morin (2008, p. 37), nos esclarece que: 

 
Não se trata mais de obedecer um princípio de ordem (eliminando a 
desordem), de claridade (eliminando o obscuro), de distinção (eliminando as 
aderências, as participações e as comunicações), de disjunção (excluindo o 
sujeito, a antinomia, a complexidade), ou seja, obedecer a um princípio que 
liga a ciência à uma simplificação lógica. Trata-se, ao contrário, de ligar o 
que estava separado através de um princípio de complexidade. 
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Com o entendimento da capacidade de encontrar respostas aos problemas 

dos fenômenos estudados, a partir de um método, escolhemos a fenomenologia 

para estudar o Santo Daime, que vem exatamente romper com os paradigmas que 

separam o objeto do sujeito, o homem da natureza, a matéria do espírito. Faz uma 

compreensão dos sentidos das coisas (fenômenos) como são, e como elas se 

manifestam a nossa percepção em sua mais pura manifestação e originalidade 

(BELLO, 2006). 

2.1.1 Conceituação do Método Fenomenológico  

A fenomenologia surge com grande importância no final do século XIX e início 

do século XX, com Edmund Husserl, que buscou renovar os pensamentos dentro da 

filosofia em sua mais pura conexão com o fenômeno estudo. 

Alguns autores afirmam que a fenomenologia chega exatamente para dar 

bases à filosofia contemporânea, pois vem mostrar a sua própria e inovadora 

maneira de tratar a arte de interrogar, buscando respostas. Com isso, o dinamismo 

da fenomenologia busca entender o fenômeno em sua origem, analisando o sujeito 

e objeto em sua subjetividade (BELLO, 2006). 

O método fenomenológico é, antes de tudo, a busca pela essência contida no 

conhecimento das ciências. É um jeito crítico para pensar os objetos e fenômenos 

que são assimilados na mente humana. Portanto, a fenomenologia chega para 

descontaminar as ciências dos resultados científicos poluídos das impressões do 

sujeito a partir de sua visão de mundo em relação ao objeto (HUSSERL, 2000). 

Desse modo, o pesquisador compreende o fenômeno como ele é. Como ele 

se mostra, e como ele se manifesta em sua essência. Logo, a fenomenologia é a 

essência de fenômenos que se manifestam através do tempo e no espaço. Assim, é 

entendida como a ciência das coisas, da busca descritiva em sua pura e legítima 

manifestação no mundo (HUSSERL, 2000). 

A apreensão das coisas pelo que indivíduo que percebe seria a ideia 

assimilação pelo sujeito, contudo, se essa compreensão fosse validada, faria 

desaparecer o objeto, pois o sujeito projeta as realidades que ele julga necessária e 

importante para si. Isso seria a incorporação total do objeto pelo sujeito, 
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ocasionando um desequilíbrio e a percepção de sua consciência com a realidade 

localizadora do fenômeno apreendido (HUSSERL, 2000). 

Em ideias gerais, as coisas (objetos) perderiam a sua realidade e autonomia 

no processo de apreensão pelo sujeito. Por isso, Husserl diz que é necessário voltar 

às coisas, para poder entender a importância da subjetividade do objeto na 

construção e relação do conhecimento (HUSSERL, 2000). 

Para Husserl (2000), voltar às coisas mesmas se faria necessário, também, 

devido à contaminação das coisas pelo sujeito, em que a ideia de poder que o 

sujeito tem sobre o objeto o faz ver e apreender o conhecimento segundo seus 

interesses, negando a pureza da relação sujeito e objeto, e, assim, faz com que a 

realidade seja comprometida em sua essência.  

Com essa compreensão, Husserl busca recuperar o equilíbrio entre as coisas 

(objeto) e o sujeito, buscando uma relação mais verdadeira, e então reaver a 

realidade do mundo tal como ele é. Assim, podemos compreender a construção do 

mundo a partir dos adeptos daimistas e suas formas de relação com a natureza e 

construção de seus espaços sagrados na Amazônia (HUSSERL, 2000). 

Diante do exposto, o presente estudo utiliza-se do método de pesquisa 

fenomenológico, por compreender que esse oferece mais informações sobre o 

espaço e a vivência que o indivíduo constrói no lugar de sua essência. Nesse 

sentido, a fenomenologia “é a tentativa de uma descrição direta de nossa 

experiência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e 

às explicações causais que o cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam 

fornecer” (MERLAU – PONTY, 1999, p. 01). 

2.2 Fenomenologia e o estudo do espaço e Lugar na Geografia para 

compreensão do fenômeno religioso do Santo Daime 

Este trabalho tem como objetivo investigar e analisar, dentro da Geografia da 

Religião, como a fé na doutrina do Santo Daime se configurou em uma manifestação 

religiosa com potencial para a construção dos espaços sagrados do Santo Daime na 

Amazônia acreana e amazonense. Para isso, foi construído com base nas 

categorias de análise da Geografia de espaço e lugar.  
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Para o embasamento dos discursos acerca desses conceitos, recorreremos 

aos trabalhos de Eliade (1992), Dardel (2011), Yi-Fu Tuan (1974, 1983), a partir dos 

quais vamos debater o espaço e o lugar numa construção fenomenológica, 

existencialista a partir da experiência e percepção dos adeptos da Doutrina do Santo 

Daime na Amazônia acreana e amazonense. 

Eliade (1992) aborda, em seu trabalho, o espaço como sagrado e a 

sacralidade da natureza. “Uma primeira conclusão seria a seguinte: o Mundo deixa 

se perceber como Mundo, como cosmos, à medida que se revela como mundo 

sagrado” (ELIADE, 1992, p. 36). 

Nesse aspecto, o espaço se revela como sagrado e de valor existencial para 

a humanidade que nele exerce sua fé. “A manifestação do sagrado no espaço tem, 

como consequência, uma valência cosmológica: toda hierofania espacial ou toda 

consagração de um espaço equivalem a uma cosmogonia” (ELIADE, 1992, p. 36). 

A partir das ideias fenomenológicas do espaço e lugar em Dardel (2011), 

compreendemos a importância da floresta para a existência da religião do Santo 

Daime, na Amazônia. Essa visão também é percebida nos trabalhos de Tuan (1974, 

1983), quando a humanidade desenvolve no espaço físico suas afetividades e 

apropriações variadas, conforme sua lógica de experiência e cultura. E com isso, 

atribui aos lugares valores e afetividade. 

A Terra, como base, é o advento do sujeito, fundamento de toda 
consciência a despertar a si mesma; anterior a toda a objetivação, ela se 
mescla a toda tomada de consciência, ela é para o homem aquilo que ele 
surge no ser, aquilo sobre o qual ele erige todas as suas obras, o solo de 
seu habitat, os materiais de sua casa, o objeto de seu pensar, aquilo a que 
ele adapta sua preocupação de construir e de erigir (DARDEL, 2011, p. 41). 

Dardel (2011) traz ainda a definição de paisagem, que é a geografia 

compreendida como está em torno do homem, como ambiente terrestre, uma 

realidade objetiva que é o lugar na qual se desenrola a existência humana. Ela 

coloca em questão uma tonalidade afetiva dominante, de tal maneira que, para 

compreendê-la, é necessário o entendimento das relações afetivas. 

Sendo assim, Dardel opõe o espaço geográfico ao espaço da objetivação 

científica, que é salvar o espaço sensível e humano. Ao sair da ideia geométrica, de 
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espaço desumano, o estudioso nos coloca em nossa própria dimensão, num espaço 

que se dá e que responde (DARDEL, 2011). 

A Geografia fenomenológica permite-nos entender os fenômenos para além 

das descrições e limitações cartesianas. Aqui, as subjetividades dos indivíduos são 

percebidas e interpretadas em sua compreensão humanística. Sendo assim, 

conseguimos, como geógrafos, a partir da fenomenologia, realizar interpretações e 

assimilações dos espaços, sem a separação do homem que o constrói e o vive 

afetivamente no lugar.  

Segundo Tuan (1974), em sua obra Topofilia3, o espaço se caracteriza pelo 

movimento na qual são desenhados nesses movimentos os lugares, que são 

caracterizados e transformados pelas experiências afetivas e de pertencimento do 

homem em uma localização mais íntima deste grande espaço, agora, configurado 

como lugar. 

Nesse contexto, o espaço concebe ao Santo Daime uma configuração infinita 

de movimentos, consequentemente, infinitos lugares. Ambientes estes que 

visualizamos como sendo as igrejas daimistas. Nessa perspectiva, ao entender a 

ideia de Tuan (1974), os lugares são pausas possíveis de uma localização no 

espaço. Dessa maneira, temos a floresta Amazônica como um grande espaço que 

traz em seu interior diversas igrejas daimistas, que transformam este espaço em um 

lugar localizado no movimento da fé e concretização dos rituais religiosos. 

Outro grande geógrafo fenomenológico é Eric Dardel, que visualiza a Terra 

como base para todo o processo de consciência espacial do homem. O homem 

escolhe o espaço no qual vai construir seu habitat, sua casa a partir das adaptações 

íntimas a partir do lugar e suas necessidades íntimas afetivas. Nesse contexto, a 

sacralização da natureza, especializada na floresta amazônica acreana e 

amazonense possibilita as bases da realização do ritual religioso do Santo Daime. 

                                                           
 

3
 Topofilia é o conceito desenvolvido por Tuan (1974), para explicar as múltiplas relações afetivas que 

o indivíduo constrói e tem com o meio ambiente, em uma escala mais íntima, observando a 
sensibilidade e grau das experiências humanas com o espaço e seu lugar de existência. 
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Didaticamente, a partir da fenomenologia, podemos caracterizar o espaço 

como “NÓS”, que agrega diversos campos imaginários, e, simultâneos concretos, 

com situações diversas das experiências da humanidade (TUAN, 1974; DARDEL, 

2011). 

Já para interpretar o lugar, vamos concebê-lo como “MEU”, que caracteriza 

uma unicidade com as individualidades das vivências íntimas e afetivas realizadas 

em um espaço que, agora, é oficialmente consumido como pertencimento (TUAN, 

1974; DARDEL, 2011). 

“MEU” lugar, minha casa, minha igreja, meu quarto evocam o pertencimento 

geográfico e é o próprio mapeamento do movimento que Tuan (1974) fala existir no 

espaço geográfico. Assim, conseguimos compreender os adeptos da doutrina do 

Santo Daime e sua relação com o espaço e os lugares; as pausas que Tuan chamou 

localização do lugar (TUAN, 1974; DARDEL, 2011). 

Os espaços são formados através dos adeptos da Santa Doutrina, logo, o 

lugar é a intimidade do indivíduo no referido espaço. A materialidade de suas 

experiências e apropriação do espaço perpassam a urgência de se ter e “ser” em um 

lugar, em que podemos mencionar as sedes, igrejas que os adeptos do Daime 

cultuam seus rituais religiosos na Amazônia (TUAN, 1974). 

Bachelard (1978) concebe a visão fenomenológica do espaço a partir das 

experiências coletivas e de suas respectivas necessidades de apropriação do 

ambiente.  

Ao romper com pensamento positivista-cartesiano, temos uma compreensão 

mais explicativa dos fenômenos a partir dos conceitos da fenomenologia. Não 

pretendemos conceber o espaço em uma visão apenas objetiva, regionalizada ou 

fragmentada, e sim, com a integralidade do Ser e espaço. Assim, o homem controla 

na capacidade de transformar os lugares a partir de suas experiências vividas. 

A fenomenologia trouxe novos métodos capazes de romper com a filosofia 

positivista, os quais começaram a ser utilizados para descrever os fenômenos, pois, 

trazem bases de sua essência, visto que o positivismo filosófico se baseava apenas 
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na objetividade científica, deixando de lado outras experiências dos indivíduos em 

sua construção na apropriação dos espaços e lugares.  

Com isso, o cotidiano e as experiências dos adeptos do Santo Daime 

conseguem ter uma compreensão expansiva a partir da visão fenomenológica. O 

homem constrói sua história no mundo, que lhe concerne um espaço carregado de 

teorias próprias que decodificam as coisas, mas que, ao tentar afastar o objeto da 

experiência humana, acaba por fragmentar e comprometer o conhecimento da 

própria experiência humana no espaço geográfico (DARDEL, 2011). 

Os daimistas precisam de um palco para a realização de suas experiências, 

construções teóricas e afirmação de sua existência enquanto ser pertencente a um 

grupo social, político e religioso no espaço e lugar. Nesse sentido, Dardel afirma 

que: 

A Geografia, ao surpreender a realidade do mundo enquanto espacialidade 
e espaço enquanto fisionomia da Terra, exprime uma inquietude 
fundamental do homem. Ela responde a um interesse existencial que 
extingue o interno da Terra e do espaço concreto para conhecê-los do 
exterior, e esquecer, por sua própria existência, o homem está 
comprometido como ser espacial e como ser terrestre (DARDEL, 2011, 
p.89). 

E qual seria o ambiente da ayahuasca? O Daime precisa de um espaço para 

existir, onde estão o cipó jagube (Banisteriopsis Caapi) e a folha rainha (Psychotria 

Viridis) necessários para a produção do chá; e de um lugar para o exercício de sua 

prática religiosa; igreja, que normalmente se localiza em uma área verde com 

possibilidade da conexão do natural com o humano (DARDEL, 2011). 
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Figura 4. Marcador territorial de espaço e lugar no Santo Daime 

 

Fonte: ALMEIDA SILVA, 2010. Elaborado por DURÃES, W, C. 2021. 

A Amazônia, enquanto espaço heterogêneo, possibilita aos povos indígenas e 

não indígenas a aquisição do cipó jagube (Banisteriopsis Caapi) e da folha rainha 

(Psychotria Viridis) para a produção da ayahuasca. 

Nesse ambiente gigantesco, que é a Amazônia, o chá recebe diversos nomes 

como, hoasca, natema, yajé, nepe, kabi, caapi e também ayahuasca que, na língua 

Quíchua, tem como significado “cipó dos espíritos” (MACRAE, 1992). 

Em relação ao entendimento para a construção dos espaços sagrados do 

Santo Daime, a fenomenologia como método de pesquisa foi o que melhor atendeu 

as soluções e compreensões do fenômeno aqui proposto no estudo. 

2.3 Caracterização da Área de Estudo 

Na Amazônia, existem práticas xamânicas que usam as plantas de poder 

para uma conexão com os saberes da natureza, com o divino em uma experiência 

transcendental (ASSIS, 2015). 

Chegando à Amazônia acreana, o seringueiro Raimundo Irineu Serra teve 

contato, a partir dos povos indígenas que viviam na área de fronteira entre Brasil e 

Peru, com essas práticas xamânicas e o uso do chá da ayahuasca, sendo ele o 
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primeiro entre os não indígenas a usar a ayahuasca como religiosa, batizando-a de 

Daime (ASSIS, 2015). 

A partir desses acontecimentos, a floresta amazônica assumiu significados e 

simbolismos únicos para os que usam da ayahuasca como fonte sagrada e religiosa. 

Para área de estudo deste trabalho, observamos dentro da Amazônia 

acreana e amazonense como que os espaços sagrados do Santo Daime se 

constroem, bem como a sacralização da natureza e a experiência na fé para o bem 

viver a partir dos dados colhidos nas entrevistas com daimistas e interpretação dos 

hinários. 

Assim, escolhemos o CICLU - Alto Santo, na cidade de Rio Branco, Acre, 

fundado por mestre Raimundo Irineu Serra, berço originário; e o ICEFLU/CEFLURIS 

- Centro Eclético Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, fundado por 

Sebastião Mota de Melo, no município de Pauini, Amazonas, sendo considerado o 

berço expansionista do Daime para o restante do Brasil e mundo. 
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Figura 5. Localização do CICLU- Alto Santo e ICEFLU/CEFLURIS - Vila Céu do 
Mapiá 

 
Fonte: Elaborado por NASCIMENTO, F.I.C, 2021. 

 

Tanto o CICLU – Alto Santo, como o ICEFLU – Céu do Mapiá estão 

localizados dentro de áreas protegidas. Na Amazônia acreana, o CICLU – Alto Santo 

está inserido dentro da Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra – 

APARIS. Já o ICEFLU – Céu do Mapiá localiza-se dentro da Floresta Nacional do 

Purus, na Amazônia amazonense. 

