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RESUMO: Partindo de uma releitura do material etnográfico apresentado em minha

tese de doutorado sobre  os  trabalhos espirituais  realizados pelos  moradores da

comunidade São José,  localizada na Reserva Extrativista  Arapixi,  no  Estado do

Amazonas,  o  trabalho  apresentará  uma  discussão  a  respeito  do  conceito  de

caboclo. Seu uso será perseguido não na acepção acadêmica tradicional do termo,

que aponta para a questão da miscigenação, mas nos contextos nos quais é ativado

pelos nativos, como categoria introduzida de “fora” para “dentro”. O coletivo aqui

acompanhado,  comumente  definido  pelos  pesquisadores  como  uma  população

cabocla,  utiliza o termo como modo de identificação da alteridade (indígenas da

região e espíritos),  mas não como auto-identificação. Definem-se, antes de mais

nada, como cristãos, termo equivalente ao estatuto de humano em várias regiões da

Amazônia.  No  intuito  de  compreender  melhor  a  ontologia  do  coletivo,  serão

analisadas as relações que estabelecem com os não humanos chamados caboclos
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e pretos velhos, que se dão através das práticas conceitualizadas pelos nativos como

atuação.  Essas  práticas,  que  englobam  os  processos  comumente  caracterizados  em

separado, pelas subdisciplinas antropológicas dos estudos afro-americanos e da etnologia

indígena, como possessão e voo xamânico, serão analisadas em profundidade, tal como

vividas e pensadas pelos moradores da comunidade São José. 

Palavras chaves: caboclos, pretos velhos, possessão, xamanismo  

O conceito de caboclo foi largamente elaborado na literatura indianista brasileira,

mas os estudos etnográficos sobre populações nativas amazônicas não indígenas foram

inaugurados na década de 1950 por Charles Wagley (1953) e Eduardo Galvão (1955),

com os clássicos Uma Comunidade Amazônica e Santos e Visagens. Os dois livros são

“estudos  de  comunidade”,  sendo  os  primeiros  trabalhos  onde  o  termo  “caboclo”  foi

definido e utilizado como categoria antropológica. Wagley e Galvão definiram a “cultura

cabocla” como uma “cultura misturada”, formada através da combinação entre “traços

culturais  ameríndios  e  ibéricos”.  Wagley  descreveu  o  modo  como  o  termo  caboclo

apresenta um uso relacional na Amazônia, sendo nunca auto- atribuído, mas usado pelas

pessoas para classificar a gente considerada socialmente inferior e menos civilizada em

relação  ao  falante.  Dada  a  limitação  do  tempo,  optei  por  fazer  uma  exposição

primordialmente etnográfica, baseada em parte do material referente à minha pesquisa de

doutorado, realizada na comunidade São José, localizada na Reserva Extrativista Arapixi,

Amazonas. 

Os  moradores  da  comunidade  São  José  são  descendentes  de  migrantes

nordestinos, e constituem o tipo de população nativa amazônica geralmente descrita nas

etnografias como caboclos, ribeirinhos ou seringueiros. Nenhum desses termos é usado

pelos moradores da comunidade como auto-identificação. Como parto do pressuposto de

que uma descrição etnográfica deve partir do ponto de vista nativo1, optei por não usar

nenhum desses termos para designá-los. Em São José o termo caboclo é usado pelos

seus moradores para designar os indígenas da região do rio Purus das etnias Jamamadi

e Apurinã, com quem têm contato atualmente. No entanto, o termo nunca é empregado

para dirigir-se diretamente a alguém considerado desta categoria,  pois isso seria uma

ofensa. Nas palavras de um morador da Arapixi:

1 “In a more recent work, Viveiros de Castro (2002) adds a further twist to this epistemological framework by
arguing that what we call the native point of view should really be understood as a relation between the
anthropologist’s perspective (his or her worldview and theoretical tools) and that of the native.”  (Vilaça e
Wright, 2009: 1) 



“Teve um conflito medonho quando os cristãos chegaram na terra dos caboclos. No

tempo do meu avô era perigoso, na flecha, no chumbo.”

O professor da escola de São José contou histórias sobre o canibalismo que seria

praticado pelos “caboclos brabos” e, surpreso com meu interesse em realizar pesquisa

em sua comunidade, disse que achava que os antropólogos só estudavam os “primatas”,

referindo-se aos povos indígenas. 

