
Wachuma - Cacto San Pedro

Uma Conversa Importante

- Fly, por quê você não estuda os xamãs urbanos e o uso de San Pedro nos Andes, em vez de
estudar o metal do Senhor? - Capi, para mim no dia 19 de janeiro de 2010.

Breve Pesquisa Sobre O San Pedro

1) Fonte: Natureza Divina

Estima-se que o cacto de San Pedro (Trichocereus pachanoi) venha sendo usado pelos nativos
americanos há muitos séculos em especial pelos índios do Peru, da Venezuela e também pelos
Yanomami do Brasil (cujas terras fazem fronteira com a Venezuela). Também conhecido como "O
cactos dos quatro Ventos", o San Pedro tem um formato de coluna com quatro ou mais gomos e
era  utilizado  em práticas  rituais  similares  à  tradição dos  índios  mexicanos que  consumiam o
peyote. A finalidade da ingestão era a mesma: o contato com os deuses e as visões mágicas
proporcionadas pela planta sagrada produzem a cura de doenças físicas e psíquicas.

O uso do cacto Trichocereus Pachanoi, popularmente conhecido com San Pedro, no panorama
americano do uso de plantas enteógenas está ligada à área do mescalinismo. O uso deste cacto
tem fins terapêuticos e adivinhatórios e deve ser estudado no contexto geral dentro dos rituais
xamânicos.

No que se refere aos nomes populares do San Pedro, podemos estabelecer uma relação mítica
cultural com a função do homônimo "santo" que têm as chaves do céu dentro do credo Cristão.
Também nos mitos de origem do uso do San Pedro, planta e "santo" existe uma relação simbólica
e funcional muito estreita. No norte andino, o nome San Pedro se alterna Wachuma/Guachuma,
que parece haver sido o nome antigo, e outros nomes como erva santa, cardo santo, huando
hermoso e remédio porque o cacto é usado pelos xamãs para determinar em suas visões ou
sonhos, como devem proceder num processo de cura.

No que se refere ao nome huanto, é evidente a derivação do “quechua wantuq” que significa
"elevado",  em  relação  à  altura  alcançada  do  cacto,  tendo  uma  relação  significativa  com  o
simbolismo do vôo do xamã. O uso popular da planta fez com que descobrissem duas espécies
distintas do cactos: Trichocereus Pachanoi e o Trichocereus Peruvianus, sendo esse último com
mais espinhos, geralmente agrupado em número de três, uma maior e outras de tamanhos iguais.

O Trichocereus Pachanoi é o autêntico, que é distinguido pela quase ausência de espinhos. As
espinhosas recebem o nome de San Pedro Cimarron e têm a cor verde-amarela e não verde como
o Trichocereus Pachanoi.

Os xamãs jovens que não foram instruídos por mestres mais velhos, usam indistintamente as
duas espécies, enquanto os mais velhos só usam o legítimo. O Cimarron é usado geralmente pelos
Maleros (bruxos negros) e essa planta não tem o poder da visão. O uso de plantas no xamanismo
e nas práticas religiosas ameríndias, se explica conhecendo a fundo a estrutura do pensamento
religioso dessas culturas e seu ícones. Estes consideram o campo da "realidade" e do "real" mais
amplo que os limites da consciência sensorial. Por conseguinte, estende o conceito "conhecer" os
estados de consciência distinta da percepção sensorial.

Chamaremos a estes estados de "alternativos", pois esta Segunda definição implica que se defina
previamente um conceito de "normalidade" que dificilmente escaparia ao nosso etnocentrismo. As
culturas que empregam as plantas sacramentais as usam porque negam a realidade material o
direito de ser a única forma de realidade, o conhecimento sensorial e "racional" o direito de ser a
única forma de conhecer o mundo. No pensamento "religioso" ameríndio o microcosmo humano
tem uma profunda relação em todos os níveis do ser (o físico, emocional, mental e espiritual) com
seus correspondentes níveis macro-cósmicos. Na visão ameríndia do mundo, não existem objetos
inanimados:

No conceito de "anima" o espírito não é exclusivo do ser humano, também abarca animais e
plantas,  lagoa,  fontes  e  rios,  pedras  e  montanhas.  Entre  as  plantas,  aquelas  de  poderes



enteógenos, são receptáculos, o "corpo" de um "espírito" que abre as portas da visão, auxilia e
inspira os xamãs como um verdadeiro "mestre". Este é o conceito de Plantas Mestras. Em muitas
regiões andinas o San Pedro é chamado de "mestre dos mestres". Graças a está consideração
mítico-religiosa  de  que  gozam certas  plantas,  o  uso  das  mesmas  é  regulado  por  estruturas
ritualísticas e seu uso é limitado dentro do campo religioso. Se quisermos uma definição sintética
da função do xamã nas culturas mundiais, devemos dizer que este é a ponte entre o aspecto
visível e a contraparte invisível da realidade, ou seja, entre "corpo" e "alma" de todas as coisas.
Entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o humano e o sagrado. Os Incas definiam os xamãs
como punku que literalmente significa "porta" ou "entrada". O xamã atua como uma ligação entre
o "corpo" e a "alma" de seus pacientes e entre "corpo" e "alma" de sua tradição, ou seja, os mitos
e verdades aprendidas pela fé e pelas vivências dentro de sua tradição.

No que concerne a função terapêutica do San Pedro e de outras Plantas Mestras, é necessário
realizar sessões com os pacientes, tendo como conceito de cura a necessidade de que para curar o
corpo, é necessário curar a alma. As Plantas Mestras ajudam a visualizar, em uma formulação
simbólica e mítica dentro da "visão" que ela nos propicia, mostrando-nos as causas psíquicas que
há contribuído  para  que  a enfermidade se  desencadeasse.  Permitem sobrepor  a  enfermidade
reafirmando, a "visão", a autoridade do terapeuta e do sistema mítico-médico tradicional de cura
andina.