2.4 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa qualitativa desenvolveu-se de acordo com quatro etapas 

preestabelecidas (Figura 6). A primeira foi realizada com a técnica de pesquisa 

bibliográfica, com o intuito de fazer um levantamento de dados históricos, 

bibliográficos da constatação do Santo Daime como doutrina religiosa, as 
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configurações dos espaços sagrados e como esses espaços atraem adeptos, 

caracterizando, assim, a relação do bem viver na visão do religioso na Amazônia 

acreana e amazonense.  

Para isso, foram realizadas leituras seletivas e fichamentos dos principais 

trabalhos de dissertações, teses e livros com a temática da ayahuasca e Daime, 

além dos hinários, base de conhecimentos e ensinamentos da doutrina religiosa. 

A segunda foi executada através da pesquisa de campo, na qual foi visitado a 

APARIS, onde se localiza o Alto Santo. A terceira etapa foi a aplicação de 

entrevistas semiestruturadas, através do WhatsApp e Google forms. 

E, por fim, foi feita uma tabulação e redação das informações coletadas diante 

das pesquisas bibliográficas sobre o Santo Daime como religião e as configurações 

dos espaços sagrados e como esses espaços se configuram na sacralização da 

natureza. Dessa maneira, foi possível caracterizar a relação do bem viver na visão 

do religioso na Amazônia, bem como os dados coletados nas entrevistas e trabalho 

de campo. 

Figura 6. Cronograma da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado por DURÃES, W, C. 2021. 

 

 
1- Revisão bibliográfica sobre a 
ayahuasca e o Santo Daime na 
Amazônia. 

 
2- Trabalho de campo realizado na 
APARIS onde se localiza o CICLU – Alto 
Santo, na cidade de Rio Branco, Acre. 

 
3- Realização de entrevistas semiestruturadas, 
através do WhatsApp e Google forms com 
participantes da Doutrina do Santo Daime nos 
estados do Acre e Amazonas. 

 
4- Organização de ideias, tabulação das 
informações das entrevistas e redação da 
dissertação. 

  

  

  



46 
 
 

 
 

2.5 As dificuldades do trabalho de campo em situação pandêmica. 

A situação atípica que o mundo tem sofrido com a expansão da COVID-19 

afetou drasticamente a possibilidade de se realizar campo de pesquisa. Não foi 

diferente no tocante a esta pesquisa. Os trabalhos de campo que seriam realizados 

na Área de preservação ambiental Raimundo Irineu Serra (APARIS), onde se 

localiza o Alto Santo (Acre) e CEFLURIS/ ICEFLU - Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Raimundo Irineu Serra, Céu do Mapiá, (Amazonas), ficaram 

comprometidos. 

A crescente contaminação das pessoas pelo coronavírus ocasionou a 

paralização das atividades trabalhistas e realizações de eventos religiosos em todo o 

país. Diante desses acontecimentos, ficou impossibilitada a realização do campo de 

pesquisa no Acre e Amazonas. 

O lockdown instaurado nas grandes cidades do Brasil também chegou à 

região amazônica e mudou a dinâmica dos lugares e atividades. As igrejas daimistas 

deixaram de realizar seus rituais e publicaram notas esclarecendo os motivos e a 

não aceitação de visitantes e/ou pessoas que comungam o Daime que estivessem 

viajando.  

O Céu do Mapiá, situado na Floresta Nacional do Purus distante da área 

urbana das cidades o isolamento e confinamento, foi ainda mais rigoroso.  

2.5.1. O trabalho de campo 

No dia 03/12/2019, fui convidado a participar de um trabalho de campo, 

coordenado pela professora Júlia Lobato, da Universidade Federal do Acre – UFAC, 

realizado na Área Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra - APARIS. Esse não 

era o trabalho de campo de minha pesquisa, contudo, a proposta da professora era 

exatamente narrar as histórias, surgimento e relação da doutrina daimista com a 

natureza.  

Sem saber que esse era o grande momento antes da explosão da pandemia 

do coronavírus, participei e observei as paisagens que testemunham a relação dos 

moradores com o ambiente.  
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Busquei entender e relacionar a importância das condições ambientais com a 

doutrina religiosa praticada pela maior parte da comunidade local e o processo de 

construção dos espaços sagrados inseridos na APARIS. A partir da observação em 

campo, pude visualizar a existência de uma forte ligação dos daimistas com os 

aspectos da natureza e a busca do Bem Viver.  

É valido lembrar que existe forte pressão por parte de outros moradores de 

bairros adjacentes. No referido momento em que realizava o trabalho de campo, foi 

possível constatar a poluição por moradores que despejavam seus lixos em áreas 

inadequadas, como as margens da estrada ou em áreas de mata dentro da APARIS 

(Figura 6). 

A questão, que encontrei no primeiro campo realizado ainda na graduação 

em Geografia, no ano de 2012 também se fez presente no atual de 2019. 

Figura 7. Mapa área da APARIS 

 
Fonte: acervo Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMEIA. 

O segundo campo seria realizado no CEFLURIS/ ICEFLU - Centro Eclético da 

Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, fundado por Sebastião Mota de Melo, 

no município de Pauini, Amazonas. Mas, devido à questão da pandemia, o campo 

ficou impossibilitado de ser realizado. Contudo, as entrevistas, via WhatsApp, 
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questionários pelo Google forms, permitiram-nos ter acesso às informações 

necessárias para o embasamento da pesquisa. 

2.6.  Análise das entrevistas a partir dos questionários semestruturados 

Para compreender a construção dos espaços sagrados, da sacralização da 

natureza e a experiência da fé no Bem Viver, foram realizadas entrevistas com 

daimistas da Amazônia acreana e amazonense, sendo possível identificar que esse 

fenômeno religioso ficou mais forte ao longo do período histórico da doutrina. O total 

de entrevistados foram oito pessoas, que, a partir de suas relações religiosas com o 

Daime, constroem e desenvolvem experiências com esses espaços sagrados.  

Os assuntos pertinentes à vida social, cultural, situação econômica, política e 

religiosa devem compor a história de quem é entrevistado. De tal modo, a seguir, 

apresentamos as características dos (as) nossos (as) colaboradores (as), como suas 

idades, tempo que comungam o Santo Daime. São oito (08) pessoas que 

participaram das entrevistas, sendo quatro (04) daimistas de cada estado. 

Carlos tem 40 anos, cineasta, comunga o Daime há 21 anos. Iniciou na 

religião no Rio de Janeiro e veio para o Acre para conhecer mais do Daime e, desde 

então, não quis mais sair do estado. 

Izabel tem 37 anos. Professora. Nasceu numa comunidade Daimista no 

interior do Rio de Janeiro. Com nove anos de idade, mudou-se para o Céu do Mapiá 

com a família onde mora atualmente. 

Carol tem 37 anos, professora. Nascida no Rio de Janeiro. Formada em 

geografia pela UFV. Conheceu o Daime aos quatro anos junto com seus pais. Desde 

o início, vieram conhecer as igrejas originárias do Daime e, em 2010, fixaram 

residência no Céu do Mapiá. Trabalha como professora de geografia. 

Francisco tem 48 anos. Migrou para o Amazonas em 2004, buscando viver a 

religiosidade do Santo Daime no Céu do Mapiá. Comunga o Santo Daime há dezoito 

anos. É professor de Arte, na SEDUC – AM. 



49 
 
 

 
 

Diogo tem 22 anos, instrumentista musical. Nasceu em uma comunidade do 

Daime. De nacionalidade holandesa, visita a Amazônia para ter maior contato com 

as experiências do Santo Daime em seu berço originário.  

Pedro tem 32 anos, nasceu em uma comunidade daimista no Acre. É feitor do 

chá e músico no Santo Daime. 

Valéria tem 28 anos, nasceu em uma comunidade daimista no Acre. Formada 

em Geografia pela UFAC, atua em sua comunidade fazendo um resgate histórico da 

memória de seu avô já falecido. 

Juliana tem 37 anos, nasceu em Belo Horizonte-MG, migrou para o Acre em 

2008, buscando ter maior experiência com o Santo Daime em Rio Branco-AC e 

reside na capital desde então. É professora universitária do curso de Geografia na 

UFAC e comunga o Daime há 18 anos. 

As narrativas dos entrevistados não são necessariamente presas aos dois 

campos de trabalho. Sabe-se que existe uma forte dinâmica religiosa no Santo 

Daime, o CEFLURIS4 se constitui como espaço de expansão da religião para demais 

parte do Brasil e do mundo. 

A partir dos questionários semiestruturados como ferramenta metodológica 

desta pesquisa de mestrado, foi possível construir, através das narrativas dos 

adeptos entrevistados, o entendimento das bases filosóficas da doutrina do Santo 

Daime, sendo essa repassada pelos antigos aos demais membros através da 

oralidade.  

De tal modo, procuramos validar os dados da pesquisa presentes nas falas, 

narrativas dos daimistas entrevistados no estado do Acre e Amazonas, fazendo uma 

relação com o fenômeno religioso estudado. Nesse aspecto, as entrevistas 

realizadas possibilitaram encontrar, nos depoimentos, uma estrutura fenomenológica 

                                                           
 

4
 Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, situa-se no estado do Amazonas 

na Vila Céu do Mapiá, criado por Sebastião Mota de Melo, discípulo de Mestre Irineu. A partir 
CEFLURIS, o culto criado pelo Mestre Irineu ficou conhecido em várias regiões do Brasil e do mundo, 
com dimensões de uma religião global. 
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na construção dos espaços sagrados, na experiência da fé, na sacralização da 

natureza e na busca do Bem Viver como filosofia de vida.  

Com os relatos, os daimistas entrevistados formularam respostas que se 

complementam, dando para si, dentro da experiência religiosa com o Santo Daime a 

construção de uma identidade. Essa identidade foi construída no momento em que 

eles se percebem criadores de suas próprias narrativas inclusos nas experiências e 

vivências com o divino.  

A partir disso, conseguem encaixar os elementos únicos do Santo Daime 

numa expansão construtiva para o seu mundo religioso e sagrado, pois, ao 

questionar o seu lugar, sua relação com a natureza, o adepto do Daime acessa 

outros mundos, outras experiências e inteligências possíveis para sua experiência 

religiosa.  

Com os questionários semiestruturados como aporte metodológico desta 

pesquisa de mestrado, foi possível refletir sobre as memórias, as vivências, 

experiências, construção social e religiosa dos entrevistados. Consequentemente, 

possibilitou compreender os processos religiosos no Santo Daime, a partir dos seus 

espaços sagrados.   
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CAPÍTULO III - AS CARACTERÍSTICAS ESPACIAIS DA RELIGIOSIDADE DO 

SANTO DAIME  

3.1 A construção de espaços sagrados para o Santo Daime 

Para entendermos e construir o conceito de espaço sagrado, analisaremos, 

por meio dos estudos das espacialidades religiosas e suas representações, como o 

fenômeno religioso se configura no lugar. Isso nos faz enxergar as representações 

do campo simbólico e as múltiplas relações que a religião assume na sociedade 

atual (GIL FILHO, 2008). 

Com o decreto que oficializou o Acre como berço e local da história do Daime 

como doutrina religiosa, o CICLU-Alto Santo tornou-se um lugar que tem recebido 

visitas de muitos adeptos de vários lugares do Brasil e do mundo, que buscam 

conhecer, de perto, o espaço e o simbolismo que o lugar guarda nas tradições na 

doutrina do Santo Daime.  

Porém, os visitantes não encontram abertura para participarem dos 

encontros, sendo ali apenas um lugar de visitação. Para muitos, também, há a 

construção da valorização da fé com os objetos, que assumiram valores simbólicos 

e sagrados para os adeptos da doutrina religiosa. 

Ao compreender que existe a busca do religioso e do contato com os lugares 

construídos e deixados pelo mestre Irineu Serra, é que se busca uma maior 

compreensão sobre a manifestação do religioso diante do Daime, e uma 

interpretação da construção do “espaço sagrado” da doutrina religiosa na Amazônia 

acreano e amazonense. 

A difusão espacial das religiões é algo importante no campo de estudos da 

Geografia, pois parte dos lugares de origem, as religiões propagam mensagens e 

atraem novos adeptos, como também possibilitam o intercâmbio das práticas 

religiosas e dos contatos entre seus seguidores. 

Nesse sentido, o Santo Daime, na Amazônia acreana e amazonense, torna-

se de extrema importância para os estudos do lugar de origem enquanto doutrina 
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religiosa, sobretudo, o campo de expansão para novos centros daimistas no Brasil e 

no mundo (ROSENDAHL, 1995). 

O que chama a atenção para os estudos da Religião por um geógrafo são as 

formas como devemos analisar, na Geografia da Religião, a experiência da fé no 

tempo e no espaço em que ela ocorre (ROZENDAHL, 1995). 

No caso do Santo Daime, o espaço escolhido é a floresta, principalmente em 

seus períodos de festejos que ocorrem nos meses de janeiro, junho e dezembro. Os 

meses mencionados ganham maior número de visitantes e adeptos de outros 

lugares do Brasil e do mundo nas igrejas/sedes, que estão caracterizadas como 

berço originário. 

Nesse contexto, pode-se concluir que o desejo em ter o contato com o Santo 

Daime em sua origem destaca o Acre como principal destino entre os adeptos da 

doutrina do Santo Daime.  

O simbolismo que o Acre tenha como espaço originário do Santo Daime pode 

ser relacionado ao mesmo que Roma exercia em relação ao cristianismo, atraindo 

milhares de fiéis na busca de um contato religioso mais expressivo e transcendental. 

Nesse sentido, o entendimento para a busca e o contato com o religioso pode ser 

entendido como: 

Uma demonstração de fé que adquire uma nítida espacialidade, pois 
envolve o deslocamento de um lugar para o outro, deslocamento este que, 
em muitos casos é marcado pela periodicidade regular. Envolve assim, 
espaço e tempo fixos – os lugares sagrados – a peregrinação. As 
peregrinações constituem um fenômeno notável, comum à maioria das 
religiões, inserindo-se assim em diferentes contextos culturais 

(ROZENDAHL, 1995, p. 50). 

Sabe-se que as religiões surgem e têm um espaço como sagrado, que 

representam os espaços de encontros das manifestações da fé aos seus fiéis. 

Assim, podemos imaginar e configurar o Acre e a cidade de Rio Branco como 

espaço sagrado para os daimistas, bem como a Vila do Céu do Mapiá, no município 

de Pauini, Amazonas.  

Mais ainda, é possível reconhecer o Acre como espaço originário da doutrina 

religiosa do Santo Daime; o Céu do Mapiá como espaço de expansão para outros 
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centros em escala nacional e mundial. Noutras palavras, podemos sustentar, 

minimamente, este pensamento na seguinte comparação: 

No catolicismo, as cidades de Roma e Lourdes representam os dois 
maiores centros de convergência de peregrinos no mundo. Meca, por sua 
vez, é a principal cidade de peregrinação islâmica, enquanto Benares é o 
centro sagrado dos hindus. Mandala é o centro de convergência budista, 
enquanto Lhasa é o lugar sagrado do lamaísmo e Kyoto, para os adeptos 
do xintoísmo (ROZENDAHL, 1995, p. 50). 

A cidade de Rio Branco é citada por muitos estudiosos como a originária do 

Santo Daime. Enquanto doutrina religiosa, percebe-se que os fluxos de daimistas 

chegam ao Acre buscando uma maior ressignificação, ocorrendo, muitas das vezes, 

um intercâmbio. Ou seja, busca-se exatamente o contato com as práticas religiosas 

do Santo Daime em sua origem, seus ritos e contato com a floresta, uma vez que 

muitos a classificam como Religião da Floresta (ASSIS, 2017). 

O Santo Daime é uma alternativa frente ao processo padronizante do modelo 

de ser homem de religiosidade. Os modos operantes não são caracterizados como 

uma hierarquização do monopólio da palavra sagrada e as práticas que nelas 

existem. 

Quem traz de início essa doutrina religiosa são pessoas simples, sem estudo 

e, mesmo usando conceitos da religiosidade cristã, constrói seus próprios conceitos 

e novas possibilidades de experimentar a fé e religiosidade na Amazônia.  

No entendimento de Eliade, (1992), o sagrado estabelece uma ponte 

interpretativa entre a natureza transcendental da religião e sua materialidade. Para 

ele, a revelação do sagrado colabora para uma nova semântica de afinidades.  

