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Introdução 

Nos interessa nesse trabalho revisitar e 

fundamentar o entendimento de eficácia simbólica a 

partir da visão antropológica de Lévi-Strauss (1975) 

em Antropologia Estrutural e apresentar o esboço 

de uma proposta de atividade para uma turma de 

graduação do curso de licenciatura em química da 

UFRJ, contribuindo para o desenvolvimento da 

compreensão dos estudantes de licenciatura acerca 

da relação existente entre o tema abordado e o 

ensino. Bem como despertando a atenção dos tais 

estudantes para os aspectos de obrigatoriedade do 

ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena 

em instituições de ensino fundamental e médio.1 

Para isso exploramos a abordagem subjetiva e 

científica sobre um objeto de interesse que faz parte 

das tradições indígenas, a saber, o chá sagrado da 

Ayahuasca2. Consideramos, por fim, a fragilidade do 

tema quando ampliado para a questão da medicina 

psicodélica, ainda vista de modo marginal e 

perigosa, sendo percebida como uma droga de 

abuso o que gera entraves políticos e culturais para 

fins de pesquisa.3  

Resultados e Discussão 

No campo do subjetivo observamos a Ayahuasca, 

enquanto produto cultural, a partir do solo teórico 

oferecido por Lévi-Strauss com a noção de Eficácia 

Simbólica. O autor define os aspectos essenciais da 

eficácia considerando a cultura local tradicional 

indígena. Segundo Lévi-Strauss, Xamã, doente e 

comunidade são as bases do que compõe um 

complexo xamânico4. Tal eficácia ocorre quando o 

Xamã é confiante em seu poder de cura, o doente 

acredita na realização de tal feito e a comunidade 

institui status de autoridade ao feiticeiro. Um rito, 

independente da crença estabelecida, traz em si 

elementos de ordem material e subjetiva. Essa 

dupla função pode ser entendida como sendo da 

esfera sacral e funcional, onde, o sacro possui de 

modo inerente abordagens metafísicas e 

transcendentes e o funcional carrega em si atributos 

da matéria e considera, ainda, características 

fármaco-químicas5. Nas características materiais 

adentramos no universo da Ayahuasca que produz 

reações de ordem bioquímica no corpo de quem a 

ingere, tais como: alterações de percepção e em 

alguns casos, vômitos e diarreias. Diante do tema 

posto temos o propósito de produzir um material 

didático sobre os fundamentos da eficácia simbólica 

atrelada aos aspectos subjetivos e materiais do chá 

da Ayahuasca. Em termos de forma nosso material 

se apossa do tempo pós-digital em que estamos 

inseridos para dialogar a partir deste solo. Para tal 

criaremos um livro digital interativo que será 

disponibilizado em formato PDF e reunirá diferentes 

mídias, a saber: imagens, áudios e vídeos. Tal 

material será utilizado em uma sequência didática 

que abordará as seguintes etapas: 1. Fundamentar 

a teoria de Lévi-Strauss em termos descritos pelo 

próprio autor, mas também atrelando a isso 

questões da eficácia simbólica em sala de aula. 2. 

Observar a química em termos de símbolos, onde 

se discutirá em termos semióticos o quanto a 

questão simbólica importa nessa ciência. 3. Analisar 

o objeto de interesse da pesquisa: chá sagrado da 

Ayahuasca. 4. Discutir a fragilidade da temática das 

drogas para a educação básica. 

Conclusões 

Consideramos relevante compreender a força da 

simbologia quando o complexo xamânico se faz 

presente, sobretudo no ambiente escolar. Assim 

como, ao final da pesquisa, contribuiremos 

academicamente em termos de produto com um 

livro digital interativo na categoria de recurso 

instrucional inovador.  
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