O poder terapêutico de uma planta,  nas  tradições xamânicas andinas,  manifesta a qualidade
peculiar da planta, seu "poder" ou "virtude", e este poder, que é o caso das plantas sagradas e de
certas plantas que gozam de especial prestígio mágico e terapêutico, manifesta a presença de um
espírito. Por isso, dentro dessa tradição, "poder", "virtude" e "espírito", são sinônimos.

A ingestão de San Pedro, como de outras Plantas Mestras, tem um valor "sacramental", pois
permite a união com a entidade espiritual que se manifesta através da planta. Existe uma série de
ações e ritos para colher, preparar e ingerir o San Pedro: O San Pedro nunca é colhido como uma
planta qualquer porque seu espírito tem que ter uma relação ritualística correta para que seu
poder  não  malogre  quem  a  colher  e  conceda  uma  visão  limpa  e  verídica  ao  xamã  e  seus
pacientes. Geralmente elas são recolhidas depois das 3 da tarde durante o plenilúnio, mas isso
não é obrigatório, a intuição do xamã é que conta na maioria das vezes. Eles são plantados em
lugares áridos e secos, os que crescem perto de lugares sagrados e cemitérios são mais fortes.
Quem recolhe o San Pedro observa o jejum de sexo na noite anterior. Existe também uma pureza
em relação aos instrumentos que serão utilizados para auxiliar na coleta, eles devem ser limpos
de qualquer contato com alimentos proibidos. A faca não deve ter cortado carne, nem tocado
sangue, nem haver cortado cebola ou alho, pois provocaria a perda do poder da planta. Oferece-
se  especialmente  mel,  suco  de  limão,  açúcar  branco,  farinha  de  milho  branco,  perfume  de
sementes da selva. Às vezes oferece-se álcool. No momento da oferenda e corte do San Pedro, se
faz alguma invocação dirigida ao poder da planta para que siga o mestre, para que conceda uma
visão limpa, sem perigo e para afastar qualquer negatividade. Na preparação do chá, durante o
corte do cacto em rodas, tem que utilizar a faca nos mesmo requisito solicitada para a coleta. O
cozimento deve ser feito à tarde ou nas primeiras horas da noite, e deve ser utilizada panela nova
ou que nunca tenha sido usada para cozinhar alimentos proibidos (alho, sal e carne). Não deve
deixar água cair sobre o fogo durante o cozimento, pois provocaria o corte do efeito visionário.

Existem certos  cantos  ritualísticos  que  devem ser  cantados  durante  o  cozimento.  Outro  fato
importante, é que a pessoa que corta e prepara a planta deve ser a mesma que distribui aos
participantes durante a cerimônia. É imprescindível que essa pessoa esteja purificada e tenha
mantido jejum sexual, pois senão aparecerá uma visão erótica durante as visões. Se uma mulher
menstruada corta e prepara o chá, na visão se verá sangue. Existe um período certo de cozimento
que é guardado a sete chaves pelos xamãs mais velhos. Porém a maioria é cozida em panelas de
barros por mais de duas horas, podendo chegar até cinco horas de cozimento. No momento da
distribuição do chá, segue-se o sentido horário e todos bebem na mesma taça. Os participantes
fazem um semicírculo em volta da Mesa de objetos sagrados do Xamã.

2) Anthony Henman E O Cacto San Pedrito - Entrevista Por Bia Labate

O antropólogo Anthony Henman é um desses personagens liminares que nos fazem perguntar:
“porque levo a vida que tenho?”. É daquelas pessoas híbridas, cuja identidade cultural é algo
imprecisa, do tipo que já virou um pouco “nativo” (apesar de seus quase 1,90 m de altura e pele
rosadinha). Mistura de brasileiro, inglês e argentino, divide seu tempo entre uma casa de campo



no País de Gales e uma cobertura no charmoso bairro colonial de Barranco, em Lima. A casa
peruana serve como base para suas viagens pelo interior do país em busca de espécies do cacto
São Pedro ou wachuma (Echinopsis pachanoi) – um potente alucinógeno cujo princípio ativo é a
mescalina (o mesmo presente no peiote, que ficou internacionalmente conhecido através da obra
de Castañeda).

Com 54 anos, Anthony foi um dos pioneiros da discussão sociológica sobre drogas no Brasil. Ex-
professor da Unicamp, organizou duas coletâneas e escreveu três livros. Sua obra mais conhecida
é provavelmente Mama Coca, publicada em Londres com um pseudônimo, no final da década de
70. Trata-se de um dos primeiros escritos acadêmicos contemporâneos a abordar a questão dos
usos  indígenas  da  folha  de  coca  (Erythroxylum coca)  e  a  criticar  os  discursos  autoritários  e
etnocidas contidos na agenda política da assim chamada “guerra contra as drogas”. Seu currículo
inclui também pesquisas sobre o uso da diamba (Cannabis sativa) entre os índios Tenetehara do
Maranhão, a religião ayahuasqueira União do Vegetal, o guaraná entre os Saterê-Maué, o consumo
de heroína e cocaína na Europa e nos EUA, bem como a análise das políticas de “redução de
danos” (estratégias públicas para diminuir os problemas causados pelo consumo de psicoativos ao
invés de pretender sua completa proibição).