Nessa construção da revelação do sagrado, o indivíduo religioso tira ao 

mundo sensível uma descontinuidade, que reclassifica qualitativamente os objetos. 

Ao sacralizar o mundo, o homem religioso atribui significação plena de um espaço 

sagrado em aversão a todo resto, como sendo sem formato e sentido (ELIADE, 

1992). 

Percebemos, com isso, que existem duas abordagens para entender a 

religião e o homem. Em um contexto, podemos articular a compreensão da 

geografia religiosa, que associa a influência da religião mais voltada para o olhar do 



54 
 
 

 
 

homem sobre o mundo e a humanidade, em um âmbito teológico e cosmológico. Já 

na percepção da geografia da religião, existe uma maior interação entre religião, 

sociedade, cultura e ambiente (GIL FILHO, 2008). 

Deste modo, percebemos que a religiosidade daimista ocorre com a interação 

do homem com a natureza. O homem aprende e evolui com os saberes contidos nas 

práticas ritualísticas a partir do uso da ayahuasca, que, agora sacralizada, recebe o 

nome de Daime (ALBUQUERQUE, 2011). 

Os estudos em geografia da religião fornecem ferramentas elucidáveis para 

uma investigação mais compreensível sobre os estudos do fenômeno religioso, bem 

como sua representação, seu simbolismo, suas configurações no espaço e tempo. 

“Os estudos da religião estão relacionados à análise das representações religiosas, 

ou seja, da religião como forma simbólica” (GIL FILHO, 2008, p. 15). 

As identidades e os discursos religiosos manifestam-se nos espaços de 

representações e territórios do sagrado, que assumem uma estrutura de 

territorialidade das religiões (GIL FILHO, 2008). Assim, o fluxo de pessoas, que 

buscam o estado do Acre para ter maior aproximação com a doutrina religiosa do 

Santo Daime, começa exatamente nos anos de 1970. Diante dos estudos da religião 

e das representações religiosas, não podemos negar a existência do Acre e mais 

precisamente a cidade de Rio Branco, como espaço criado e recriado pela fé do 

sagrado para os daimistas.  

Quando se pensa em espaço criado, buscaremos o entendimento da ação de 

Mestre Irineu em seus primeiros trabalhos no estado do Acre. Já na recriação, 

tomaremos como entendimento o decreto do então governador Jorge Viana, 

oficializando o Daime como patrimônio histórico e cultural do Acre, além do prefeito 

da cidade de Rio Branco, Raimundo Angelim, com o reconhecimento do memorial, 

localizado no CICLU-Alto Santo, na cidade de Rio Branco (LABATE, 2010). Deste 

modo, observamos o espaço sagrado por uma perspectiva em que o lugar retrata 

uma série de vivências religiosas, as quais estruturam a dimensão da esfera 

religiosa fiel dentro da religiosidade do Santo Daime. 
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As religiões podem ser classificadas como fenômenos culturais. Conforme 

Rosendahl (1995), as religiões podem ser classificadas em dois grandes grupos: 

uma mais ligada ao lugar específico e a grupos de pessoas, que recebe o nome de 

religiões étnicas. Já a seguinte seriam as religiões universalizantes, porque estão 

ligadas à crença de que a mensagem de sua doutrina e de Deus é para a vida de 

todos. Nesse entendimento, 

A religião nunca é apenas metafísica. Em todos os povos, as formas e os 
objetos de culto são rodeados por uma aura de profunda seriedade moral. 
Todo lugar sagrado contém em si mesmo um sentido de obrigação 
intrínseca. Ele não apenas encoraja a devoção como exige; não apenas 
induz aceitação intelectual como reforça o compromisso emocional do 
devoto (ROZENDAHL, 1995, p.63). 

Conforme podemos entender, Rosendahl (1995) diz que o sagrado pode ser a 

separação e definição onde ocorre a manifestação do sagrado. Para muitos 

religiosos, a manifestação pode ocorrer de várias formas e sentidos. 

Diante disso, há os símbolos religiosos como a cruz, onde Jesus foi 

crucificado; temos o muro das lamentações, espaço de orações dos religiosos que 

peregrinam até Jerusalém, configurando um universo simbólico de fé e devoção.  

Este universo constituído simbolicamente passa” a ser vivenciado como a 
própria realidade; e nessa dinâmica “as formas simbólicas são funções da 
conformação do real, sendo assim, não são sombras do homem no mundo, 
mas sim condições pelas quais edificamos nossa visão deste." “Cada forma 
simbólica mantém um princípio articulador específico de conformação do 
mundo (GIL FILHO, 2009, p.78). 

No Santo Daime, temos o túmulo do mestre Irineu Serra (Figura 8), 

juntamente com a igreja, que foram tombados patrimônios histórico e cultural do 

Acre e afirmam a religiosidade do Santo Daime. Nele, manifesta-se um valor do 

sagrado, uma vez que é um espaço construído de simbolismo religioso originário da 

fé dos daimistas. Isso ocorreu no espaço que os objetos e símbolos religiosos estão 

localizados, que representam a modificação do ambiente, enquanto representação 

do sagrado e ao culto à fé na essência mais próxima do seu surgimento. Nesse 

sentido, 

As formas simbólicas seriam responsáveis pelas articulações de sentido 
instaurado pelo ser humano, o imergindo constantemente em seu “universo 
simbólico”; assim, “as formas simbólicas do mito, da linguagem, da religião, 
das artes e da ciência possibilitam, cada vez mais, o afastamento do 



56 
 
 

 
 

universo dos fatos e a aproximação ao universo simbólico” (GIL FILHO, 
2009, p.78). 

Figura 8. Túmulo mestre Irineu Serra 

 

Fonte: Durães, W, C. 2019. 

O Alto Santo foi escolhido como potencialmente sagrado e assim representa 

um espaço de valores simbólicos e não simbólicos da fé dos devotos da doutrina 

religiosa do Santo Daime. A escolha do Alto Santo se assemelha com a definição de 

outros lugares sagrados, como podemos evidenciar na transcrição de Rosendahl: 

A definição de um lugar como sagrado reflete a percepção do grupo 
envolvido uma vez que a percepção varia de grupo para grupo, dificilmente 
se pode generalizar sobre os princípios de lugar sagrado. Os povos têm 
atribuído sacralidade a diferentes objetos, como árvores sagradas, pedras, 
grutas com poderes milagrosos, uma fonte que cura, um túmulo em volta do 
qual ocorreram milagres, no Monte das Oliveiras e inúmeros outros lugares 
(ROZENDAHL, 1995, p. 68). 

Com isso, a Geografia da Religião pode conceber o espaço sagrado também, 

como a compreensão do simbólico materializado na localidade do indivíduo, que 

cultua a fé em sua religiosidade. Assim,  

A cidade de Rio Branco e o Estado do Acre recebem um grande contingente 
de turistas em função da cultura e das tradições daimistas e ayahuasqueiras 
em geral. Os centros mais tradicionais tendem a adotar uma postura mais 
discreta, justificada nos princípios esotéricos da doutrina, não muito 
favorável à prática turística e exposição dos ritos. Nota-se, por exemplo, no 
fato de que grande parte dos monumentos tombados como patrimônio 
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histórico e cultural, como o Memorial, espécie de museu com objetos de 
Irineu Serra, de grande interesse de visitação por parte dos adeptos da 
Doutrina, estão em área particular, onde o visitante comum não tem acesso 
(MOURA, 2014, p. 73). 

O homem percebe o sagrado, pois este é um ato de manifestação simbólica 

do transcendente. Para compreendermos melhor o que seria o sagrado, buscamos 

um melhor entendimento do “termo hierofania”, que, na prática, corresponde à 

própria revelação de algo sagrado, com sua sacralidade de formas e objetos 

(ELIADE, 1992). 

Em outros termos, a manifestação do sagrado ocorre em uma ordem 

diferente, muito subjetivo ao indivíduo que vive a revelação do sagrado no espaço 

(ELIADE, 1992). 

3.2 As bases filosóficas dos saberes do Santo Daime 

3.2.1 O Hinário  

Em todas as religiões, a música tornou-se presente e fonte de ligação entre o 

sagrado e a experiência da fé. Isso no Santo Daime é bem perceptível e 

significativo. 

No Santo Daime, os hinos transmitem os ensinamentos e assumem um papel 

importante no processo ritualístico. Por isso, muitos estudiosos classificam o Daime 

como “doutrina musical”, visto que, nos hinos, estão contidos os ensinamentos, que 

assumem a configuração teológica da doutrina religiosa (ASSIS, 2017). 

Sendo os hinos a fonte da palavra sagrada que dão instruções, lições, 

aprendizados e saberes, o Cruzeiro, livro que contém os hinários recebidos pelo 

mestre Irineu Serra, é compreendido como a própria bíblia daimistas. Isso acontece 

por os hinos serem recebidos após a ingestão do chá do Daime, ou seja, é 

necessário o humano para a sua manifestação e recebimento. Contudo, os hinos 

não são uma construção dos homens, e, sim, uma revelação divina do mundo 

espiritual, através da sacralização da ayahuasca em Daime (ALBUQUERQUE, 

2011). 

Essa conexão para as revelações e aprendizados a partir do chá ocorre nos 

trabalhos espirituais realizados nas igrejas (sedes), mais precisamente nos salões, 
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como é chamado o espaço onde acontece a concentração dos daimistas e 

posteriormente o bailado. Na explicação da daimista Juliana,  

O salão representa esse lugar onde os soldados da Rainha se apresentam. 
É onde o fardado da doutrina vai apresentar seu trabalho que é cantar o 
hinário, participar da força, corrente, ascensão. Força do pensamento, 
sobretudo, porque o Daime é uma corrente que está dentro do Círculo 
Esotérico da Comunhão do pensamento. Então o lugar representa esse 
espaço privilegiado de contato com a divindade. É um espaço privilegiado 
porque é ali que acontece os rituais e é ali que o sagrado se manifesta para 
nós vermos, sentirmos com o corpo inteiro esse divino que acessamos 
através do Daime. O salão é o espaço privilegiado deste encontro. (Juliana, 
37 anos, entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 

Neste salão, também ocorre a divisão5 entre feminino e masculino, na qual 

representam energias e forças que se complementam no decorrer do ritual religioso. 

Os homens são agrupados do lado direito e as mulheres na esquerda da porta de 

entrada (igreja/ centro/ sede). 

O próprio livro de hinário é um marcador simbólico de resistência e de outra 

epistemologia religiosa. Os saberes e ensinamentos surgem com os hinos recebidos 

por seus mestres enquanto doutrina religiosa e se manifesta no bailado e consumo 

do chá (ASSIS, 2015; ALBUQUERQUE, 2011). 

O bailado é direcionado a partir dos hinos cantados por todos na conexão de 

se chegar ao sagrado. Por isso mesmo, a doutrina do Santo Daime é considerada 

oral e bailada de movimento (ASSIS, 2015; ALBUQUERQUE, 2011). 

Na fala de Juliana, percebe-se, também, a importância do bailado, pois, na 

concepção dela  

É onde você vai ter o encontro com o divino, encontro com esse professor, 
num espaço privilegiado, onde você vai estar com seus irmãos, naquela 
ciranda, bailando, cantando, chamando a força, chamando a firmeza, 
chamando o conhecimento. É ali que acontece o encontro com a 
inteligência das plantas de poder, no caso desta planta de poder que é a 
ayahuasca, Santo Daime. (Juliana, 37 anos, entrevista realizada via 
WhatsApp, 2021). 

                                                           
 

5
. As mulheres ficam reesposáveis pela coleta e limpeza da folha rainha (psychotria viridis), que 

representa a sensibilidade, o amor, a afetividade, as visões espirituais que se combinam com a força, 
evolução e realização espiritual do cipó jagube (banisteriopsis caapi), representando o masculino. Os 
homens são responsáveis pela coleta e limpeza do jagube. A Ayahuasca representa a união do 
masculino e do feminino na religiosidade daimista. 
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3.2.2 O Chá Sagrado 

O Santo Daime possibilita aos adeptos a constante transformação, visto que o 

ser enquanto religioso da doutrina aprende a enfrentar suas limitações cognitivas, 

afetivas e espirituais na construção de seu lugar no espaço religioso.  

Esse processo permite ao religioso daimista se questionar diante dos 

problemas. Surgem assim, bases elementares consideradas estratégicas para o seu 

aprimoramento subjetivo. Essas transformações continuam graças aos 

ensinamentos obtidos nos processos de ingestão do chá como fonte sacralizada e 

da humildade do homem em querer aprender a partir dos ensinamentos do Santo 

Daime e as plantas professoras (ALBUQUERQUE, 2011). 

Esse aprendizado mostra-se com um elevado grau de subjetividade, que 

pode ser incorporado novos olhares do mundo e da sua inserção no espaço 

geográfico a partir da prática religiosa do homem com o chá e com o divino religioso. 

Como remédio, o Daime atua sendo luz para iluminar a falsa consciência, curar 

feridas morais e restaurar a tranquilidade ocupada por dor e memórias obsessivas 

previamente mal identificadas e sem compreensões (ALVERGA, 1992). 

Toda nova experiência com a bebida sagrada permite aos adeptos daimistas 

uma profunda transformação espiritual, intelectual e espacial. Isso no sentido de 

buscas de respostas, de valorização da crença e superação das dificuldades que o 

aprisionam em um espaço que não é mais cabível, e que não lhe permite ser 

transformador de suas novas escolhas.  

O Santo Daime instiga o indivíduo a se questionar, refletir e aprender a partir 

dos valores morais, éticos e cristãos da doutrina. O adepto assume, assim, uma 

busca constante para a evolução e transformação na visão de enxergar o mundo e a 

relação que ele mesmo tem com a natureza. 

A religiosidade daimista existe através de indivíduos que buscam, a partir dos 

saberes da ayahuasca, utilizar esses conhecimentos para transformar suas 

realidades e difundirem uma cosmovisão do mundo em uma perspectiva integrada, 

harmônica e dotada de sacralidade com a natureza, pois “geralmente se busca essa 

relação indissociável com a natureza, na medida em que o próprio sacramento é 

plantado. (Juliana,37 anos, entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 
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Cada adepto tem sua experiência com os conhecimentos do Santo Daime de 

modo único e particular. Isso porque são, antes de tudo, seres sociais e carregam 

um passado cercado vivências e valorização simbólica das coisas e dos lugares.  

Contudo, o Daime faz o chamamento para que cada um aplique os seus 

ensinamentos do sagrado em uma experiência íntima de ligação aos fatos ocorridos 

em sua existência, bem como busque, a partir disso, a construção do novo ser. 

Os conhecimentos vêm através do chá sacralizado, da organização e 

compromisso do ser religioso com a doutrina e oralidade dos cânticos e bailados no 

salão. Esses ensinamentos são obtidos por meio dos seus mestres fundadores, dos 

hinários, e da combinação do uso do chá nos rituais religiosos. 

O Daime possibilita outras visões sobre o sentido da vida, responsabilidades 

a partir da prática religiosa. É um convite da consciência com o seu próprio EU, que 

transcende todos os limites possíveis de ser, viver e se realizar enquanto ser 

religioso (ALBUQUERQUE, 2011). 

O indivíduo religioso é colocado frequentemente em uma sociedade 

deslocada dos valores possíveis para uma construção de mundo justo. Pautado na 

fraternidade dos povos, esse ser religioso constrói, assim, um desprendimento dos 

modelos impostos e busca, na experiência religiosa com o Daime, romper esses 

paradigmas e tendências homogêneas das religiões trazidas pelos europeus. 

O Daime não pode ser concebido pelos que dele realizam o uso como uma 

experiência empírica. Afinal, já se criou uma dimensão de resultados esperados que 

não se concretizam na experiência e saberes adquiridos na evolução do indivíduo ao 

beber o chá. 