Na Reserva Extrativista Arapixi,  e em outras áreas que conheci nos Estados do

Acre e Amazonas, onde se fazem evidentes os efeitos da empresa seringalista, qualquer

pessoa que se considera “civilizada” se diz cristã, seja protestante, católica, daimista ou -

em muitos casos – indígena, como os Apurinã descritos por Schiel (1999: 39), que se

contrapõem aos seus antepassados, que eram “brabos” e “viviam que nem bicho”. Ser

cristão  parece  ser  a  característica  principal  que  define  um  ser  humano  civilizado,

afastando-o da animalidade. Essa é ser uma forma de classificação comum em grande

parte da Amazônia ocidental, discutida nos trabalhos de  Taussig (1987), Gow (2009: 7)

Almeida (1992: 239) e outros. 

Os  moradores  de  São  José  contam que  sempre  foram católicos  e  realizavam

trabalhos espirituais chamados sessões. Tornaram-se daimistas no fim dos anos 1980, e

dizem que desde então são mais verdadeiramente católicos do que antes. Passemos a

uma  breve  descrição  da  geografia  de  pessoas  humanas  e  não  humanas,  tal  como

concebida por meus interlocutores. 

No céu vivem Deus, o criador do mundo e da vida, a Virgem Maria, Jesus e os

santos. Os moradores de São José dizem que Deus é o sol, a Virgem Maria é a lua e as

pessoas que atingiram a salvação, ou a total iluminação, como Jesus e os santos, são as

estrelas. Na terra vivem os humanos, animais, seus protetores e seres espirituais como os

caboclos Tupinambá, Cobra Coral ou Jurema. Nesse domínio vivem também os pretos

velhos,  como  o  Severino  e  Ogum  Beira  Mar.  Principalmente  nas  águas  vivem  os

encantados  como a princesa Rita, Yemanjá, Oxum ou o “reis tubarão”.  Muitos caboclos

são  índios  que  viveram  na  região,  e  alcançaram  a  salvação. Os  encantados  são

geralmente pessoas que não morreram, mas sofreram uma metamorfose corporal após

algum incidente, como ter se apaixonado por algum ser de forma animal, indo habitar

seus domínios. Não se faz uma distinção rígida entre caboclos e encantados, sendo os

mesmos seres classificados ora como de um tipo, ora como de outro. Os pretos velhos

são espíritos de luz, porque foram escravos e sofreram muito, purificando-se através da

dor e da humildade. Comentam que o próprio mestre Irineu, criador do Santo Daime, era

negro e tinha suas origens ligadas à história da escravidão. Os seres espirituais da terra e



da água auxiliam os humanos em curas e são considerados seres de luz, que estão a

caminho da completa iluminação. 

As pessoas que em vida são “rebeldes” e fazem maldades com os outros não

alcançam a  salvação.  Também podem não se  salvar  pessoas  que  morrem de forma

repentina  e  “em  agonia”,  em  acidentes  como  um  afogamento,  por  exemplo.  Essas

pessoas  que  não  se  salvam  são  os  exus  (espíritos  masculinos)  e  as  pombas-giras

(espíritos femininos). São espíritos que podem ou não ser maus, que precisam de luz e

ficam vagando pela terra. Eles podem tornar-se “encostos”, ou seja, ficam “encostados”

em um vivo levando-o a fazer o que o morto faria, se tivesse um corpo humano. Beber,

fumar, ter desejos sexuais muito aflorados e brigar são exemplos do que os encostos

levam os  vivos  a  fazer.  Mas  há também espíritos  de  mortos  que  se  aproximam das

pessoas em busca de luz. 

O que diferencia os diversos seres do cosmos são seus corpos, entendidos como

feixes  de  capacidades  –  como,  por  exemplo,  respirar  embaixo  d’água,  no  caso  dos

encantados – e afetos, como o desmedido apetite sexual de algumas pombas-giras.  O

fato de seres como Yemanjá e Oxum serem descritas como caboclas ou encantadas, ou o

modo flutuante como Severino e Ogum Beira Mar eram ora designados como pretos

velhos, ora como caboclos, chamou imediatamente minha atenção. As pessoas em São

José não se importavam tanto quanto eu em tentar discriminar quem seriam os caboclos,

encantados  ou  pretos  velhos.  Se  questionados,  me  perguntavam  como  seria  a

classificação correta. Parecem se importar mais em reconhecer o domínio (nos sentidos