Do alto de seus cabelos brancos e desgrenhados, Anthony declara sem cerimônia que abandonou
definitivamente a academia. Acima de tudo é um empirista ou, noutras palavras, um amante das
plantas. Suas favoritas são a coca e o São Pedro, que cultiva carinhosamente em seu jardim
mágico e cozinha a partir  de técnicas que inventou. Costuma consumir  este último de forma
solitária, ao lado das folhas de coca que masca diariamente (como é costume em algumas etnias
indígenas). Seria difícil precisar seu vasto currículo de experimentações psicodélicas, que conta
com uma quase overdose de heroína numa ocasião em que pesquisava junkies.

Pai  de  seis  filhos,  ex-marido  de  quatro  mulheres  (de  várias  nacionalidades),  Anthony  é  um
homem carismático, que soube trocar os pesados impostos e inverno europeus pelo calor das
cholitas peruanas. Ele concedeu esta entrevista durante visita a São Paulo, no início de 2004.

- B: O que é o cacto São Pedro?

- A: O São Pedro compreende várias  espécies de um gênero que antigamente era chamado
Trichocereus  e  agora  foi  reunido  dentro  do  gênero  Echinopsis.  São  pelo  menos  3  espécies
principais: a E. pachanoi é originária do Equador e norte do Peru, estendendo-se até Huarás e
Huánuco; a E. peruvianus começa no departamento de Lima e vai até Cuzco; a E. bridgesii corre
ao redor do lago Titicaca e chega a La Paz. No sul da Bolívia e no norte da Argentina há mais
umas duas ou três espécies que não se conhecem muito bem. São bastante diferentes entre si:
enquanto umas medem de 5 a 6 metros, outras nunca passam de 1,5m; algumas têm troncos de
30 cm de espessura e outras de apenas 7 cm; há espécies com 4, 5 ou até 12 segmentos ou
divisões laterais. A quantidade de espinhos também varia muito. Mas todas as espécies contém o
mesmo princípio ativo, a mescalina. Esta aparece sempre mais ou menos na mesma concentração,
por volta de 1,2% do peso da planta verde. Uma dose ativa de mescalina é cerca de 300 mg,
então para se ter um bom efeito é necessário processar 250 g de planta em estado cru.

- B: Mas o termo “wachuma” também é utilizado para se referir à planta, não?

- A: Wachuma é o nome indígena antigo do São Pedro. A primeira descrição detalhada do seu uso
é do padre Bernabé Cobo, um jesuíta que fez um trabalho sobre plantas, animais e minerais no
século XVII. A mudança do nome para São Pedro tem a ver com a utilização mestiça desta planta,
que se desenvolveu nos últimos 200, 300 anos.

- B: Quando a mescalina foi identificada no cacto São Pedro?

- A: Esta é uma questão interessante, porque a identificação da mescalina no São Pedro não foi
imediata. A mescalina, em si, já tinha sido isolada na década de 1890, nos EUA, a partir do peiote
(Lophophora williamsii). Nesta época, poetas e intelectuais experimentaram um efeito alucinógeno
pela primeira vez na era moderna e industrial. Paralelamente, na década de 1930 a variedade E.



pachanoi de São Pedro foi amplamente distribuída como uma curiosidade botânica e como base de
enxerto para outras espécies de cactos,  tornando-se presente em quase todos os viveiros de
cactos do mundo. Mas isto ocorreu antes de as pessoas se darem conta de que esta espécie
continha mescalina. Embora houvesse usos tradicionais do São Pedro no Peru, os botânicos não se
interessaram muito  em pesquisá-los.  Nos  anos  40,  alguns  médicos  em Lima  sugeriram  que
poderia haver mescalina no São Pedro mas não conseguiram fazer as análises necessárias. Foi só
em 1960 que se deu esta identificação e a publicação do achado. Se pensarmos na descoberta dos
cogumelos, da mescalina presente no peiote, ou do LSD, ela se deu em data relativamente tardia.

- B: E qual é o status legal da mescalina?

- A: Ela está em todas as listas de substâncias proibidas e acho que isso, infelizmente, vai ser
muito difícil de mudar. Ao mesmo tempo, as espécies vegetais que contêm mescalina estão numa
terra de ninguém, não são propriamente nem legais, nem ilegais. Nos países andinos, não houve
ainda um debate legal significativo em torno do estatuto do São Pedro. O peiote, ao contrário,
gerou bastante polêmica, como resultado do seu consumo pela Native American Church (NAC) nos
EUA e pelos Huicholes no México. Nos dois casos, o resultado da discussão legal foi o pior possível,
pois firmou-se um apartheid étnico onde você só pode ser da NAC se tiver sangue indígena, e no
México, só os Huicholes estão autorizados a coletar e consumir peiote – nem sendo indígena de
outra etnia você tem este direito.

- B: Cientistas sociais insistem em que é necessário estudar o consumo das drogas a partir de um
modelo que leve em conta o setting (contexto social) e o set (expectativa do indivíduo), opondo-
se às leituras mais estritamente médicas e farmacológicas que geralmente são predominantes no
debate público. Porque você tem criticado o modelo do set e setting?