O chá continua, desde o seu uso, como sagrado responsável por agregar 

valores culturais dos povos indígenas e caboclos amazônicos e a valorização de 

saberes e aprendizagens eficazes para a religião e o ser religioso que o bebe. Não 

sem propósito, é comum ouvir que ninguém oferece o Daime para outra pessoa. O 

Daime faz o chamado para cada indivíduo. Nessa reflexão, observamos a 

participação ativa dos valores religiosos que o chá possui na concepção de 

possibilidades dos saberes e evolução espiritual do ser religioso na doutrina. 
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O Daime está para todos, mas não é todo mundo que está para o Daime. Ao 

analisar essa reflexão, a partir da leitura fenomenológica, compreende-se que 

buscar o chá sem responsabilidade, desprendido de querer aprender, é, de certo 

modo, antecipar a ineficácia da ação de querer controlar a experiência e os 

processos criativos da própria bebida sagrada.  

3.3 O Santo Daime como ser vivo e professor 

Plantas inteligentes é uma ideia da cosmologia indígena, que as concebe com 

personalidades próprias, com habilidades por um espírito; por isso surge o termo de 

plantas professoras. Esse aprendizado é possível através do consumo de 

determinadas plantas tidas como inteligentes em função de potencializarem diversas 

experiências de aprendizagens (ALBUQUERQUE, 2011). 

Elas ensinam através do seu uso e consumo dentro de uma construção 

unificada da experiência de sua fé. Segundo Albuquerque (2011), existem várias 

plantas professoras, contudo, diversos estudiosos enxergam a ayahuasca como a 

planta doutora, que consegue trazer ensinamentos e evolução espiritual. Com efeito, 

os aprendizados estão entre saberes religiosos, cognitivos, estéticos, filosóficos, 

medicinais, dentre outros (ALBUQUERQUE, 2011). 

Os saberes adquiridos através da ayahuasca quebram o paradigma em que 

somente os conhecimentos repassados nas escolas e universidades são dotados de 

validade e aplicabilidade para as sociedades. Conforme salienta Albuquerque (2011, 

p. 26), "Uma diferença fundamental reside no fato de que o conhecimento não é 

possível de ser obtido a partir dos livros ou da razão instrumental, mas sob o estado 

de êxtase, estado de expansão da consciência ocasionada pela ingestão da 

ayahuasca”. 

A religiosidade do Santo Daime possibilita um saber exclusivamente do 

processo ritualístico religioso, no qual o indivíduo consegue questionar sua própria 

existência, bem como seus comportamentos e sua relação social com o lugar em 

que está inserido. Diante desta transcendência, o daimista consegue a assimilação 

dos saberes provenientes da ingestão do chá da ayahuasca, e, assim, a consciência 
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extrapola a visão em que, habitualmente, ele estava acostumado a perceber o 

mundo (ALBUQUERQUE, 2011). 

Os conhecimentos obtidos através das plantas vêm desde os povos 

caçadores que tinham práticas xamânicas. E  

Como a etnologia nos ensinou, os sistemas simbólicos dos povos 
caçadores em todos os lugares são essencialmente xamanísticos e 
compartilham tantas características sobre o tempo e o espaço que sugerem 
origens históricas e psicológicas comuns. No centro da religião xamanista 
está a personalidade do xamã (e a experiência extática que é 
exclusivamente sua) em seu papel crucial como adivinho, visionário, 
mágico, poeta, cantor, artista, profeta da caça e do tempo, preservador de 
tradições e curador de doenças corporais e espirituais (FURST, 1980, p.5-
6)

6
. Tradução nossa. 

Diante do pensamento científico, o processo de aquisição de saberes e 

conhecimentos obtidos através das plantas professoras são questionados, e sem 

uma pedagogia decolonial em que visibilize outra epistemologia do saber, todos os 

saberes conquistados por meio delas seriam invalidados para o conhecimento. 

Isso porque o pensamento ocidental, detentor das teorias e conhecimentos 

basilares conhecidos até os tempos atuais, aceita para o conhecimento e 

aprendizagem, somente aqueles conhecidos na pedagogia ocidental, ensinados nas 

escolas e universidades, bem como através das literaturas publicadas pelos 

mesmos (ALBUQUERQUE, 2011). Deste modo, a fenomenologia busca o desvelar 

da subjetividade do espaço vivido na construção dos lugares sagrados, tecidos e 

atribuídos de valores simbólicos únicos pertencentes à religiosidade da doutrina do 

Santo Daime. 

O fenômeno religioso do Santo Daime não é vivenciado unicamente na 

floresta amazônica. Entretanto, devemos evidenciar que a sensibilidade dos 

elementos e significados contidos na doutrina é bem peculiar do espaço amazônico. 

                                                           
 

6 Como la etnología nos ha enseñado, los sistemas simbólicos de los pueblos cazadores de cualquier 

parte son esencialmente chamanísticos y comparten tantos rasgos sobre el tiempo y el espacio que 
sugieren orígenes históricos y psicológicos comunes. En el centro de la religión chamanista se yergue 
la personalidad del chamán (y la experiencia extática que es sólo suya) en su papel crucial como 
adivino, visionario, mago, poeta, cantante, artista, profeta de la cacería y del clima, preservador de las 
tradiciones y curandero de enfermedades corporales y espirituales (FURST, 1980, p.5-6.).

6
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Acontece, nesta região, a espacialização dos povos, dos costumes, e crenças 

únicas. Percebemos que a religião da floresta venceu o movimento colonizador das 

demais religiões e de culturas eurocêntricas na tentativa imposta de invisibilização 

das práticas xamânicas.  

O Santo Daime é fusão. É eclético. O Daime venceu o colonialismo europeu, 

quando foi fundado por um homem negro, seringueiro, conhecedor do catolicismo, 

que desenvolveu os ensinamentos da doutrina no poder do chá sagrado e trouxe 

algumas orações católicas, tais como Pai Nosso, Ave Maria e Salve Rainha para a 

formação da mesma. (ASSIS, 2017). 

Viver na floresta possibilitou o mestre Irineu assimilar alguns elementos 

indígenas (ayahuasca), principalmente, a crença na magia dos seres espirituais da 

floresta. A ayahuasca sempre foi usada pelos povos indígenas e, posteriormente, 

integrou a religiosidade enquanto sagrada para os seringueiros do Acre na década 

de 1930. 

Os recortes teóricos que apontam o uso da ayahuasca por povos indígenas 

retrataram essa técnica como uma prática alheia a sua cultura, por isso mesmo, foi, 

pejorativamente, esvaziada de seu valor religioso e classificada como satânica, em 

que o demônio se apropriava da alma do indivíduo (FURST, 1980). 

O Santo Daime é a essência para aprender os fenômenos religiosos que a 

filosofia julgaria vazia no espaço amazônico. Sem princípios e valores. A própria 

ciência concebe, em certo grau, o saber e conhecimento das plantas professoras 

como algo ingênuo e classificável como um senso comum (ALBUQUERQUE, 2010). 

Ao negar os saberes dos povos indígenas e povos amazônicos, produziu-se o 

silenciamento que, até hoje, consegue ser percebido na sociedade brasileira 

(ALBUQUERQUE, 2010). 

Maria Betânia B. Albuquerque (2011) convoca-nos a pensar outra 

epistemologia, capaz de reconhecer os ensinamentos das plantas professoras e dos 

povos originários. Com a ruptura da epistemologia ocidental e central europeia, 

surgem modelos de aprendizagens, em que as plantas são as próprias tutoras. “Os 

saberes da ayahuasca podem ser um exemplo, entre tantos, de como cada prática, 
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cada forma de relacionamento que se tem com o mundo gera também o seu regime 

de verdade” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 77). 

“Apenas o conhecimento científico, portanto, dificilmente pode dar conta da 

maneira pessoal como a ayahuasca é vivida diferencialmente por cada sujeito” 

(ALBUQUERQUE, 2011, p. 228). Os saberes das plantas professoras estão 

marginalizados em relação à ciência moderna, isso porque, historicamente, só é 

conhecimento o saber produzido cientificamente comprovado, dotado de um método 

científico e tenha valor para a sociedade moderna (ALBUQUERQUE, 2011).  

Para Albuquerque (2011, p. 228) “há, assim, uma explicação científica dos 

efeitos da ayahuasca, mas há, fundamentalmente, a vivência dos seus efeitos e 

essa compreensão guarda uma dimensão singular, que é o fato de só poder ser 

inferida a partir de dentro”. 

Boaventura Santos (2009) chama este episódio de o outro lado da linha, na 

qual percebe o processo colonizador de que o fazer ciência historicamente tem e 

continua tendo, quando os assuntos estão relacionados aos novos saberes e 

rupturas epistemológicas através de povos originários.  

É dentro da própria experiência de um saber vivido, da ciência própria que 
ele cria que as pessoas podem obter a riqueza de imagens, de cores, e de 
experiências suscitadas pela expansão da consciência. E para essas 
pessoas que vivem esta experiência a explicação científica é muito pouco 
relevante, pois ela atua num outro nível, ajudando, por um lado, a explicar a 
racionalmente a experiência, mas, por outro, não faz entender em que ela 
consiste, a sua dimensão mística ou as virtualidades das plantas como 
ensinadoras (ALBUQUERQUE, 2011, p. 228). 

Na modernidade, todo o processo de fazer conhecimento científico é validado 

com base nas consultas de pensadores contemporâneos, em que seus 

conhecimentos estão redigidos em suas línguas oficiais, carregados de uma visão 

eurocêntrica e colonizadora do restante do mundo (MEMMI, 2007). 

A colonialidade do pensamento imposto historicamente pelos europeus ainda 

se faz presente, mas observamos rupturas cruciais, principalmente quando 

observamos que a humanidade pode aprender novos saberes com as plantas 

professoras (SANTOS, 2009; ALBUQUERQUE, 2011). 
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Isso marca a descentralização e o monopólio do saber por parte de 

pensadores europeus e da própria epistemologia ocidental, que reconhece como 

científico apenas os saberes pedagógicos das escolas e universidades. Aprender 

com o chá feito por plantas professoras não é algo novo, contudo, o processo de 

validar esses saberes enquanto ciência é bem recente. Quando relatado por 

europeus, observa-se o processo colonizador (MEMMI, 2007; SANTOS, 2009; 

ALBUQUERQUE, 2011). 

Desde o momento em que pisaram no solo americano no final do século 
XV, primeiro nas Antilhas e logo depois no próprio continente, os europeus 
perceberam, com vários graus de fascínio e repulsa, um estranho costume 
indígena que mais tarde eles reconheceriam como um aspecto 
indispensável da religião e ritual aborígine em muitas partes do Novo 
Mundo: a intoxicação extática com diferentes plantas às quais os povos 
atribuíam um poder sobrenatural e às quais os espanhóis logicamente 
associavam com o esforço infatigável do Diabo para impedir a vitória do 
cristianismo sobre a religião tradicional indígena (FURST, 1980, p.19)

7
. 

Tradução nossa. 

Com a forçada aceitação ao cristianismo trazido pelos europeus, o modo de 

os povos indígenas acessarem suas espiritualidades sofreu uma pressão que, 

posteriormente, as demonizaram para melhor aceitação da cultura religiosa europeia 

(FURST, 1980). 

Toda a discussão sobre os saberes da ayahuasca pode ser bem 

sistematizada com o esquema abaixo (Figura 9): 

                                                           
 

7 Casi desde el momento en que pusieron pie en el suelo americano al final del siglo XV, primero en 

las Antillas y poco después en el continente mismo, los europeos tomaron nota, con variados grados 
de fascinación y repugnancia, de una extraña costumbre indígena que posteriormente reconocerían 
como un aspecto indispensable de la „religión y del ritual aborigen en muchas partes del Nuevo 
Mundo: la intoxicación extática con distintas plantas a las que los pueblos atribuían un poder 
sobrenatural, y a las que los españoles lógicamente asociaron con el esfuerzo infatigable del 
Demonio para impedir la victoria de la cristiandad sobre la religión indígena tradicional (FURST, 1980, 
p.19).

7
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Figura 9. Ayahuasca como fonte de saberes. 

 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2011. Elaborado por DURÃES, W, C. 2021. 

A sabedoria de vida que o permeia marca uma compreensão única de 

inteligibilidade da realidade, enraizada na cultura, pela qual os adeptos remodelam 

suas vidas diárias. Formulam estratégias de sobrevivência, comunicam e 

disseminam seus conhecimentos e continuam seus valores, tradições e sua própria 

vida com os saberes do chá sagrado (Albuquerque, 2011). 

A língua no Santo Daime é um símbolo de poder e marcador territorial. A fala 

é o elo de comunicação na construção do Santo Daime e assume uma 

particularidade única na inclusão dos povos, que não dominam a precisão dos 

códigos linguísticos do português de Portugal e espanhol da Espanha.  

Assim, podemos considerar que os “marcadores territoriais”, antes de tudo, 
estão relacionados à construção mental, na qual os signos, os símbolos, as 
formas, as representações simbólicas e as presentificações como 
fenômenos constituem a base psíquico-espiritual de suas resistências, e 
nelas não podem ser descartadas os mitos, os valores espirituais e morais, 
daquilo que é possível se transcender como cultura (ALMEIDA SILVA, 
2010, p. 111). 

No processo de colonização, o colonizador tira o lugar de fala e de 

representatividade religiosa. Cria-se a linha abissal que Santos (2009) pontua no 

processo da construção dos valores intelectuais e culturais do colonizado e 

conquistador (MEMMI, 2007). 
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O controle sistemático do que é ou não religião surge no modelo colonialista 

de países, os quais exportam suas imposições e bases operantes a serem 

replicadas no restante do mundo, principalmente na região amazônica. É dentro 

dessa lógica que os povos indígenas, caboclos, seringueiros e ribeirinhos da 

Amazônia foram considerados atrasados, desprovidos de qualquer capacidade 

intelectual e cultural. Sabe-se que a religião é parte da cultura de um povo, e o 

Santo Daime se configura como nova possibilidade de ser religioso perante as 

práticas religiosas trazidas pelos colonizadores europeus. 

Buscando saídas para outras visões de conhecimentos, Boaventura de Souza 

Santos (2008ª) destaca que todos os conhecimentos não estão completos, mas que 

possibilitam compreender novos saberes fora do monopólio epistemológico 

ocidental. 

Cada processo de aprendizagem que a ayahuasca possibilita aos que dela 

bebem, constrói saberes que transcendem os limites impostos de que plantas não 

poderiam repassar ou ensinar seres humanos algum conhecimento que, antes, não 

tenha sido estudado pela ciência moderna. Com isso, “a ecologia de saberes visa 

criar uma nova forma de relacionamento entre o conhecimento científico e outras 

formas de conhecimento” (SANTOS, 2008a, p.108).  

Noutras palavras, a ecologia dos saberes busca proporcionar oportunidades 

iguais para diferentes abordagens de conhecimento envolvendo disputas 

epistemológicas cada vez mais difundidas, com o objetivo de maximizar a respectiva 

contribuição para a construção do outro mundo possível, ou seja, uma sociedade 

mais coerente, democrática com uma relação mais equilibrada com a natureza 

(SANTOS, 2008a). 

As experiências e manifestações de saberes, que os daimistas desenvolvem 

com o uso do Daime, expressam outras configurações de ver e viver a relação com 

a natureza. Essas experiências possibilitam uma nova visão de cultura pedagógica a 

partir dos saberes que o chá revela para o processo de desenvolvimento espiritual, 

intelectual e moral. Conforme Albuquerque (2011, p. 222), “na epistemologia da 

ayahuasca o que há, portanto, é uma constelação de sujeitos do conhecimento e, 

portanto, uma ecologia de sujeitos e saberes”. 
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Não busca o embate epistemológico, mas propõe uma nova epistemologia, ao 

colocar o homem dentro de um processo de ensino, a partir de plantas professoras, 

aqui em questão, a ayahuasca (SANTOS, 2008a). “Há, aqui, um híbrido entre as 

comunidades indígenas e não indígenas que usam esta beberagem em espaços 

religiosos ou não, que descobriram a planta e criaram formas de uso com diferentes 

significados” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 222). 

É imprescindível a discussão dos saberes a partir da ayahuasca, uma vez que 

esses saberes possuem suas especificidades que não podem ser consultadas nos 

livros, revistas ou a partir de buscas em sites de internet. Para Albuquerque (2011, 

p. 222) “se a planta é ela própria uma subjetividade, o seu compartilhar pelos 

humanos dá origem a uma constelação de subjetividades” e assim, “que é 

reconhecida por homens e mulheres em suas virtualidades para ampliar a 

consciência e gerar conhecimentos” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 222). 