de lugar de habitação e também de comando) de cada ser e seus companheiros, como

mata, água, céu; as circunstâncias de sua transformação (ações em vida, forma da morte,

encantamento)  e  acompanhar  seu  devir,  seu  caminho  de  amansamento,  purificação

iluminação e salvação.  Pode-se dizer que as categorias de encantados, pretos velhos,

caboclos e santos expressam não um modo de classificação ou identificação de espíritos

específicos, mas antes uma posição a ser alcançada por seres do devir, que através de

suas ações acumulam mais ou menos luz, ou seja, que sejam motivados e motivadores

da raiva ou do amor.  A luz da qual falam os daimistas é a forma tangível do amor. A raiva

e afetos conexos são ligados ao pólo diabólico e selvagem, enquanto o amor é ligado ao

pólo divino e civilizado.   

 Miração é o nome que se dá a vários tipos de experiências vividas pelas pessoas

sob o efeito do daime. Pode acontecer quando a pessoa mantém os olhos abertos, vendo

desenhos psicodélicos, seres espirituais e outras imagens, ou com os olhos fechados. De

olhos fechados, geralmente a pessoa se percebe como um ponto de vista no desenrolar



de uma cena, “como num sonho”, quando ela pode interagir com outras subjetividades, ou

“como se estivesse assistindo à  televisão”,  como dizem alguns daimistas.  A alma da

pessoa  pode  viajar,  conhecendo  lugares  ou  sensações  que  ela  só  poderia  conhecer

através de uma transformação na qual o corpo ganha novas capacidades, ou ao assumir

um outro corpo que lhe permita voar, mover-se e respirar embaixo da terra, da água, em

ambientes não usuais. Enquanto isso, a pessoa pode continuar consciente de onde está

seu corpo humano usual e de que poderá voltar quando desejar, abrindo os olhos, por

exemplo. Nesses casos os outros podem não perceber que a pessoa está vivendo uma

experiência transformacional. Pode também haver casos em que o daimista experimenta

a miração de modo que não consiga manter a consciência do ambiente onde se encontra

seu  corpo  usual,  não  conseguindo  retornar  a  ele  por  algum  tempo.  Quando  a

transformação sofrida pela pessoa é percebida pelos outros, a experiência é chamada

pelos daimistas de atuação. Vejamos um caso de atuação relacionado à caça. 

Apesar da carne ser um alimento muito apreciado em São José, a caça é uma

atividade evitada porque, segundo dizem, os animais têm vida/alma, e eles mesmos, ou

os encantados e caboclos que são seus donos e protetores podem cobrar a vida que lhes

foi tirada. Um homem matou uma queixada no dia em que haveria um trabalho de São

Miguel, também chamado trabalho de atuação, porque nele são cantados os hinos de

caboclo, que chamam os seres espirituais para o interior da pequena igreja de madeira e

telhado de palha. O caçador estava tratando2 o animal enquanto na igreja acontecia o

trabalho. Uma de sua sobrinhas, que estava na igreja, começou a rolar na lama, grunhir e

bater os dentes como fazem as queixadas. Queria tirar a roupa vermelha que usava, que

para ela era o sangue derramado pelo animal. Os parentes da moça disseram que “ela se

atuou com uma queixada”, ou que “a queixada chegou nela”. Lutaram para segurá-la,

abriram sua boca e a forçaram a tomar daime. Então a raiva do espírito queixada foi

transformada em amor, e ele deixou em paz a moça, que voltou a si. 

Nas  palavras  de  Dinho,  morador  da  comunidade:  “quando  a  gente  mata  uma

queixada as outras que vivem com ela, os parentes dela, sentem falta como a gente sente

quando um parente da gente morre. Às vezes os parentes da queixada ou a alma da

queixada mesmo que morreu vem cobrar”. Esse tipo de afirmação nos remete à aspectos

perspectivistas amazônicos, onde o animal caçado e comido pode retaliar um humano em

forma de doença, loucura ou qualquer outro transtorno transformacional, elaborado por

Viveiros de Castro (2002: 392) como um modo de “contrapredação canibal”, efetuada pelo

espírito  da  presa que se  torna predadora,  em uma “inversão mortal  de  perspectivas”

2  Tratar um animal é tirar o couro, as vísceras, enfim, preparar a carne para o consumo.



resultante na metamorfose do humano em animal.