- A: Norman Zinberg estabeleceu estes conceitos durante os anos 1960. Suas pesquisas foram
importantes porque demonstraram que as pessoas podiam ter uma relação não problemática com
os opiáceos, na época considerados o fim da picada, que levavam inevitavelmente ao vício etc.
Mas, do ponto de vista teórico, a separação entre estas esferas veio dos comportamentalistas,
uma escola de psicologia norte-americana cujas raízes, na década de 1940 e 50, assumiam uma
divisão pouco refletida entre ‘mente’ e ‘corpo’. Set e setting são, no fundo, uma reedição desse
dualismo: as expectativas do sujeito (set) representam o aspecto mental, e o ambiente cultural
(setting), o corpo. Quando esses conceitos são fetichizados, você acaba com um modelo um pouco
mecânico – há uma substância x, que combinada com uma expectativa y e um ambiente z, vai
produzir tal efeito. Mas ao analisarmos a experiência de uma pessoa, vemos que a coisa é mais
complicada. Há muitos feed back loops (“voltas de retroalimentação”): coisas que vêm da cabeça
e vão para o corpo e vice-versa. É muito difícil dizer exatamente se uma sensação que está no
corpo vem de uma euforia cerebral ou vice-versa. Preferiria um modelo onde se assume que o
efeito  de  uma  substância  é  de  alguma  maneira  imprevisível.  O  homem  nunca  conseguirá
domesticar totalmente a experiência. Essa magia é, do ponto de vista indígena sul-americano, o
que se concebe como o “espírito da planta”. Esse espírito é autônomo, tem sua própria força. E
isto  está  para  além  da  divisão  mente/  corpo.  Eu  defendo  o  conceito  da  planta  maestra
(professora), a planta que ensina, que reduz essa prepotência humana de que tudo pode ser
controlado por meio de disciplinas físicas e mentais.

- B: Quais são as diferentes técnicas de preparação do São Pedro?

- A: Começamos a entrar aí na questão da relação que o homem andino teve com o São Pedro
desde as primeiras épocas pré-cerâmicas, entre 2 ou 3 mil anos A/C. Restos da planta seca foram
encontrados em várias escavações no litoral peruano. Mas nestes locais a wachuma não cresce
naturalmente, pois ela dá entre 2 ou 3 mil metros de altitude. Dadas as condições de transporte
da época – e considerando que uma caminhada da serra até a praia seria de pelo menos 80 km –
é muito pouco provável que se transportasse o cacto no seu estado verde. Provavelmente foi
assim que surgiu a técnica de deixar o São Pedro secar ao sol. Independentemente do registro



arqueológico, o que predomina atualmente no Peru é o cozimento da planta verde: você corta o
cacto em fatias e cozinha por várias horas. Depois coa e elimina as partes sólidas da planta, para
tomar  o  líquido  viscoso  que  sobra.  Recentemente,  algumas  pessoas,  eu  inclusive,  têm
redescoberto a técnica original de secar a planta antes de cozinhá-la. Creio que, de alguma forma,
isto  afeta  seu  rendimento,  fazendo  com  que  alguns  alcalóides  precursores  da  mescalina  se
convertam em mescalina, potencializando o efeito total.

- B: Existem outras espécies botânicas que são adicionadas ao cozimento do São Pedro?

- A: Na tradição do norte do Peru, os curandeiros usam plantas chamadas michas, que eles dizem
que aumentam o poder da bebida. Servem para “seguir o rastro” (“rastrear” em espanhol), quer
dizer, seguir uma pista para o tratamento de doenças provocadas por causas mágicas. O uso
destas espécies favoreceria a interpretação das alucinações do curandeiro e do paciente.  Mas
várias destas plantas não têm nenhum poder psicoativo, ou seja, têm apenas “eficácia simbólica”.
Aquelas  que  possuem  algum  conteúdo  farmacológico  ativo  são  da  família  das  Solanaceas,
principalmente Brugmansias, que se concentram no noroeste amazônico e nas áreas adjacentes
dos Andes. A Brugmansia candida é uma variedade com flor branca que a gente vê na Serra do
Mar e na Mantiqueira; outra que se cultiva muito nos jardins da Amazônia é o Toé.

- B: Você é um colecionador de São Pedro. Qual é a sua experiência cultivando-o?

- A: Ele gosta de um terreno bem drenado, com um pouco de areia e pedra. Em geral, eu deixo o
São Pedro uns seis meses sem água no início para desenvolver bem a sua raiz. Uma vez que as
raízes já estão presentes, a planta deve ter um regime parecido com o do cerrado no Brasil:
chuvas razoáveis por uns seis meses do ano, e seis meses de seca completa. Quando cultivamos
essas plantas na intimidade do nosso próprio jardim, elas acabam virando personagens. Todo dia
quando eu levanto tenho um momento de concentração em frente a estas plantas, tenho uma
relação com cada uma delas. Além disso, por questão de adubo, mas também por razões mágicas,
jogo coisas vegetais ao redor do São Pedro, como pontinhas de cigarro, resto de chá, café, mate
etc. Parece que ele gosta.

- B: Descreva um pouco mais o seu jardim.

- A: Em Lima, tenho umas cem plantas em vasos de diferentes tamanhos. Algumas já estão com
dois  ou  três  metros  e  outras  são  mudas  que  acabo  de  colher  e  estão  em vasos  pequenos,
desenvolvendo-se bem. Na Inglaterra, que possui um clima não muito favorável (úmido e frio),
criei artificialmente um inverno seco andino. Entre outubro e março não dou água nenhuma e
deixo-as dentro de casa, onde recebem calefação e sol. Durante o verão europeu, coloco-as para
fora. Como chove bastante, acaba sendo parecido com o verão da serra do Peru. Mas em Lima o
mesmo cacto cresce duas vezes mais.

- B: O que se sabe sobre a tradição nativa pré-colombiana de consumo do São Pedro?

- A: Há evidências arqueológicas de que o São Pedro era usado ritualmente no Horizonte de
Chavín, uma das primeiras civilizações peruanas, por volta dos 800 A/C, especialmente no centro
ceremonial de Chavín de Huántar. Neste lugar há representações de sacerdotes com o cacto na
mão, mas é difícil  saber os detalhes do culto que lá se praticava. Provavelmente,  incluía um
momento de concentração num pátio externo à pirâmide e depois as pessoas passavam para
dentro, onde havia uma série de pequenos corredores e quartinhos e um sistema muito complexo
para deixar passar ar e água – o que produzia efeitos sonoros bem interessantes no interior da
pirâmide.  É  possível  visitar  esses  locais,  eu já  estive  lá  e  posso dizer  que  é  fascinante!  Em
seguida, os participantes eram conduzidos a um grande monolito de pedra que representava a sua
maior divindade,  um grande felino – mais  que um simples  jaguar – com atributos de cobra,



pássaro e outros animais. O arqueólogo Richard Burger, da Universidade de Yale, afirma que o
ritual  incluía também a ingestão de uma outra substância. De acordo com o pesquisador – e
concordo com a sua visão –, no momento de maior intensidade provavelmente eles cheiravam
uma dose de paricá.