É necessária a experiência e vivência nos espaços que o Santo Daime se faz 

presente, e assim combater o radicalismo entre o que é saber e o que não é para as 

sociedades modernas. Com efeito, observamos a tentativa de uma padronização na 

obtenção do conhecimento científico, de modo que o homem é apresentado como 

superior em todas as situações do conhecimento, contudo, a 

Distinção entre sujeito e objeto e entre natureza e sociedade ou cultura; 
redução da complexidade do mundo em leis simples e susceptíveis de 
formulação matemática; uma concepção da realidade dominada pelo 
mecanismo determinista e da verdade como representação transparente da 
realidade; uma separação absoluta entre conhecimento científico – 
considerado o único válido e rigoroso – e outras formas de conhecimentos 
como o senso comum ou estudos humanísticos; privilegiamento da 
casualidade funcional, hostil à investigação das „causas últimas‟ 
consideradas metafísicas, e centradas na manipulação e transformação da 
realidade estudada pela ciência (SANTOS, 2008a, p. 25). 

Os conhecimentos e saberes dos daimistas não seriam incluídos como 

válidos em uma dominação ocidental epistemológica? Pensando nessa situação, é 

que “os saberes da ayahuasca como saberes de origem cultural indígena são 

enfocados como exemplo de sobrevivência ao epistemicídio que, historicamente, 

tem acometido os povos indígenas e demais grupos partícipes deste saber” 

(ALBUQUERQUE, 2011, p.75). 
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A modalidade de aprendizagem, a partir do chá da ayahuasca, se configura 

como um saber a partir de outra epistemologia, outra pedagogia, em que os 

humanos buscam construir seus conhecimentos através da relação do uso sagrado 

do chá do Daime. Muitos classificam como “o outro lado da linha alberga apenas 

práticas incompreensíveis, mágicas ou idolátricas. A completa estranheza de tais 

práticas conduziu à própria negação da natureza de seus agentes” (SANTOS, 2009, 

p. 29). 

Sua maneira e processo de aprendizagem diferem completamente da 

convencional, na qual se busca o conhecimento a partir das escolas, universidades 

e pesquisas em livros com suas infinitas literaturas. Com isso, “o universo das 

crenças e dos comportamentos incompreensíveis que de forma alguma podem 

considerar-se conhecimento, estando, por isso, para além do verdadeiro e do falso” 

(SANTOS, 2009, p. 29). 

Observamos que, no Brasil, ocorreu uma padronização dos conhecimentos a 

partir do colonialismo europeu. Negaram, em sua grande maioria, os saberes e 

religiões que aqui existiam. Isso fica evidente, pois, “o pensamento pós-abissal pode 

ser sumariado como um aprender com o sul usando uma Epistemologia do Sul. 

Confronta a monocultura da ciência moderna com a ecologia de saberes” (SANTOS, 

2009, p. 44,45). 

É uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de 
conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em 
interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer sua 
autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o 
conhecimento é interconhecimento (SANTOS, 2009, p. 44,45). 

Deste modo, a ecologia de saberes evidencia que existem conhecimentos 

além dos conhecimentos científicos e que a diversidade destes constrói formas de 

compreensão de um mundo, sociedades e religiões com suas respectivas 

heterogeneidades. Isso possibilitou diversificar visões epistemológicas e impõe um 

freio na intolerância dos saberes que a ciência moderna julga fora das práticas não 

científicas, na qual o epistemicídio e discriminação existiram veladamente.  

Referente a isso, “existe sob a forma de epistemicídio, cuja versão mais 

violenta foi à conversão forçada ou a supressão dos conhecimentos não ocidentais 
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levadas a cabo pelo colonialismo europeu e que continuam hoje sob formas nem 

sempre sutis” (SANTOS 2008b, p.28). 

3.4 Ecologia e a busca sobre o entendimento de natureza 

A Ecologia Humana tem cada vez mais contribuído na construção de um 

pensamento em que o humano se veja pertencente integradamente na natureza, e 

assim, possibilita uma dinâmica ecológica consciente e sustentável para as 

gerações futuras.  

Para Moran (1990), a ecologia humana reconceituar as relações 

estabelecidas entre o homem e a natureza (ambiente), explicativamente, autoriza o 

acesso ao conhecimento e permite novos modelos de relação homem-natureza. 

De acordo com Porto-Gonçalves (2005), o movimento ecológico surge em 

1970, momento em que o Brasil enfrentava uma ditadura, e o anseio dos que 

estavam na mobilização era exatamente questionar as condições de vida daquele 

determinado período, principalmente com relação ao desmatamento, à extinção das 

espécies e ao uso indiscriminado de agrotóxico nas lavouras. Consequentemente, 

entra também nas reivindicações do movimento de proteção da água. 

O conceito de natureza não é uniforme, e, tampouco, assume o mesmo 

significado, a depender do modelo social em que ela esteja caracterizada, pode ser 

compreendida como sagrada, isso principalmente na visão das religiões ditas da 

floresta como o Santo Daime, UDV e Barquinha. 

Por outro lado, em uma visão mais mercantilizada, a sociedade atribui à 

natureza o valor de troca. Assim, “toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui 

uma determinada ideia do que seja natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 23). 

Com essa definição, “o conceito de natureza não é natural, sendo na verdade 

criado e instituído pelos homens. Constitui um dos pilares através do qual os 

homens erguem as relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim, a sua 

cultura” (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 23). 

Através das explorações desenfreadas e a cobiça crescente de um modelo 

capitalista desigual e predatório, a natureza na sociedade contemporânea, em 
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muitos dos casos, é enxergada unicamente como situação de revestimento em 

moeda corrente. Isso possibilita a extinção da fauna, flora e de diversos modelos de 

relação que populações vinham desenvolvendo com a natureza.  

Aqui, podemos dar como exemplos os povos indígenas, os ribeirinhos e 

extrativistas, além, claro, dos que veem a natureza como sagrada para a realização 

de seus ritos e práticas religiosas. “A separação do homem-natureza (cultura-

natureza, história-natureza) é uma característica marcante do pensamento que tem 

denominado o chamado mundo ocidental, cuja matriz filosófica se encontra na 

Grécia e Roma clássicas” (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 28). 

É exatamente com a Ecologia e os movimentos ecológicos que novos 

exemplos serão pensados e repensados na relação homem/natureza. Isso porque o 

pensamento de dominação da natureza pelo homem o caracteriza como não sendo 

parte integrada de uma natureza maior. Inclusive, na sociedade moderna, a ideia de 

dominar, transformar a natureza em mercadoria ganha cada vez mais espaço 

através do agronegócio. Isso é evidenciado nos comerciais de televisão, na qual a 

caracterização de usufruir do natural indiscriminadamente ganha validação na 

seguinte frase “agro é “pop”, agro é tudo”. Assim, “as ciências da natureza se 

separam das ciências do homem; cria-se um abismo colossal entre uma e outra” 

(PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 35). 

Com isso, observamos a naturalização do consumo exagerado dos recursos 

naturais e a mercantilização de uma “natureza” não mais natural. Isso cria “a ideia 

de uma natureza objetiva e exterior ao homem, o que pressupõe uma ideia de 

homem não-natural e fora da natureza, cristaliza-se com a civilização industrial 

inaugurada pelo capitalismo” (PORTO-GONÇALVES, 2005, p. 35). 

É importante esclarecer que, no período dos filósofos que antecederam 

Sócrates, a natureza foi observada para obter explicações míticas do mundo. 

Pensando a physis, o filósofo pré-socrático  pensa o ser a partir da physis 
pode então chegar a uma maior compreensão da totalidade do real: dos 
cosmos, dos deuses e das coisas particulares, do homem e da verdade, do 
movimento e da mudança, do animado e do inanimado, do comportamento 
humano e da sabedoria, da política e da justiça (PORTO-GONÇALVES, 
2005, p. 31). 
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A natureza era a resposta para tudo que nascia, evoluía e se fazia presente 

no mundo. Logo, inclui o humano e sua relação com meio ambiente. Entretanto, na 

mesma Grécia, começou o desprezo e o afastamento do homem e a natureza. Isso 

ocorreu quando Platão e Aristóteles dão privilégios ao homem e as ideias e, 

consequentemente, inferiorizam a natureza (PORTO-GONÇALVES, 2005). 

A definição de natureza como conhecemos hoje não é a mesma em 

momentos distintos da história da humanidade. Este conceito sempre esteve e 

estará alinhado a uma lógica social e cultural da sociedade que assim classifica algo 

como “natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2005). 

Os gregos chamaram natureza tudo aquilo que nasce, cresce, se revela o 

todo. Tiveram outras concepções de natureza quando deram maior atenção ao 

homem e suas ideias, em que deu origem à separação, uma ruptura de interação 

harmoniosa que o ocidente tomou para si. 

Com essas transformações na visão do que era ou não natureza, surge a 

Ecologia Humana, que traz explicações concretas da necessidade de uma 

reconstrução dos modelos de interação homem e meio ambiente. O natural e o 

social. O político e o ecológico (PORTO-GONÇALVES, 2005). 

Isso possibilita importante reflexão na sociedade contemporânea, visto que a 

natureza tal como a enxergamos, se configurou como mercadoria, valor de troca em 

moeda, independentemente dos impactos que esse uso abusivo dos recursos 

naturais possa acarretar (PORTO-GONÇALVES, 2005). 

Assim como as comunidades indígenas, algumas religiões atribuem à 

natureza uma valorização transcendental. Colocam-se como parte da natureza, 

retirando dela os ensinamentos necessários para sua sobrevivência de maneira 

mais harmônica e consciente dos possíveis impactos de um uso descontrolado. 

Nesse modelo, temos a doutrina religiosa do Santo Daime, que enxerga a 

natureza como sagrada e dela retira todos os seus ensinamentos para a busca da 

evolução emocional e espiritual do ser. Com isso, mesmo não sendo um conceito 

homogêneo, “natureza” é algo que está sucessivamente interligado com o homem 

em seus mais diversos campos. Seja na religião, economia, na construção de 
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modos de vidas únicos dos que dela precisam para continuarem existindo em suas 

configurações sociais e territoriais. 

3.5 A Terra e a floresta como espaço de existência para a doutrina do Santo 

Daime 

Dardel (2011), em seu livro O Homem e a Terra, debruça-se sobre as 

dimensões espaciais da existência humana e sua relação com a natureza, 

retratando uma geograficidade existencial do ser humano no mundo arranjada de 

paisagens e lugares que compõem o espaço geográfico.  

Com isso, a Geografia como ciência humanística possibilita a compreensão 

de um estudo detalhado da relação do homem com a natureza, demonstrando que 

um não se separa do outro na construção das relações essenciais existentes na 

Terra (DARDEL, 2011). 

O autor cria o conceito de geograficidade em que está relacionado com a 

própria realidade de estudo da Geografia nos debates contemporâneos que 

envolvem o homem, o espaço, o lugar e o ambiente, expressando uma base 

existencial e fenomenológica da relação em que a geograficidade se faz o centro 

deste entendimento e compreensão para entendermos os espaços sagrados do 

Santo Daime na Amazônia acreana e amazonense (DARDEL, 2011). 

Dessa maneira, repensar as relações sociais com a natureza, a partir da 

fenomenologia dardeliana, é compreender essa geograficidade onde o homem 

busca compreender a Terra e o espaço como fonte da própria vida humana em suas 

distintas relações. Desse modo, o “amor ao solo natal ou busca por novos 

ambientes, uma relação concreta liga o homem à Terra, uma geograficidade 

(géographicité) do homem como modo de sua existência e de seu destino” 

(DARDEL, 2011, p. 1-2). 

Na fronteira entre mundo material, onde se insere a atividade humana, e o 

mundo imaginário, abrindo seu conteúdo simbólico à liberdade do espírito, 

nós reencontramos aqui uma geografia interior, primitiva, em que a 

espacialidade original e a mobilidade profunda do homem designam as 

direções, traçam os caminhos para um outro mundo; a leveza se liberta dos 

pensadores para elevar aos cumes. A geografia não implica somente no 

reconhecimento da realidade em sua materialidade, ela se conquista como 

técnica de irrealização, sobre a própria realidade (DARDEL, 2011, p. 5). 
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Observamos, na constatação de Dardel (2011), que a Geografia é 

possibilidade de entendimento profundo das ações e sensibilidades da experiência 

humana, tanto na construção social como das emoções interiores a partir do mundo 

que o cerca. 

O espaço criado e vivenciado pelo homem na Terra possibilita uma 

experiência geográfica carregada de cumplicidade, valores e percepções sensíveis 

de pertencimento e parentesco ontológico com o lugar (DARDEL, 2011). É nesse 

mesmo espaço geográfico que, também, “se desenvolve a existência, porque ela é, 

em essência, extensão, porque ela procura um horizonte, direções, existências que 

dela se aproximam, porque a vida lhe oferece percursos a seguir, fáceis ou 

acidentados, seguros ou incertos” (DARDEL, 2011, p. 13). 

Assim, a geografia, como ciência que estuda o espaço geográfico, busca uma 

compreensão das emoções, demonstrando-a com relações dos lugares e as 

vivências que nestes lugares são realizadas. Essa geografia é voltada para o 

espírito, sentimentos e sentidos sensoriais que integram a nossa experiência com o 

mundo (SILVA, 2018). 

De tal modo, estuda as partes do mundo que estão gerando emoções, tendo 

o homem como provador dessas emoções e ponto de referência para a 

compreensão no mundo vivido (SILVA, 2018). 

Do plano da geografia, a noção de situação extravasa para os domínios 
mais variados da experiência do mundo. A “situação” de um homem supõe 
um “espaço” onde ele “se move”; um conjunto de relações e de trocas; 
direções e distâncias que fixam de algum modo o lugar de sua existência. 
“Perder a localização”,  é se ver desprovido de seu “lugar”, rebaixado de sua 
posição “eminente”, de suas “relações”, se encontrar, sem direções, 
reduzido à impotência e a imobilidade. Novamente a geografia, sem sair do 
concreto, empresta seus símbolos aos movimentos interiores do homem 
(DARDEL, 2011, p.14). 

A emoção é uma experiência subjetiva e individualizada. O espaço vivido vai 

buscar a subjetividade das experiências espaciais para além da perspectiva material 

do espaço, surgindo uma Geografia afetiva (DARDEL, 2011; SILVA, 2018). 

O espaço geográfico não é somente superfície. Sendo matéria, ele implica 
numa profundidade, numa espessura, numa solidez ou numa plasticidade 
que são dadas pela percepção interpretada pelo intelecto, mas encontradas 
numa experiência primitiva: resposta da realidade geográfica a uma 
imaginação criativa que, por instinto, procura algo como substância terrestre 
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ou que, se contradizendo, a “irrealiza” em símbolos, em movimentos, em 
prolongamentos, em profundidades (DARDEL, 2011, p. 14-15). 

O interesse sobre as emoções não é novo na Geografia. Desde os relatos dos 

primeiros geógrafos, foi possível perceber as emoções nas narrativas e descrições 

dos lugares e das coisas. Na cartografia, ao elaborar os mapas e privilegiar certos 

elementos que evidenciam emoções, as próprias pinturas estavam carregadas de 

sensações emocionais, retratando, portanto, a configuração espacial do espaço 

vivido. Nesse aspecto, o espaço vivido é o próprio espaço da vida, das emoções 

(SILVA, 2018). 

Enquanto aspecto cultural e social, a emoção deriva dos significados 

humanos sobre as coisas e lugares. Logo, a emoção é o elo do indivíduo com o 

mundo afetivo que ele percebe e vive nos lugares. 

Em nossa relação primordial com o mundo, tal como se manifesta nesse 
gesto banal, ao abandonarmos assim “as virtudes protetoras dos lugar”, 
firmamos nosso pacto secreto com a Terra, expressamos, por meio de 
nossa própria conduta, que nossa subjetividade de sujeito se encolha sobre 
a terra firme, se assente, ou melhor, “repouse”. É desse “lugar”, base de 
nossa existência, que, despertando, tomamos consciência do mundo e 
saímos ao seu encontro, audaciosos ou circunspetos, para trabalhá-lo 
(DARDEL, 2011, p. 40-41). 

Dardel (2011), em sua abordagem fenomenológica, propicia ao homem 

revisitar sua relação íntima com a Terra e sua natureza. O homem é a Terra e a 

Terra é a base de toda existência do homem. 