 O  caso  de  inversão  de  perspectivas  acima descrito  é  chamado  atuação  pelos

moradores da comunidade São José. Mas a cobrança dos animais ou dos seus donos, os

caboclos e encantados, pode ocorrer também durante uma miração. Alguns caçadores

relataram que, durante um trabalho do Santo Daime, os animais que caçaram apareceram

e falaram com eles que não deveriam ter tirado sua vida. Outros dizem ter sentido no

próprio corpo “a dor da morte, o sangue descendo pelo nariz, uma quentura na cabeça”.

Quando o caçador sente a dor experimentada pelo animal ao morrer, sua perspectiva é

alterada, ele ocupa o ponto de vista da presa. Essa situação é entendida em São José

como uma cobrança dos protetores dos animais como a Mãe da Mata ou o Caboclinho do

Mato, e também como um castigo de Deus, que designou os caboclos e encantados para

cuidarem da sua criação.  

Mas a alteração da perspectiva nem sempre é fruto de uma cobrança ou “castigo”

imposto por  outrem. As pessoas que têm “merecimento”, ou seja, que agem de acordo

com a doutrina daimista - não brigam, não bebem álcool, evitam o consumo de carne,

evitam maquiagem etc  -  podem obter  conhecimento  sobre  seres  e  mundos  diversos

através de experiências prazerosas, nas quais a beleza é enfatizada. Numa miração, o

padrinho da igreja, Seu Raimundo, viu a Virgem Maria. Ela o chamou e mandou-o entrar

dentro de uma cova. Ele entrou, transformou-se numa minhoca e andou por baixo da

terra. Contou que lá é muito bonito, que via como as raízes das plantas tinham vida, e que

tudo brilhava como a luz do sol. 

Quando atuam com os encantados, caboclos e pretos velhos, os médiuns falam

com vozes diferentes das suas passando mensagens e receitas de remédios para as

pessoas, dançam e curam através de massagens. Durante o trabalho de São Miguel, a

cada hino cantado chegam à igreja um ser e seus companheiros. Os médiuns atuam

durante a execução dos hinos, que são repetidos enquanto o espírito quiser permanecer

no  médium.  Geralmente,  a  pessoa  “atuada”  não  fica  totalmente  inconsciente.  Por

exemplo, quando Zenaidia atuava dançando com os olhos fechados, nunca esbarrava na

rede onde dormia seu filho. Ela era capaz de interromper a atuação para balançar a rede

quando o filho chorava, voltando a dançar com as feições modificadas poucos segundos

depois. Pode-se perceber a presença da pessoa humana e do espírito, alternadamente.

Algumas pessoas me disseram que o ser espiritual fica ao lado, ou logo atrás da pessoa.

Assim que o hino para de ser cantado, o corpo do médium recupera as características

usuais  (feição  facial,  modo  de  andar  etc).  Essas  são  características  da  atuação

controlada, dos médiuns que já foram “curados” (passaram por processos iniciáticos como



dietas e banhos) e já amansaram seus guias - caboclos, encantados ou pretos velhos -

com a luz do daime. 

Ouvi muitos casos sobre espíritos que “chegaram em” pessoas na igreja sem que

elas tivessem controle da situação. Nesses casos a atuação é involuntária. Os médiuns

ou  curadores  experientes  podem  sofrer  atuações  involuntárias,  mas  geralmente  “se

atuam”  voluntariamente,  de  forma controlada.  Em alguns casos,  o  ser  que  chega na

pessoa diz seu nome e o que quer. As pessoas dão daime para que o ser se ilumine e ele

vai embora. Quando uma pessoa se sente mal pode ser que um espírito esteja querendo

chegar  nela.  Através  de  massagens,  imposição  das  mãos  ou  palavras,  os  curadores

podem fazer com que esses seres partam, caso sejam espíritos raivosos e sem luz, ou

podem fazer  com que a pessoa realmente “se atue”,  caso sejam seres benfazejos e

iluminados, que vêm para aconselhar e curar.  