- B: O que é o paricá? Quais são as evidências de que ele era consumido junto ao São Pedro?

- A: O paricá é um pó preparado a partir das sementes da Anadenanthera peregrina, uma árvore
muito  comum  na  selva,  que  cresce  dos  Andes  até  São  Paulo.  Esta  semente  contém
dimetiltriptamina,  o  mesmo  princípio  ativo  da  ayahuasca  (Banisteriopsis  caapi  +  Psychotria
viridis). Quando você toma o São Pedro e adiciona o paricá, você faz com o que a viagem que até
aí  teria  sido  mescalínica  –  ou  seja,  sem  grandes  vôos  visuais  –  provoque  uma  alteração
pronunciada no campo visual.  Esse efeito [do paricá] dura de meia a  uma hora no máximo.
Provavelmente neste momento as pessoas eram colocadas diante da imagem felínica. Esta tese
apoia-se na existência, em Chavín, de uma série de cabeças incrustadas nas paredes da pirâmide
em vários  estágios  de  transformação:  desde  um humano  totalmente  humano  até  um  felino
totalmente  dragão.  A  metamorfose,  como  mostraram  alguns  pesquisadores,  está  claramente
associada com o inchaço do nariz. Portanto, a minha interpretação é que, ao adicionar o paricá –
que  é  cheirado  –,  produzia-se  uma  transformação  felínica,  uma  verdadeira  “encarnação”  do
espírito tutelar do culto. Há também muitas evidências do uso conjunto das duas substâncias [São
Pedro e paricá] em outras culturas que apareceram depois, no Horizonte Médio do Peru, entre os
Mochica, os Nasca e os Wari.

- B: Mas o paricá e o São Pedro nem sempre são consumidos em conjunto.

- A: É verdade. As “tabletas” de paricá, espécie de bandejinhas para cheirar o pó, também foram
amplamente distribuídas em épocas pré-hispânicas no sul andino, até o norte do Chile e o norte
da Argentina. Aí não se sabe ao certo se as pessoas usavam o cacto também – é difícil precisar se
as duas plantas sempre foram associadas ou em alguns casos usadas separadamente. No caso
amazônico, é claro que o paricá foi usado sem São Pedro, numa extensa área que incluía parte do
Brasil. Mas as evidências de Chavín me estimularam a fazer experiências comigo mesmo e com
pelo  menos  vinte  pessoas  sob  minha  orientação.  Todos  parecem concordar  em que  o  efeito
combinado de São Pedro e paricá é mais interessante, levando a espaços mais insólitos do que
aqueles provocados por cada uma das substâncias separadamente.

- B: Existem evidências históricas de que os Incas utilizavam a wachuma? Este tipo de idéia
parece ser moeda corrente entre grupos esotéricos contemporâneos.

- A: Não há absolutamente nenhuma evidência histórica neste sentido, assim como não há provas
arqueológicas, nem etnográficas de que os Incas consumissem a ayahuasca. Há certeza, sim, de
que usavam folhas de coca e que consumiam as sementes de paricá moídas, misturadas na chicha
(bebida de milho fermentado).

-  B:  Como  se  caracteriza  a  tradição  do  consumo  mestiço  do  São  Pedro  pelos  maestros
(curandeiros) do norte do Peru?

- A: O consumo do São Pedro foi marginalizado pelos missionários, sendo atribuído a ele uma
carga  pesada  de  bruxaria,  de  rito  satânico.  As  novas  práticas  mestiças  –  que  adotaram  a
terminologia ‘São Pedro’ numa referência à simbologia cristã, e com o claro objetivo de legitimar o
seu consumo – surgiram a partir de uma tradição que existia antes, de raízes indígenas, mas que
foi fortemente afetada pela colonização espanhola. As práticas indígenas foram retrabalhadas a
partir não só do cristianismo, mas de conceitos mágicos esotéricos do Mediterrâneo, os quais, por
sua vez, incorporavam elementos árabes, clássicos, pagãos, cabalísticos, etc. Este novo tipo de



uso permaneceu sociologicamente invisível até a década de 1930, quando se naturalizou dentro
das demais tradições medicinais folclóricas peruanas, chegando a ser hoje totalmente aceito como
parte da “cultura popular”.

- B: Os curandeiros trabalham muito com a ideia de feitiçaria, à qual frequentemente atribuem a
responsabilidade por doenças e morte. Como você vê este sistema?

A: Pode funcionar muito  bem para certos tipos de estados psíquicos,  depressões etc.  Tem a
virtude de dar à pessoa a sensação de que está enfrentando algum mal, conseguindo extirpá-lo. O
problema é que as coisas sempre se explicam dentro de um marco meio paranóico – tudo é
resultado  de  influências  más,  negativas.  O  tema preponderante  é  o  da  inveja.  Tantas  vezes
escutei: “Todo es envidia!” [“Tudo é inveja!”].

- B: Na tradição nortenha peruana tanto o paciente quanto o curandeiro tomam o São Pedro?