A Terra, como base, é o advento do sujeito, fundamento de toda a 
consciência a despertar a si mesma; anterior a toda objetivação, ela se 
mescla a toda tomada de consciência, ela é para o homem aquilo que surge 
no ser, aquilo sobre qual ele erige todas as suas obras, o solo de seu 
hábitat, os materiais de sua casa, o objeto de seu penar, aquilo a que ele se 
adapta sua preocupação de construir e erigir (DARDEL, 2011, p. 41). 

 

Na floresta amazônica, o ser religioso daimista habita, constrói, cultiva e sente 

a energia de sua existência como parte da própria natureza, sendo ele também a 

própria Terra. Toma consciência do seu lugar e busca compreender sua existência a 

partir das relações que o circunda. Para Dardel (2011), o homem vive no mundo 

sem romper, jamais, com os conhecimentos que a terra lhe oferece. 
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Esse entendimento é bem representativo para os adeptos da Doutrina do 

Santo Daime. No hino Flor de jagube, cipó essencial para se fazer o chá sagrado, 

constatamos essa relação com a natureza e seus ensinamentos. 

38 – FLOR DE JAGUBE 

Eu venho da floresta 
Com meu cantar de amor 
Eu canto é com alegria 
Minha mãe que me mandou 

A minha mãe que me mandou 
Trazer santa doutrina 
Meus irmãos todos que vem 
Todos trazem este ensino 

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

Estando nesta linha 
Deve ter amor 
Amar a deus no céu 
E a virgem que nos mandou. 

(Hino do Santo Cruzeiro, recebido pelo Mestre Irineu) 

No hino Flor de jagube, percebemos a consagração da floresta tendo os 

elementos essenciais para a realização do viver e experienciar o divino Santo 

Daime. O Daime tem vida própria, pois a floresta é o espaço de sua existência e 

resistência. Seus saberes foram entregues ao mestre Irineu Serra no interior da 

Amazônia acreana pela Rainha da Floresta, e por ele a ayahuasca foi rebatizada de 

Daime.  

Dardel (2011) faz uma análise da Geografia da Religião, denominando-a 

Geografia Mítica. Para este autor, temporalmente, diferentes sociedades 

estabeleceram relações com a Terra e o meio ambiente, indo muito além do valor de 

uso, de ter a Terra como provedora da vida.  

Na doutrina do Santo Daime, essa Geografia Mítica é revelada nos hinários, 

base de todo conhecimento repassado aos adeptos a partir dos rituais sagrados e 

uso da bebida sagrada. Dardel (2011) nos mostra que, ao considerar que a Terra é 

mãe de tudo que nela habita e vive, alcançamos as ligações de parentesco que 

unem o homem a tudo que o rodeia, como exemplo as árvores, animais e as rochas. 
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Para os daimistas, a floresta e os rios não compõem apenas um conjunto 

exterior ao próprio homem, pois são fontes de energia e conexão para sua evolução 

pessoal e espiritual. Desta maneira, a leitura fenomenológica dardeliana do espaço 

consegue traduzir o mundo dos daimistas em diferentes contextos geográficos.  

Assim, esses diferentes contextos retratam espaços e lugares, onde os 

daimistas se conectam com a natureza e o divino. Na mensagem do hino 14, 

recebido por Maria Damião, observa-se uma ligação fenomenológica com a Terra. 

 
14 - A TERRA AONDE EU ESTOU 

A Terra aonde estou, 
A minha Mãe me colocou. 
Dou valor à minha Mãe, 
Que ela é quem nos tem amor. 

A minha Mãe é tão formosa, 
Ela é formosa e linda. 
Vamos todos ter amor, 
À Virgem Mãe Divina. 

Os primores do universo 
É o reino da floresta. 
Vamos todos festejar 
A Vossa grande festa. 

Vamos todos festejar 
Vamos todos com alegria, 
Que esta é a festa 
Da Sempre Virgem Maria. 

A minha Mãe nos procurou 
Para nos dar o alimento, 
Agora vamos todos 
Dar viva ao Nascimento. 

(Hinário o mensageiro, Maria Damião) 

Para muitos adeptos da doutrina do Santo Daime, tomar o chá, o daime, não 

é apenas levar o copo à boca e fazer a ingestão do líquido sacralizado da 

Ayahuasca. Tem todo um processo que envolve disciplina, conhecimento e respeito 

com o divino. Mais ainda, ocorre a valorização de uma irmandade, na qual se 

aprende tanto externamente como internamente.  

Podemos dizer que ocorre um fluxo exógeno e endógeno na transformação 

do espírito e da matéria no ser religioso daimista. Tanto fatores externos e internos 
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mostram ao indivíduo como se conectar aos caminhos para a transformação pessoal 

e espiritual e o bem viver com a natureza e sua sacralidade religiosa. 

Habitar a Terra, percorrê-la, plantar ou construir é tratá-la como um poder 
que deve ser honrado: cada um de seus atos é uma celebração, um 
reconhecimento do laço sagrado que une o homem e o seres da Terra, das 
águas ou do ar. No sentido etimológico, a Terra deve ser “contemplada” 
(DARDEL, p. 54). 

Entender o homem como parte indissociável da Terra Dardel (2011) nos faz 

refletir sobre o processo construtivo do relevo da Terra, ao compreender as forças 

internas e externas que lhe dão a configuração das formações de relevo e 

paisagens. Dessa forma, compreendemos que “vir ao mundo é se destacar da Terra, 

mas sem romper jamais, inteiramente, com o cordão umbilical pelo qual a Terra 

nutre o homem” (DARDEL, p. 48). 

Ao realizar uma leitura fenomenológica no hino 45 – Sou filho da Terra, 

recebido por Maria Damião, descobrem-se evidências da Geografia Mítica abordada 

por Dardel (2011), na qual a relação do daimista com a natureza, a floresta e a Terra 

ficam bem detalhados e mostram a relação homem e natureza. 

45 - SOU FILHO DA TERRA  
 
Eu sou filho da terra 
O meu corpo eu entrego a ela 
Se a matéria é sofredora 
A terra é a consumidora 
 
Todos devem trabalhar 
Para todos se limpar 
Que os que estiverem limpos 
Nunca é de tombar 
 
Eu ensino para todos 
Para todos trabalhar 
Mas se entregam é a terra 
Para nela se liquidar 
 
Eu dou luz para todos 
Para todos brilhar 
Mas uns dizem que estão garantidos 
E não precisam se esforçar 
 
Meu Deus como a coisa estava 
Só faltavam me dar pancada 
Pois agora a disciplina 
Ela vem e é pesada 

(hinário o mensageiro Maria Damião) 
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Digamos que, nesse processo, os adeptos do Santo Daime passam a se ver 

parte da natureza sagrada, cheia de conhecimentos e transformações contínuas. 

Assim, torna-se possível entender todos os fenômenos que lhe são postos como 

experiência, trazendo transformações, mudanças químicas, físicas e biológicas em 

seu corpo, sua mente e espírito. Assim,  

Da Terra vêm as forças que atacam ou protegem o homem, que 
determinam sua existência social e seu próprio comportamento, que se 
misturam com a sua vida orgânica e psíquica, a tal ponto que é impossível 
separar o mundo exterior dos fatos propriamente humanos (DARDEL, 2015, 
p. 48). 

O homem sendo parte da Terra, vindo dela para com a natureza evoluir, 

também, estaria passivo aos processos geomorfológicos das mudanças que 

ocorrem no relevo da Terra, “onde o homem é agenciado pelo ambiente geográfico: 

ele sofre a influência do clima, do relevo, do meio vegetal” (Dardel 2015, p.09). Aqui 

seriam as mudanças químicas, físicas e biológicas do corpo e mente.  

Na geomorfologia, ao estudarmos os agentes geomorfológicos, enxergamos 

os materiais e processos existentes na construção e transformação do relevo. O chá 

do daime assegura ao ser humano esse processo construtivo e transformador de 

suas sensibilidades, afetividades, conhecimentos e fé. Na questão endógena, 

podemos compreender que o chá constrói canais para o aumento do campo de 

percepção do mundo que o indivíduo está localizado, o espaço amazônico.  

Espaço onde se desenvolve a existência, porque ela é, em essência, 
extensão, porque ela procura um horizonte, direções, existências que dela 
se aproximam, porque a vida lhe oferece percursos a seguir, fáceis ou 
acidentados, seguros ou incertos (DARDEL, 2015, p. 13). 

Nesse sentido, “a Terra, no universo mítico, é origem. Ela é fonte da vida, é 

de onde os homens saem, assim como todos os seres e os contrários que eles 

vigiam durante toda a sua vida, é fonte das relações e obrigações filiais” (DARDEL, 

p. 48). 

Parte de um princípio que é necessário superar essa dicotomia homem e 

natureza, sociedade e natureza, que é uma construção histórica, oriunda da herança 

do Renascimento, antropocentrismo. Dardel (2011) nos possibilita entender que a 

Terra é o homem e o homem é a Terra, autoriza uma relação intrínseca. Ou seja, o 

que acontece com a Terra, acontece com o homem. 
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O ser religioso da Doutrina Daimista passa por aprendizagens, ensinamentos 

e lições que lhe permitem transformações para o aumento do entendimento de 

mundo, da natureza e da vida. Na Geomorfologia, conseguimos entender e 

interpretar essas transformações dentro do processo endógeno ancorado na 

orogênese e epirogênese. A primeira possibilita formar as montanhas a partir de 

intensos fraturamentos e desdobramentos, e, a segunda condiciona o soerguimento 

e rebaixamento dos materiais. 

Na doutrina do Santo Daime, o chá mostra a separação abrupta das coisas 

erradas e busca pelas coisas certas com os ensinamentos da ayahuasca em seu 

uso ritualístico. 

Em sua conduta e em sua vida cotidiana, em sua sabedoria lacônica 
carregada de experiências, o homem manifesta que crê na Terra, que confia 
nela; que conta absolutamente com ela. É lá, em seu horizonte concreto, 
que uma aderência antes de tudo corporal assegura seu equilíbrio, sua 
rotina, seu repouso. A Terra não se discute, sem ela tudo desaba (DARDEL, 
2011, p. 93). 

O ser humano é corpo, matéria e espírito. Logo, seu mundo exterior e interior 

são construídos a partir de ciclos, vivenciados pelos fenômenos externos e internos 

que lhe condicionam as transformações espirituais e pessoais. A Terra passa por 

transformações e mudanças, caracterizando uma conexão constante e observamos 

esse mesmo processo no daimista ao usar o chá sagrado do Daime (DARDEL, 

2011). 

Ao examinar a Terra como origem e como presença, não pudemos evitar 
fazer alusão a uma terceira característica da geografia  mítica. Uma 
realidade geográfica infundida de poder sobrenatural requer uma atitude 
temerosa e respeitosa, uma crença e uma inquietude “metafísica”. Os 
primitivos, os antigos, os orientais não têm, jamais, a respeito da Terra, o 
desapego objetivo dos modernos, nem seu desdém técnico por uma 
realidade que não será mais do que matéria e material (DARDEL, p. 54). 

Ao compararmos o daimista com a própria Terra, encontramos semelhanças 

nos processos de construções e aprimoramentos causados a partir da ingestão do 

Daime, da ayahuasca. Com isso, as transformações acontecem de dentro para fora, 

retratando o processo endógeno que a Terra passa em seu interior, na sua formação 

mineralógica e estrutural das rochas, onde atua a orogênese e a epirogênese 

(DARDEL, 2011). 
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No daimistas, vem a miração e os saberes em escalas diversificadas que o 

faz evoluir, se transformar em uma pessoa mais próxima do divino. Assim, conforme 

explica Dardel (2015, p. 43), “a Terra é, por excelência, para o homem, como 

destino, a circunstância (circumstare), aquilo que se ergue à sua volta e mantém sua 

presença como engajamento no Ser”. 

No daimistas, essa transformação interna é causada, principalmente, com os 

saberes e ensinamentos advindos do chá sagrado, que gera uma dinâmica 

transcendental no seu espírito e abre campos de percepções em seu âmago para 

acessar outros mundos e novas inteligências (ALBUQUERQUE, 2011). 

Dardel (2015, p. 41) diz que “Habitar uma terra, isso é em primeiro lugar se 

confiar pelo sono àquilo que está, por assim dizer, abaixo de nós: base onde se 

aconchega nossa subjetividade”. 

Figura 10. Relação ontologia Homem/Natureza para os Daimistas. 

  

Fonte: DARDEL, (2011); TUAN (1983). Elaborado por DURAES, W. C, 2021. 
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O EU enquanto existência dialoga na construção do seu espaço e lugar de 

maneira sensível e recíproca na experiência religiosa da Doutrina do Santo Daime 

(DARDEL, 2011; TUAN, 1983). 

Em tal perspectiva, o lugar assume as formas subjetivas do movimento 

religioso na floresta amazônica. Os elementos que compõem a natureza 

transcendem a visão do homem religioso, possibilitando a ele se tornar parte da 

experiência e vivência religiosa. Assim, compreende que  

A Terra é a mãe de tudo o que vive, de tudo que é, um laço de parentesco 
une o homem a tudo que o cerca, às árvores, aos animais, até as pedras. A 
montanha, o vale, a floresta não são simplesmente um quadro, um 
“exterior”, mesmo que familiar. Eles são o próprio homem. É lá que ele se 
realiza e se conhece (DARDEL, 2011, p. 49). 

A natureza é o elemento fundador da construção de pertencimento para os 

daimistas no espaço amazônico. Todas as práticas religiosas no Santo Daime 

reverenciam a natureza e consolidam o valor religioso na imagem da Rainha da 

Floresta, mãe e protetora de todos que nela habitam. 

Na floresta amazônica, estão presentes para os daimistas todas as entidades 

espirituais, que, ao serem contempladas, possibilitam a cura, os saberes, a evolução 

espiritual e pessoal. Desse modo, a floresta é um espaço dotado de sacralidade, 

reafirmado nos hinários que os adeptos e mensageiros fundadores receberam ao 

longo da construção da Doutrina religiosa.  

É na floresta amazônica que está a construção dos elementos que compõem 

a materialidade do sacramento do Daime; a folha rainha (psychotria viridis) e o cipó 

jagube.(banisteriopsis caapi). Esse entendimento se confirma na entrevista do 

daimista Pedro, ao afirmar que: 

A natureza tem um papel fundamental dentro da doutrina do Santo Daime, 
pois foi dentro da floresta que o mestre Irineu recebeu da Virgem Maria. O 
cenário foi a floresta, no meio da natureza. A natureza é o lugar onde se 
origina a própria bebida, lá esta a matéria-prima que é o cipó e a folha são 
elementos da natureza e formam o chá que é consagrado no Santo Daime. 
Deste modo, a natureza é de extrema importância para o Santo Daime. Tem 
essa ligação profunda com a natureza, com todos os seres vivos, vegetais e 
animais contidos na floresta. Essa relação profunda fundamentada 
exatamente na origem e recebido da Santa Doutrina pelo mestre Irineu 
pelas mãos da Rainha da floresta em meio a própria floresta, natureza, 
sendo o palco, o cenário do ritual do Santo Daime. (Pedro, 32, entrevista 
realizada por whatsapp, 2021). 
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Ao pedir ao Daime os canais de conhecimento, de cura são potencializados 

aos adeptos que comungam o Santo chá sagrado. A ilusão das coisas, do mundo 

que nos cerca está presente no estado do despertar da consciência ao encontrar o 

equilíbrio espiritual, moral e vivência da experiência da fé na santa Doutrina.  

A propósito, na mensagem do hino 6 – Eu vivo na floresta, os ensinamentos 

para uma boa conduta carregada de valores e gratidão aos ensinamentos da 

doutrina e a Rainha da Floresta revelam a postura de quem vive a ritualística do 

Santo Daime na busca do Bem Viver.  