No momento da atuação, parece haver uma certa indefinição entre o ser espiritual

e o médium, que não parece abandonar seu corpo, mas talvez tê-lo sob influência do ser

que está  com ele.  Se uma pessoa fica agressiva, ouve-se “fulano está atuado com o

“dono do enfezo”. Deste modo, sugiro que não há simplesmente um revezamento entre o

ser  espiritual  e  a  alma  do  médium  em  seu  corpo.  Os  seres  espirituais  podem  ser

considerados  donos  de  afetos  que  influenciam  e  transformam  o  corpo,  alterando  a

perspectiva dos humanos. Nem os humanos, nem os seres espirituais, são indivíduos ou

entidades com uma identidade fixa. Os humanos e não humanos que se relacionam em

São  José  são  pessoas  inacabadas,  formadas  por  afetos  como  amor  ou  raiva,  e

determinadas  capacidades  corporais,  que  são  acionadas  ou  se  manifestam  em

determinados momentos.  

Para meus intelocutores há diferença entre atuação e miração. Mas os dois tipos

de  experiência  não  parecem  ser  considerados  antagônicos,  podendo  até  mesmo

confundir-se. Quando usou o termo miração para designar a situação na qual visitou o

mundo subterrâneo,  Seu Raimundo acrescentou que,  nessa ocasião,  “se atuou numa

minhoca”.  Miração e atuação são fenômenos que apresentam diferenças,  mas ambos

parecem compreender processos de alteração de perspectiva. 

No  geral,  os  estudiosos  do  Santo  Daime3 dão  mais  ênfase  à  descrição  do

fenômeno da miração, interpretado como “vôo xamânico”, rementendo-se à atuação como

incorporação ou possessão, sem nenhuma análise sobre a presumida homologia entre os

termos. A atuação é tomada como um fenômeno relativamente marginal, que teria sido

incorporado a algumas igrejas do Santo Daime a partir da influência de outras religiões,

3  Ver Groisman (1991), Labate (2000), Couto (2004), Monteiro da Silva (2004).



especialmente de matriz afro-brasileira, trazida por daimistas das metrópoles. 

Entre os estudos sobre o Santo Daime, encontrei um único autor, Monteiro da Silva

(2004:413),  que  buscou  analisar  os  fenômenos  por  ele  denominados  possessão  e

incorporação em certa continuidade com o fenômeno conhecido como miração. Para ele,

a miração nos remete a duas tradições apenas aparentemente distintas: o xamanismo

indígena e as religiões afro-brasileiras. A ruptura poderia então ser relativizada se os dois

tipos de fenômeno fossem tomados como “estados alterados de consciência”. Monteiro da

Silva  (2004:  436)   sugere  a  existência  de  um  “sincretismo”  entre  as  religiões  afro-

brasileiras e o xamanismo ayahuasqueiro. Citando o autor: tomando “a miração e suas

fragmentações (possessão – também com suas fragmentações ou ordens implicadas –

visão mística, irradiação, vôo xamânico)” como discurso, pode-se concluir que as duas

“tradições” “não são tipos necessariamente opostos de construção cultural”.  Monteiro da

Silva conclui que, nas religiões ayahuasqueiras (Barquinha, Alto Santo e CEFLURIS), os

hinos  definem  a  identidade  e  as  origens  étnico-culturais  das  entidades  ligadas  aos

diferentes planos.

As diferenças entre os espíritos, e entre os modos de relação (no caso, miração ou

atuação) que estabelecem com os humanos são analisadas pela maioria dos estudiosos

do Santo Daime como fruto da mobilização sincrética de diferentes matrizes religiosas,

localizadas em configurações étnico-culturais determinadas. Dessa maneira, a ideologia

da mestiçagem acaba sobrecodificando esse campo religioso,  razão pela qual  muitos

adeptos e estudiosos levantam a bandeira do Santo Daime como a “autêntica religião

brasileira”,  por  supostamente  sincretizar  elementos  de  origens  indígenas,  ibéricas  e

negras  que,  conforme  o  difundido  “mito  das  três  raças”,  conformariam  a  identidade

brasileira. 

Já os moradores da comunidade São José, parecem pensar as diferenças entre os

seres espirituais e seus modos de se relacionar com as pessoas como fruto dos seus

movimentos ao longo do caminho para a iluminação, ou ainda, da posição que ocupam

nesse percurso no momento da interação. No contexto cosmopolítico de amansamento,

doutrinação e civilização da selvageria, ligado ao sistema seringalista vivido no rio Purus,

os  moradores  da  comunidade  São  José  parecem buscar  alcançar  ou  estabilizar  sua

condição de cristãos/humanos/brancos, através da relação espiritual propiciadora de cura,

purificação  e  iluminação  com  os  encantados,  caboclos  e  pretos  velhos,  seres  mais

próximos de Deus.       
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