- A: Sim, mas a dose de São Pedro que os participantes tomam não é suficientemente forte para
produzir efeitos marcantes. Os curandeiros conhecem o efeito real do São Pedro porque fazem as
suas dietas, tomam maiores quantidades e em concentrações mais fortes. Mas a grande maioria
dos seus pacientes toma a planta por razões quase simbólicas. Isso fica claro também em outro
aspecto do ritual, que é a singada. Esta é um preparo de aguardente com rapé de tabaco, São
Pedro,  água florida e  outras  águas  perfumadas,  que  é  aspirado pelo  nariz  por  meio  de uma
concha.  Tal  mistura  queima por  dentro  como pimenta,  limpa a  cabeça,  mas não tem efeitos
alucinógenos. A singada seria uma espécie de sobrevivência simbólica do que antigamente teria
sido o uso do paricá associado à wachuma.

- B: Por que persistem hoje tradições indígenas de consumo de vários alucinógenos (como os
‘clássicos’ ayahuasca, cogumelos e peiote) e, no caso do São Pedro,  resta apenas a vertente
mestiça?

- A: Não tenho propriamente uma explicação. O que se deu historicamente foi que o uso do São
Pedro passou a ocorrer em uma área onde ainda predominavam populações indígenas em termos
raciais, mas com culturas locais muito afetadas pela adoção de valores europeus. Comparado ao
consumo  da  ayahuasca,  do  paricá,  do  peiote  ou  dos  cogumelos,  o  número  de  pessoas  que
participam hoje dos rituais com o São Pedro é muito maior. O cacto é usado literalmente por
dezenas,  se  não  centenas  de  milhares  de  pessoas,  enquanto  os  demais  cultos  com plantas
alucinógenas  permaneceram ligados  a  contextos  indígenas  relativamente  restritos  em termos
numéricos. Por isso, é curioso que a literatura sobre o uso do São Pedro seja tão limitada em
comparação com a da ayahuasca.

- B: Chama também a atenção que o São Pedro tenha ganho menos destaque no ambiente
artístico,  político  e  cultural  da  contracultura  ou  da  experimentação  psiconáutica  num cenário
transnacional. Como você explica essa relativa invisibilidade da wachuma?

- A: Isso é meio relativo. Há grupos na Califórnia, no Texas, na Espanha e no sul da França, ou
mesmo em Lima, usando o São Pedro de uma forma “não tradicional”. Mas eles não atingem tanta
visibilidade por pelo menos duas razões. A primeira é que não existe uma tradição indígena “pura”
do  São  Pedro  que  serviria  como  bandeira  –  como  ocorre  com  os  Huicholes  e  o  peiote,  os
Mazatecas  mexicanos  e  os  cogumelos,  ou  os  grupos  indígenas  da  Amazônia  ocidental  e  a
ayahuasca. O modelo que existe, com seus ecos de magia medieval, casa mal com a percepção do
pessoal  alternativo  interessado nestas coisas.  Outra razão é que, dentro  dessa tradição atual
mestiça, como já disse antes, a planta é preparada de uma maneira muito fraca. Assim, algumas
poucas pessoas que foram até o Peru têm voltado dizendo que a substância “não bate”. Seria
interessante  criar  um  novo  ambiente  ideológico  para  o  San  Pedrito  –  pessoalmente,  estou



trabalhando neste sentido. Ainda não surgiu uma nova religião ao redor do São Pedro e eu acho
isto até positivo. Não gostaria de ver um tipo de Santo Daime [religião brasileira onde se consome
a ayahuasca] de São Pedro...

- B: Por quê? Na sua opinião, qual é o contexto ideal para se consumir o São Pedro?

- A: Eu acho que a mescalina permite uma ritualização mais solta, não requer uma disciplina tão
estrita como a ayahuasca. O seu efeito é mais sóbrio, menos assustador para a pessoa que toma
pela primeira vez. Um tipo de ritual próprio para el San Pedro teria que levar em conta o fato que
o  efeito  dura  bastante  e  demora  para  subir  –  depois  de  duas  horas  você  ainda  não  sente
completamente; só “bate” mesmo a partir da terceira, quarta ou quinta hora. Aí vem um período
relativamente comprido, de umas boas quatro horas, em que você está no ‘meião’ da experiência.
Depois, mais três ou quatro horas durante as quais o efeito vai diminuindo. Seria bom, então,
organizar  as  atividades  conforme esses  três  blocos.  Nas  primeiras  horas,  as  pessoas  sentem
muitas vezes baixa de pressão, sono e frio. Elas têm que ser animadas – acho que um tipo de
atividade ritual como música, dança etc. poderia ajudar a trazer a força da bebida. Já na fase
principal, seria legal o silêncio, a possibilidade de cada um entrar nas suas coisas, mirações... Na
fase da descida, talvez fosse possível combinar o efeito do São Pedro com outras substâncias,
como maconha, folha de coca, álcool, de forma a sair da experiência de forma ordenada... ajudar
a aterrissagem.

- B: Como você descreveria a “personalidade” do São Pedro? O que ele significa para você?

- A: Nos primeiros 25 anos, tomei-o de forma bem irregular, talvez uma vez a cada 5 ou 10 anos.
Nesta época, às vezes batia bem forte e às vezes não. Comecei a tomar com mais seriedade a
partir de 1996 e, de lá para cá, venho tomando em média uma vez por mês. O cacto cresce
embaixo de raios implacáveis do sol. Ele tem uma energia muito solar, você sente aquela cor
amarelo-laranja. Isto se traduz também no tipo de alterações visuais que o São Pedro produz,
muitas  das  quais  têm uma  forma  mandálica.  Essas  formas  geralmente  tem um centro,  são
equilibradas,  estáveis  –  enquanto  as  triptaminas  (cogumelos,  ayahuasca,  LSD)  produzem
alterações  visuais  com voltas,  mais  como serpentes,  rabinhos que desaparecem, espirais  que
somem. É muito importante para mim tomar São Pedro. Primeiro para manter uma certa saúde
física.  Eu  sinto  que  cada  sessão  dá  uma “regulada  geral”,  é  como se  os  espinhos  do  cacto
penetrassem em cada  espacinho  do  meu  corpo,  ajustando-o  e  alinhando-o.  Eu  acredito  que
também limpa a cabeça. Consigo perceber melhor as minhas obsessões amorosas, profissionais
etc. Ainda, certas portinhas no fundo da nossa mente se ligam umas às outras, estabelecendo
conexões, evocando memórias e pensamentos que normalmente não aparecem.