6 - EU VIVO NA FLORESTA 

Eu vivo na floresta 
Eu tenho os meus ensinos 
Eu não me chamo Daime 
Eu sou é um ser divino 

 
Eu sou um ser divino 
Eu venho aqui para te ensinar 
Quanto mais puxar por mim 
Mais eu tenho que te dar 

Muito eu tenho que te dar 
E também tenho para te dizer 
Quem tem dois olhos enxerga 
Mas os cegos também vêem 

Os ensinos da Rainha 
Todos eles são divinal 
Eles são das cortinas 
Lá do alto do astral 

Eu te entrego estes ensinos 
Como que seja uma flor 
Gravai bem no teu peito 
Este tão grande amor 

Este tão grande amor 
É para todos os meus irmãos 
Os ensinos da Rainha 
E do Mestre Juramidam 

Meus amigos e meus irmãos 
Todos vão gostar de ver 
Que aqui neste salão 
Tem muito que se aprender 

Aquele que não aprender 
É porque não presta atenção 
Muito terá que sofrer 
Aqui na reunião 

O Mestre e a Rainha 
Eles têm um grande amor 
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Eles estão fazendo paz 
Como Cristo Redentor 

Jesus Cristo veio ao mundo 
E sofreu até morrer 
Mas deixou os seus ensinos 
Para quem quiser aprender 

(hinário o justiceiro, Padrinho Sebastião Melo) 
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CAPÍTULO IV – O DAIME COMO VIDA  

4.1 A relação do Daimista com a Natureza e a busca pelo Bem Viver 

A relação que o homem projetou com a natureza, principalmente a partir do 

século XVIII, colocou-o como superior, a parte da natureza, tendo esta como fonte 

de exploração pautada no capitalismo.  Essa supremacia humana em relação à 

natureza fez com que as sociedades ocidentais enxergassem a floresta, os recursos 

naturais existentes na terra como inesgotáveis e a serviço de um desenvolvimento 

econômico social.  

Nesse sentido, o Bem Viver8 surge como um modelo que, ao denunciar o 

comportamento predatório do uso dos recursos naturais existentes na terra, reflete, 

também, novos apontamentos para o caminho de outra sociedade, rompendo com 

as narrativas que viabilizaram o modelo de exploração da natureza de modo 

insustentável. 

Na fala de Juliana, daimista entrevistada do estado do Acre, a humanidade 

precisa repensar seus comportamentos e entender que a natureza é parte de um 

sistema maior e assim: 

Os caminhos do Bem Viver partem do princípio de reconhecer que o planeta 
Terra é uma entidade viva, muito próxima também da teoria de Gaia, 
desenvolvida pela teoria ocidental, mas que o pensamento ameríndio, de 
uma forma geral, desenvolveu essa ciência muito bem. Melhor, inclusive 
que os ocidentais. Então a gente tem uma ideia de que o Bem Viver é isso, 
é você, o ser humano se reconhecer como parte de um ser vivo muito maior 
e não como superior aos outros seres vivos. Ele é parte de um sistema, de 
uma vivência que é coletiva, que é parte de um Ser muito maior a 
Pachamama. Então nós devemos está em harmonia com os outros seres 
para que esse organismo Terra funcione melhor. O Bem Viver parte deste 
princípio, de reconhecer o direito de outras vidas, de outras formas de vidas, 
reconhecer suas inteligências, suas sensibilidades, animais, vegetais. 
(Juliana, 37 anos, entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 

                                                           
 

8 “Na América Latina, nas últimas décadas, surgiram profundas propostas de mudança que se 

apresentam como caminhos para uma transformação civilizatória. As mobilizações e rebeliões 
populares – especialmente a partir dos mundos indígenas equatoriano e boliviano, caldeirões de 
longos processos históricos, culturais e sociais – formam a base do que conhecemos como Buen 
Vivir, no Equador, ou Vivir Bien, na Bolívia. Nestes países andinos e amazônicos, propostas 
revolucionárias ganharam força política e se moldaram em suas constituições, sem que, por isso, 
tenham se cristalizado em ações concretas” (ACOSTA, 2016, p. 23). 
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Dardel (2011) reflete a relação do homem e a natureza, na qual o próprio 

homem é natureza. Toda sua base existencial está relacionada com os elementos 

da natureza, da Terra. É na Terra que o homem encontra os elementos existenciais 

de sua sobrevivência. Mesmo que, na sociedade moderna, muito influenciada pelo 

capitalismo, o homem se coloque superior e sem conexões intrínsecas com a 

natureza e seus recursos naturais. 

Ao buscar a reconexão com o mundo, “O Daime te ensina viver em harmonia 

com todos os seres do planeta Terra, sejam encarnados ou desencarnados, pedras, 

vegetais, plantas, animais, pois somos parte deste todo. Essa ciência você aprende 

tomando a bebida, na prática, vivenciado os rituais. (Juliana, 37 anos, entrevista 

realizada via WhatsApp, 2021). 

Na filosofia daimista, corroborando Dardel (2011), o homem vive o misticismo 

da natureza, isto é, a relação homem-natureza é uma, permanecendo ligado através 

de sua religião, dos espíritos da natureza. Assim, o homem é tão natureza quanta a 

própria natureza. 

Porque são coisas que você aprende em contato com outros mundos, 
outras inteligências, e nós nesse mundo humano somos ainda muito 
limitados pela questão da linguagem, de encontrar as palavras certas para 
descrever a experiência vivida. (Juliana,37 anos, entrevista realizada via 
WhatsApp, 2021). 

Na concepção de Acosta (2016), o Bem Viver surge como uma alternativa 

diante da mercantilização da natureza e consumo exagerado dos recursos naturais 

em uma escala globalizante. Nesse aspecto, o Bem Viver se caracteriza como um 

modelo de vida em comunidade, que busca manter a harmonia com a natureza e 

uma vida mais sustentável. Em outras palavras, o Bem viver “refere-se, portanto, à 

vida em pequena escala, sustentável e equilibrada, com meio necessário para 

garantir uma vida digna para todos e a própria sobrevivência da espécie humana e 

do planeta” (ACOSTA, 2016, p. 23). 

Na doutrina do Santo Daime, o Bem Viver é amplamente percebido, 

principalmente na busca pela relação mais harmoniosa com a natureza que seus 

adeptos realizam. Na fala da daimista Izabel, compreendemos que “para quem 

busca a visão, o Santo Daime possibilita uma verdadeira volta ao Paraíso, quando 

os seres humanos não se viam separados da natureza, mas como parte dela. Ele 
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resgata a nossa conexão com toda a teia da vida”. (Izabel, 37 anos, entrevista 

realizada por WhatsApp, 2021) 

É essa sabedoria, que podem ser acessadas no Daime, porque o Daime é 
uma prática religiosa, espiritualista que te coloca em acesso com outros 
mundos através desta inteligência vegetal que nós bebemos que há uma 
inteligência, há uma ciência. O próprio mestre Irineu, os pajés e xamãs 
chamam o Daime de professor. (Juliana, 37 anos, entrevista realizada via 
WhatsApp, 2021). 

Com essa sensibilidade presente na filosofia do Santo Daime, os caminhos 

para o Bem Viver se tornam presentes na conduta e vida de seus praticantes. 

Assim, “seu significado é viver em aprendizado e convivência com a natureza, 

fazendo-nos reconhecer que somos “parte” dela e que não podemos continuar 

vivendo “à parte” dos demais seres do planeta” (ACOSTA, 2016, p. 14)  

Na transcrição da narrativa, da daimista Juliana, percebe-se que:  

O Bem Viver é se aproximar da natureza, se harmonizar com toda a 
natureza, entendendo que os insetos e todos os seres têm suas funções e 
que o ser humano não é superior. Não é o melhor que outros animais, que 
os outros seres vivos. De que o ser humano não mais imagem e 
semelhança de Deus do que o vento, do que a nuvem, do que o lagarto ou 
o rato. Todos são imagem e semelhança de Deus. Então esse é o caminho 
dessa filosofia que é necessária, que a filosofia ocidental moderna, 
antropocêntrica passe a escutar a sabedoria dos povos indígenas para 
poder aprender a viver no século XXI com os desafios das questões 
ambientais que colocam em pauta o Bem Viver como projeto político de 
alguns países, no meio da falácia do desenvolvimento sustentável. (Juliana, 
37 anos, entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 

Na visão de Diogo, “A fé no Daime e em Deus faz reconhecer que tudo é vivo. 

Toda a natureza. E também respeitar a vida dos outros. O daime me ajudou a viver 

mais sustentável e consciente na minha vida”. (Diogo, 22 anos, entrevista realizada 

por WhatsApp, 2021). 

Ao indagar o daimista Pedro com relação ao Bem Viver, ele narra que:  

O Santo Daime me faz perceber o mundo como um espaço onde habito que 
é vivo rodeado de natureza. Possibilita as conexões com a própria natureza, 
com a força da lua, com os animais, com os rios, com todos os seres vivos. 
O nosso planeta e vivo e o Santo Daime nos conscientiza de que não 
vivemos em um mundo artificial. Que fazemos parte deste mundo e que não 
somos únicos e devemos respeitar as outras formas de vida no mundo. 
(Pedro, 32 anos, entrevista realizada pelo WhatsApp, 2021) 

Nas narrativas dos daimistas, acontece o rompimento com o pensamento no 

qual a natureza se torna totalmente mercantilizada. O Santo Daime, desde o seu 
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surgimento, concebe outra visão de viver e se relacionar com o ambiente natural.  

Assim, “a natureza não está aqui para nos servir, até porque nós, humanos, também 

somos natureza e, sendo natureza, quando nos desligamos dela e lhe fazemos mal, 

estamos fazendo mal a nós mesmos” (ACOSTA, 2016, p.15). 

4.2 Os espaços sagrados e sacralizados pelos daimistas 

O sagrado manifesta-se no Santo Daime quando o daimista aprende e 

começa a colocar em prática os ensinamentos que o chá sagrado do Daime lhe 

fornece. São reveladas, assim, as manifestações infinitas do sagrado e suas 

realidades no mundo religioso daimista. Este mundo religioso, acessado através da 

ayahuasca, guarda os mistérios que se revelam nos espaços concebidos como 

sagrados para os daimistas (ELIADE, 1992). 

O espaço para o daimista que o concebe como sagrado quebra os 

paradigmas da homogeneização de outros espaços. Este espaço apresenta 

símbolos e manifestações únicas que permitem aos adeptos do Santo Daime 

experienciar o mundo religioso. (ELIADE, 1992). 

Ao consultar a daimista Juliana, percebemos que:  

A casinha de feitio é também um espaço que ocorre a manifestação da fé, 
pois é lá que se prepara o sacramento do chá. Lá que se dá o processo da 
batida do cipó, depois é juntado às folhas e água que são colocados na 
panela e levado ao fogo para, o preparamento da bebida. É um espaço que 
se tem muito respeito, onde se faz silêncio, onde todos tem que está bem 
concentrado para a bebida não passar do ponto, tendo a hora certa de 
colocar no fogo e de tirar. Tem as funções, como o paneleiro, o que fica no 
fogo, e demais que participam do feitio, ritual específico onde participam 
homens. (Juliana, 37 anos, entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 

As mulheres ficam responsáveis pelas colheitas das folhas que dão no 
reinado, onde geralmente se planta as rainhas como são chamadas as 
árvores que se aproveitam as folhas. São colhidas uma a uma e lavadas. 
Enquanto isso os homens estão limpando e depois macerando o cipó no 
ritual da bateção. A casinha de bateção é um espaço sagrado, toda casinha 
de feitio em si, com as fornalhas, tudo é espaço sagrado de manifestação 
da fé. (Juliana, 37 anos, entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 

O reinado também é um espaço sagrado onde você colhe as rainhas. As 
colheitas da folha rainha também segue um ritual onde se toma o Daime, 
procura-se fazer silêncio no reinado da Rainha ou então cantar hinos, se 
fazendo também espaço de manifestação do sagrado. (Juliana, 37 anos, 
entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 
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Tem também os terreiros na linha do padrinho Sebastião, onde são 
realizados os trabalhos na mata com ou sem farda. São trabalhos 
convencionais, sentados, cantados ou trabalhos mais mediúnicos com gira. 
Chamasse clareira na mata onde é feito trabalhos também, onde se coloca 
no centro uma mesa com o santo cruzeiro, as velas, as flores e faz ali um 
salão. Só que é um salão na mata. (Juliana, 37 anos, entrevista realizada 
via WhatsApp, 2021). 

Também são espaços sagrados às capelas onde são enterrados padrinhos 
ilustres, fundadores das comunidades. São enterrados em capela especial, 
e essas capelas, às vezes, serve de lugar de culto, onde geralmente são 
feito as missas, ritual das almas, trabalho específico para as almas. 
(Juliana, 37 anos, entrevista realizada via WhatsApp, 2021). 

 

Figura 11. Casa de feitio do Daime 

 

Fonte: Durães, W, C. 2021. 

 

Este espaço sacralizado, agora concebido como sagrado, é composto de 

lugares que se formam a partir da experiência com o mundo religioso que se 

manifesta no espaço, a floresta amazônica. A Amazônia, enquanto espaço sagrado, 



90 
 
 

 
 

também é existencial que apresenta uma abertura para a manifestação com o 

transcendente (ELIADE, 1992). 

Tudo que possibilita a manifestação do sagrado no Santo Daime confere 

importância às formas sagradas, que traduzem integralmente o mundo religioso 

acessado através do Daime. O Daimista encontra a manifestação do sagrado na 

floresta, berço dos elementos essenciais para a realização do chá do Daime. Assim 

sendo, é na floresta que o sagrado é revelado através do cipó (Banisteriopsis Caapi) 

e a folha (Psychotria Viridis) que, juntos, são chamados também de ayahuasca. 

“Vemos, portanto, em que medida a descoberta – ou seja, a revelação – do espaço 

sagrado tem um valor existencial para o homem religioso” (ELIADE, 1992, p.17). 

A floresta amazônica é sagrada para os daimistas, que encontram nela a 

revelação e manifestação do sagrado através do uso religioso do chá do Daime. 

Contudo, devemos explicar que, para aqueles que não são daimistas, a floresta 

amazônica não assume esse caráter sacralizado, sendo apenas compreendida 

como uma floresta igual às demais existentes no mundo, “portanto, uma diferença 

de experiência religiosa que se explica pelas diferenças de economia, cultura e 

organização social – numa palavra, pela história” (ELIADE, 1992, p. 16). 

Deste modo, ao enxergarmos a sacralização da natureza, da floresta 

amazônica por parte dos daimistas, percebemos que eles contemplam não apenas 

como uma floresta, mas como um espaço sagrado que revela, de imediato, um 

mundo sobrenatural para acessar outros mundos e manter a relação com o divino.  

A floresta amazônica revela-se como a própria hierofania dos daimistas. A 

partir dela, o sagrado manifesta-se e é experienciado em infinitas escalas no espaço 

sagrado. 

Ao entender os fenômenos, as manifestações da hierofania Daimista, seus 

adeptos buscam viver em uma imersão religiosa junto aos lugares sagrados para a 

Doutrina religiosa do Santo Daime. Isso é compreensível, uma vez que o sagrado, 

ao ser experienciado, acessado, ele é a fonte de poder em uma realidade próxima 

(ELIADE, 1992). 
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O espaço sagrado, no Santo Daime, é caracterizado pelo respeito com a 

divindade, o Daime e todos os seres vivos que estão presentes na existência deste 

espaço, pois são obras divinas de Deus. É nesse espaço que se acessa o mundo 

divino, conectando corpo, alma e espírito através das práticas ritualísticas com a 

ayahuasca na floresta Amazônica.  

O espaço sagrado do Santo Daime é constituído de fenômenos, sendo um 

deles que mais testemunha essa construção da sacralização é o fenômeno de que o 

daimista é ensinado por uma planta, pela natureza. É um fenômeno onde a natureza 

ensina o adepto da doutrina a ser natureza a partir dos saberes da ayahuasca. 

Para muitos daimistas, o sagrado está em toda a natureza, construindo, 

assim, um contato direto com a divindade a partir dos espaços sagrados e suas 

simbologias. A ayahuasca possibilita uma conexão entre o masculino e o feminino, 

sendo a folha rainha (Psychotria Viridis) representante da sensibilidade, a 

afetividade, o amor, a intuição, as visões espirituais, que se unem em energia com o 

cipó jagube (Banisteriopsis Caapi), que traz para essa profusão a força, a energia, a 

evolução e a realização espiritual concebida nos espaços sagrados do Santo Daime 

(ASSIS, 2015; ALBUQUERQUE, 2011). 