- B: Você poderia fazer uma invocação típica do São Pedro, alguma oração, cantiga ou referência
que associa a ele?

-  A:  Para  mim,  duas  frases  que  vêm do  contexto  tradicional  do  norte  do  Peru  encerram a
sabedoria do São Pedro. Uma é: “Vamos levantando, vamos levantando!”. Aqui está presente a
visão de que o São Pedro te põe de pé, te fortalece, te faz enfrentar as coisas. Tem muito a ver
com a força que vem do cacto. A outra que sempre usam é: “Vamos florescer os caminhos!”. A
ideia agora  é  de  um florescimento  das  possibilidades  –  como desenvolver  um trabalho,  uma
relação,  como fazê-la  florescer.  A  metáfora é  boa  – as  plantas  nascem para  florescer  e  nós
deveríamos agir da mesma maneira, levantando e florescendo.

3) Fonte: Xamanismo.Com 

Wachuma - San Pedro



* · O Cacto do Jaguar 

O nome quéchua do cacto Trichocereus Panachoi é “Wachuma”. O nome San Pedro, lhe é atribuído
por dar ao iniciado a “chave” para entrar no Céu. Trata-se de um cacto que chega a atingir a mais
de dois metros de altura, tendo a mescalina (Peiote) como princípio ativo.

Tem sido utilizado há séculos pelos índios do Peru e do Equador. É conhecido por xamãs por estar
sempre em harmonia com os  poderes  dos  animais,  de  seres  e  personagens  fortes,  de  seres
sobrenaturais, principalmente o Jaguar.

O uso atual do San Pedro concentra-se nas regiões costeiras do Peru e nos Andes do Peru e
Bolívia, e tem recebido forte influência cristã. É aplicado para curar enfermidades, incluindo o
alcoolismo e problemas mentais, para adivinhações, poções amorosas, para combater feitiçaria,
purificação, etc.

É conhecido também por huachuma, achuma, agua colla, cardo, huando hermoso, gigantón, San
Pedrito, San Pedrillo.

Sanguirardi Jr:

" O emprego religioso, pelo índio, da bebida  extraída do San Pedro é tradição secular, que se
perdeu para sempre. Hoje, o uso ritual com finalidades mágicas e curativas ocorre em práticas nas
quais as raízes ameríndias são enxertadas com o catolicismo, o espiritismo e a feitiçaria europeia.

Mesmo na forma sincrética atual, seu conhecimento pelos estudiosos é recente.

Por que São Pedro?

O cacto abre as portas do Céu. Daí ter recebido o nome do apóstolo a quem disse Jesus : " Dar-
te-ei as chaves do Reino dos Céus: o que ligares sobre a Terra será ligado aos céus..." (Matheus
16:19). 

A mesma ligação é estabelecida pelo San Pedro, que dá ao xamã as chaves que abrem as portas
do mundo invisível, fonte dos seus poderes mágicos, divinató0rios e terapêuticos.

Em Plants of the Gods de Schultes e Hofman:

O San Pedro possui um símbolo do curandeirismo, pois sempre está em harmonia com os poderes
dos animais, do seres fortes, dos seres sobrenaturais.

É uma das plantas mais antigas da América do Sul. A prova mais antiga remonta o ano de 1.200
a.C. Na imagem uma mulher com cara de coruja, possivelmente uma xamã, segurando um cacto
San Pedro.

Quando os espanhóis chegaram ao Peru, usava-se muito San Pedro. Um texto eclesiástico diziam
que os xamãs tomavam a bebida chamada Achuma, e como era muito forte, depois de tomaram
perdiam o juízo e ficavam privados dos sentidos, tinham visões nas quais aparecia somente o
diabo. Como aconteceu com o Peyote no México.

Atualmente  o  São  pedro  é  empregado  para  curar  enfermidades,  incluindo  o  alcoolismo  e  a
loucura,  par  adivinhação,  para  namoros,  para  combater  qualquer  tipo  de  feitiçaria  e  para
assegurar êxito nas empresas pessoais. 

Os xamãs distinguem quatro tipos de cactos a partir de suas costelas. Os mais raros são aqueles
que tem quatro, e são considerados os mais potentes, possuem poderes sobrenaturais especiais,
sendo que as quatro costelas representam os quatro ventos, os quatro caminhos.

Em 1992, estávamos Agustin, eu, e um grupo de norte-americanos em Machu Pichu. Tomamos a
decisão de realizar um trabalho com Wachuma nas ruínas. E lá fomos.

Chegamos  à  tarde  nas  ruínas,  e,  quando  foi  por  volta  das  21:00  hs.  iniciamos  o  trabalho,
nenhuma pessoa mais estava presente, a não ser os Espíritos de Machu Pichu.Agustin tinha levado
dois  rapazes  que  ficavam  tocando  flautas  andinas  o  tempo  todo,  o  que  ajudou  muito  na
harmonização do trabalho.

Após  duas  horas,  já  na  segunda  dose  de  San  Pedro,  as  visões.  Machu  Pichu,  sem utilizar
nenhuma planta,  já conduz as pessoas a estados alterados de consciência.  Podia perceber os
Espíritos  Incas,  como se tivesse voltado no tempo.  Os rituais,  a Festa do Sol.  Olhando para



cima...num instante as nuvens se transformaram num imenso Condor..

Num momento pedí a Agustin, que falasse um pouco sobre os Incas. E, ele nos indicou uma pedra
e pediu que encostássemos nossa testa nela. Foi, a melhor resposta, me senti como recebendo
um "pen drive" em minha mente. Pude compreeender sem palavras a cosmologia do Povo Inca. O
legítimo Império do Sol. Sentia muita emoção. Sabia que já tinha feito parte daquela história.
Senti-me resgatando um pedaço do meu ser, que estava perdido no tempo e espaço.

Estávamos no Alto, as nuvens passavam por nosso corpo, parando nos joelhos e, acima o céu
estava  limpo e cheio  de  estrelas,  as  nuvens iam formando fendas,  dando  para ver  a  cidade
embaixo. Tive a impressão de estar no céu, caminhando pelas nuvens. 

O ponto que iniciamos o trabalho, era nas Fontes Sagradas, que ficam a 850 m. ao sul da cidade,
onde as águas corriam por um canal de pedra despejando-se por cima de um terraço do Templo
do Sol.Estávamos em centros religiosos onde realizavam-se as festas principais do calendário Inca
e os cerimoniais ligados à água (setembro a março) e à agricultura.Foram também centros de
purificação de iniciados e de sacerdotes conferindo-lhes renovação e conhecimentos místicos.

Era costume dos  sacerdotes  realizar  cerimônias e rituais  com oferendas de conchas do mar,
chamadas: As Filhas do Mar. As conchas eram o alimento dos deuses do Yakumama, Serpente de
Uma Cabeça.

Pude ver animais guardiões dos portais da cidade. Nesse trabalho pude compreender que Machu
Pichu, ainda está muito habitada graças a força de Wachuma.

4) Fonte: Mescaline.Com

The Encyclopedia of Psychoactive Substances

by Richard Rudgley - Little, Brown and Company (1998)

The San Pedro cactus is the name given to psychoactive species of the genus Trichocereus (T.
pachanoi, T. peruvianus) which comprises about thirty species, mainly found in the Andes. It is a
large columnar cactus that grows up to heights of twenty feet and it contains mescaline, as does
the  well-known  peyote  cactus.  The  San  Pedro  cactus  has  also  been  found  to  have  other
psychoactive alkaloids. The mescaline seems to be most highly concentrated in the skin, which
can be peeled, dried and made into a powder for consumption.

The usual native preparation of the cactus involves boiling slices of the stem for a number of
hours and then, once cooled, the resulting liquid is drunk. Sometimes the San Pedro is used in
conjunction  with  other  psychoactive  plants,  such  as  coca,  tobacco,  Brugmansia  and
Anadenanthera.  The hallucinogenic properties of its traditional use, including aguacolla, cardo,
cuchuma, gigantón, hermoso, huando and, of course, San Pedro.

Like many other of the entheogenic substances used in the aboriginal religions of the Americas,
the use of  the hallucinogenic  San Pedro cactus is  ancient and its  use has been a continuous
tradition in Peru for over 3,000 years. The earliest depiction of the cactus is a carving which shows
a mythological being holding the San Pedro. It belongs to the Chavín culture (c. 1400-400 BC) and
was found in an old temple at Chavín de Huantar in the northern highlands of Peru, and dates
about 1300 BC. A particularly surprising discovery was made by a Peruvian archaeologist named
Rosa Fung in a pile of ancient refuse at the Chavín site of Las Aldas near Casma; namely what
seem to be remnants of cigars made from the cactus. Artistic renderings of it also appear on later
Chavín artefacts such as textiles and pottery (ranging from about 700-500 BC). The San Pedro is
also a decorative motif of later Peruvian ceramic traditions, such as the Salinar style (c. 400-200
BC), the Nasca urns (c. 100 BC-AD 700). It has also been proposed that a recurrent snail motif in
Moche art represents a mescaline-soaked snail which has partaken of the San Pedro. If this is the
case then the snail may be added to the list of animals having psychoactive properties.

Not surprisingly, considering their  general contempt for native life and particularly the use of
psychoactive plants, European missionaries were very negative when reporting the use of the San
Pedro.  Yet  a  Spanish  missionary,  cited  by  Christian  Rätsch,  grudgingly  admitted  the  cactus'
medicinal value in the midst of a tirade reviling it:

it is a plant with whose aid the devil is able to strengthen the Indians in their idolatry; those who



drink its juice lose their senses and are as if dead; they are almost carried away by the drink and
dream a thousand unusual things and believe that they are true. The juice is good against burning
of the kidneys and, in small amounts, is also good against high fever, hepatitis, and burning in the
bladder. 

An account of the cactus by a shaman is in radical contrast to this rather contemptuous view: the
drug first ...  produces ...  drowsiness or  a dreamy state and a feeling of lethargy ...  a slight
dizziness ... then a great 'vision', a clearing of all the faculties ... it produces a light numbness in
the body and afterward a tranquillity.  And then comes detachment,  a type of  visual force ...
inclusive of all the senses ... including the sixth sense, the telepathic sense of transmitting oneself
across time and matter ... like a kind of removal of one's thought to a distant dimension. 

The entheogenic status of the cactus remains as strong today as it always was. Not only do its
uses in shamanic trances and healing sessions continue but it is also used to combat more recent
problems such as alcoholism. The peyote cactus used widely by the North American Indians is also
considered a medicine against alcoholism and this parallel is all the more striking as both cacti
contain mescaline.

Postado por Flávia. às 14:17 
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