Esse espaço sacralizado traduz uma experiência dos daimistas com o divino 

subjetivo. Assim, os espaços sagrados permitem aos adeptos do Santo Daime uma 

experiência espacial que transcende a perspectiva material do espaço. Esse espaço 

sagrado agora é representativo, carregado de emoções, simbologias, narrativas 

religiosas e se fundem com a própria ideia de ambiente da vida. O espaço que, 

agora, é experienciado como sagrado é também vivido pelos daimistas como o da 

vida religiosa (DARDEL, 2011). 

Esses espaços sagrados são constituídos de lugares que se consolidaram 

através das afetividades, das experiências, das emoções e das conexões com a 

relação ao mundo religioso que os daimistas buscaram construir a partir de suas 

práticas e vivências com o uso do chá sagrado da ayahuasca.  

Para o daimista, o corpo é um lugar sagrado, e por ele começa a experiência 

emocional ao ser ingerido o chá do Daime. É no corpo que se testemunha a 
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evolução social do indivíduo, sendo também, através do corpo que surgem as 

emoções subjetivas e individualizadas que cada adepto tem com a experiência 

sagrada do uso do chá do Daime.  

O corpo representa uma dimensão espacial da experiência religiosa cheia de 

diversidades subjetivas, que não se privam nos demais espaços em que o daimista 

busca experienciar sua fé em outros espaços sagrados. No corpo, as emoções são 

representações espaciais acessíveis que são experienciadas através de um tempo, 

que permite criar formas, que são representados em uma espacialização contida nos 

contatos com os demais lugares sagrados. 

O entendimento do espaço sagrado, para o Santo Daime, interessa ao campo 

de estudo da Geografia da Religião, porque produz um processo transformador de 

um dado espaço que para demais grupos não se configura como sagrado. De fato, o 

espaço que recebe a sacralização, por parte da doutrina do Santo Daime, emana as 

configurações simbólicas e existenciais da relação que a coletividade daimista tem 

com o espaço e simbologias. 

O espaço sagrado é reivindicado e consolidado através de uma conduta que 

os adeptos da doutrina adotam para experienciar, pois esse espaço se torna 

exclusivo para as manifestações do sagrado no Santo Daime. Deste modo, o 

ambiente sagrado é caracterizado pela relação religiosa e cultural que os daimistas 

mantêm com os lugares que constituem o espaço sacralizado. 

Dentro desse espaço sagrado, é localizado a igreja, o reinado, o jagubal 

(figura 11), a casa de feitio, as capelas e túmulos (figura 12), onde se configuram 

como santificados na religiosidade do Santo Daime. 
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Figura 12. Área de Jagubal

 

Fonte: Jornaldabahia.com 

 

Figura 13. Realização de missa no túmulo do mestre Irineu 

 

Fonte: http://www.altinomachado.com.br/2010/07/capela-irineu-serra.html, acessado em 

10/12/2021. 

http://www.altinomachado.com.br/2010/07/capela-irineu-serra.html
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Os valores religiosos que os espaços sagrados congregam ao Santo Daime 

estão contidos no hibridismo religioso e práticas xamânicas das populações 

caboclas amazônicas, resguardando todas as características ritualísticas e 

simbólicas do uso da ayahuasca. 

Os espaços que foram sacralizados se configuram como social, pois existe 

uma coletividade desenvolvendo uma vivência em sociedade; cultural, pois, nestes 

espaços, existe a transmissão de saberes através da oralidade e de práticas 

repassadas de gerações em gerações; e por fim, este espaço é concebido como 

religioso, onde os daimistas exercem suas práticas ritualísticas, nomeiam seus 

símbolos e transcendem a experiência do lugar através de sua fé. 

Esses espaços sagrados são produzidos através da cultura religiosa daimista 

e é vivenciado através das práticas ritualísticas do uso sagrado do chá da 

ayahuasca no espaço amazônico. Tais espaços reafirmam a identidade e cultura do 

adepto do Santo Daime. 

Deste modo, os espaços sagrados carregam as relações das manifestações 

do sagrado, dando ao lugar um sentido que transcende a lógica racional do 

entendimento de espaço. O espaço sagrado é único e assegura as formas de viver e 

ser dentro da Doutrina. 

Portanto, os espaços sagrados se consolidam através dos lugares, que 

testemunham a experiência dos adeptos daimistas por meio das afetividades, do 

reconhecimento e vivência subjetiva que se intensificam em seu cotidiano religioso.  
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CAPÍTULO V – TERRITORIALIDADE DO SAGRADO NO SANTO DAIME 

5.1 Construção da territorialidade do Daime 

Na construção da territorialidade daimista, os saberes da floresta, através da 

ayahuasca, permitiram criar uma ligação com as ancestralidades existentes na 

região amazônica (ALMEIDA SILVA, 2013). 

O sentido mais amplo da noção da territorialidade é sua conexão com a 
espiritualidade, na capacidade perceptiva de enxergar além das aparências 
e dos objetos que são colocados sobre a terra, isto porque o todo se 
constitui de sacralidade e nela está clara a nossa de lugares tangíveis e 
intangíveis, de espaços que podem ou não ser acessados (ALMEIDA 
SILVA, 2013, p. 127). 

Os espaços sagrados estão dentro de uma territorialidade que se 

desenvolveu a partir do modo de vida e cultura religiosa dos daimistas na floresta 

amazônica (ALMEIDA SILVA, 2013). 

Segundo Almeida Silva (2013, p. 132), “a territorialidade como afirmação da 

espiritualidade, de maneira que se manifestam as experiências e vivências no 

espaço de ação – e este espaço é caracterizado como o adequado microcosmo do 

coletivo”, com a interconexão cultural e religiosa dos grupos.  

Essa qualidade do indivíduo se transcender espiritualmente insere-o como 
partícipe na relação entre seres e não seres, de modo que pode se 
“transmutar” em outro ser ou não ser. Neste sentido, as narrativas míticas 
constituem-se como padrões que auxiliam a nossa análise, isto porque o 
homem é peixe, é planta, é rio e floresta, em razão do universo relacional 
intrínseco em que a existência de tudo é integrante do todo e essa condição 
implica a representação do microcosmo espiritualizado ( ALMEIDA SILVA, 
2013, p. 129) 

Os espaços sagrados e sacralizados no Santo Daime são representações da 

religiosidade indispensável para compreender a construção da territorialidade do 

fenômeno religioso. Esses espaços refletem como o daimista se relaciona e se 

resguarda na religião (ALMEIDA SILVA, 2013). 

O túmulo do mestre Irineu Serra, espaço sacralizado pelos fiéis, representa 

uma territorialidade, um marcador territorial carregado de espiritualidade, que é 

acessado por seus seguidores a partir de suas experiências com o lugar (ALMEIDA 

SILVA, 2013). 
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Essas representações são a base para compreender a territorialidade e os 
“marcadores territoriais” situados como uma rede de ações no espaço, cujo 
caráter é concebido através da socialização como fenômeno de construção 
e reconstrução dos valores coletivos, em que a espiritualidade é o principal 
fenômeno dessa constituição estruturante (ALMEIDA SILVA, 2013, p. 118). 

5.2 Santo Daime e seus Marcadores Territoriais  

Conforme a definição de Almeida Silva (2010), os marcadores territoriais são 

compreendidos no espaço através das ações que os objetos, coisas e lugares 

imprimem nas experiências socioespaciais do indivíduo ou coletividade.  

Como podemos compreender os marcadores territoriais na doutrina do Santo 

Daime? “A concepção de “marcadores territoriais” pode ser compreendida a partir 

dos símbolos que ocorrem enquanto espaço de ação” (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 

105), na qual “definem territorialidades vinculadas à cosmogonia e experiências 

socioespaciais e possibilitam a formação das identidades culturais e do 

pertencimento identitário” (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 105). 

A partir do conceito do autor, consideraremos os marcadores territoriais do 

Santo Daime na busca de entender a construção dos espaços sagrados e a 

valorização do lugar como experiência da fé na religiosidade daimista. Assim, “as 

representações dos “marcadores territoriais” se originam a partir do registro dos 

fatos e dados que ocorrem subjetivamente no indivíduo” (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 

110). 

Para os adeptos do Santo Daime, a natureza permite viver uma experiência 

única e subjetiva no processo religioso. Cada indivíduo enxerga a natureza como 

fonte sagrada, tendo o Daime como ser vivo e transmissor dos saberes religiosos. 

“Essas etapas reafirmam a construção das formas simbólicas e representações dos 

“marcadores territoriais”, sendo importantes instrumentos que possibilitam o 

entendimento sobre a realidade do espaço” (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 110).  

Nesse aspecto, a floresta amazônica assume um espaço marcado de 

sentimentos e sacralidades, principalmente para a obtenção da ayahuasca. Deste 

modo, observamos a “ação e de como os coletivos humanos se organizam 

espacialmente e criam seus modos de vida integrados ao meio” (ALMEIDA SILVA, 

2010, p. 110). 
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A floresta sustenta como espaço os valores indispensáveis para a 

manutenção da doutrina religiosa. Nela, estão presentes os elementos e a 

representação do sagrado: a folha rainha (Psychotria viridis) e o cipó jagube 

(Banisteriopsis caapi), que simbolizam para os daimistas a realização do chá do 

daime.  

A natureza mostra, através da sacralidade, um modo exclusivo aos daimistas 

de ser e viver a doutrina religiosa e sua religiosidade. Isso porque a experiência do 

indivíduo que toma o Daime enquanto fonte sagrada entende perfeitamente que a 

natureza não está dissociada do homem, e que ela sustenta o espaço de ação e 

reprodução do chá como elo com o religioso. O Daime é o divino. 

Deste modo, os marcadores territoriais estão ligados como os indivíduos dão 

sentidos simbólicos e afetivos aos objetos, coisas e saberes na doutrina do Santo 

Daime. Já familiarizados com o novo modelo de vida na Amazônia, a religiosidade 

assumiu o papel de garantir, também, aos daimistas, o direito do lugar e professar 

sua fé nesse território sagrado. “O lugar é um mundo de significado organizado” 

(TUAN, 1983, p. 198). 

No Santo Daime, a presença dos marcadores territoriais simbólicos estão 

presentes na espiritualidade, na qual os adeptos buscam a segurança e evolução de 

sua religiosidade. A imagem do mestre Irineu; o túmulo; o cruzeiro; o bailado; a 

farda, a ayahuasca e o próprio chá sagrado. Todos esses elementos contidos na 

doutrina recebem o simbolismo de santificados e assumem o papel de elementos 

importantíssimos na configuração do contato com o sagrado. 

Nesse aspecto, o espaço amazônico garantiu a construção da identidade 

religiosa destes que comungam o Santo Daime, pois favoreceu o exercício da fé, ato 

devocional e resguardou a sua religiosidade no espaço de vivência: a floresta. 

Portanto, a ayahuasca se apresenta como uma prática cultural relacionada à 

produção da vida e à reprodução social, na qual os indivíduos se formam e 

continuam a existir (Albuquerque, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa trouxe a proposta de investigar e analisar, dentro da Geografia 

da Religião, como que a fé, na doutrina do Santo Daime, configurou-se em uma 

manifestação religiosa com potencial a construção dos espaços sagrados do Santo 

na Amazônia acreana e amazonense. 

A pesquisa nos revelou que a hibridez cultural existente na Amazônia, desde 

o período da chegada dos colonizadores, permitiu o surgimento de uma doutrina 

religiosa que tem seus ensinamentos baseados nos saberes das plantas.  Mesmo 

diante da forte pressão de domínio do colonizador, essa imposição se reafirmou 

como uma nova possibilidade de viver a experiência religiosa, valorizando o modelo 

de interação do homem com a natureza. 

A partir das práticas do mestre Irineu no interior da floresta, espaços são 

sacralizados e se configuraram como marcadores territoriais dos povos que 

comungam o Daime como religiosidade. Com forte viés decolonial, o Santo Daime 

mostra-se repleto de valores e saberes tradicionais que estão presentes, 

principalmente nas práticas dos povos originários amazônidas. Com relação a isso, 

há o uso do chá, retirado da natureza a partir do cipó jagube (Banisteriopsis Caapi) e 

da folha rainha (Psychotria Viridis). 

Sabe-se que, diante da forte mercantilização da natureza, o modelo de vida 

cabocla enfrenta novas reconfigurações em seu modo de vida na região amazônica. 

E a partir do uso da ayahuasca, populações não indígenas começam a se ver parte 

da natureza numa visão transcendental. 

A partir das narrativas analisadas, viu-se que existem as construções dos 

espaços sagrados e estão inseridas em uma territorialidade que permite aos fiéis da 

doutrina a manifestação de sua fé e identidade religiosa. As igrejas do Daime 

geralmente estão na zona rural, localizado mais nas áreas de concentração de 

floresta, porque se busca essa relação indissociável com a natureza, na medida em 

que o próprio sacramento é plantado. 

Percebeu-se que o Santo Daime representa, para os daimistas, não somente 

uma doutrina religiosa. Ele representa um modo de viver a vida. Dentro da doutrina, 
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existe um conjunto de valores morais e espirituais e princípios que fazem com que 

os fiéis se tornem pessoas melhores, buscando, inclusive a prática do Bem Viver na 

floresta Amazônica. 

Constatou-se que as fontes principais de conhecimentos dentro do Santo 

Daime, estão presentes na ingestão do chá sagrado, nos hinos, que, através dos 

cânticos, formam a estrutura do trabalho, do ritual. Esses hinos formam a base 

espiritual do ritual e, ao mesmo tempo, transmitem os ensinos que são assimilados 

ao longo da vida religiosa. Os hinos mostram como devem seguir uma trajetória, um 

aprendizado e seguem como fonte de conhecimentos e saberes para os daimistas.  

Outra fonte é o elemento da oralidade, na qual as pessoas mais experientes 

dentro da doutrina transmitem, através de suas histórias, experiências de vida, 

conhecimento através das falas, das histórias, de geração em geração.  

Percebe-se um conjunto de princípios e valores que estão contidos nos 

hinários. E deles se retiram as bases de toda a filosofia desenvolvida dentro do 

Santo Daime, que são os valores espirituais, morais, éticos. Visa também o respeito, 

a união, amor à natureza, a devoção aos santos, às boas práticas necessárias para 

a transformação em um ser mais iluminado.  

Ao se colocar como parte da natureza o daimista constrói saídas para um 

problema enfrentado pela sociedade capitalista, na qual se projeta superior à 

natureza. Evidenciou-se a partir das narrativas dos daimistas que a filosofia do 

Santo Daime busca o modelo sustentável de bem viver em meio à natureza.  

Herdando as práticas dos povos originários, enxergam que tudo que causa 

impactos na natureza também causará em sua vida e experiência religiosa, pois os 

saberes são provenientes de plantas, que estão localizadas na floresta. 

Mesmo diante da situação pandêmica na qual a humanidade está inserida, a 

pesquisa de mestrado deu respostas aos seus objetivos propostos.  Assim, 

reconhece que o estudo do Daime, a partir da Geografia da Religião, trouxe 

elementos importantes para a configuração dos espaços sagrados e a busca do 

Bem Viver na Amazônia acreana e amazonense. 
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Em uma época em que o problema com o desmatamento é sentido em toda 

região amazônica, principalmente com a perda da vegetação e biodiversidade, são 

de extrema importância os valores culturais e religiosos que a doutrina do Santo 

Daime traz para a preservação da floresta. 

Por isso, a partir dos estudos geográficos, a sacralização da natureza e a 

busca do Bem Viver, a partir da subjetividade dos daimistas, permite olhar as 

relações homem e natureza de maneira mais harmônica, na qual a mercantilização 

dos recursos naturais não sejam objetivos centrais da interação. 

Deste modo, esta dissertação enxerga a importância das práticas existentes 

no Santo Daime, no tocante à sacralização da natureza e à construção de um 

modelo de vida pautada no Bem Viver. O caboclo amazônida, fruto da hibridez 

cultural, construiu conhecimento a partir de sua essência e sentidos com modelos 

possíveis para as soluções dos problemas causados pela cobiça do colonizador. 

Por fim, esta pesquisa fornece informações que poderão servir de base para 

futuros trabalhos acadêmicos que queiram entender o fenômeno religioso do Santo 

Daime e seus espaços sagrados na Amazônia acreana e amazonense. 
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