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Resumo 

Apresentamos neste artigo os principais resultados obtidos em análise comparativa 
de dois materiais empíricos. Em primeiro lugar, trabalhamos com narrativas 
autobiográficas juvenis de ativistas, relacionando suas práticas de consumo 
alimentar às suas concepções de ativismo, política e consumo. Através destes 
resultados, caminhamos para a segunda parte da pesquisa em que entrevistamos 3 
mulheres xamãs urbanas líderes de espaços de desenvolvimento espiritual em São 
Paulo. Após investigar aspectos de seus discursos que abordam diferentes práticas 
espirituais em ambientes sagrados e corporativos, correlacionamos seus discursos 
em relação ao consumo às narrativas dos ativistas veganos anteriormente 
analisadas, e compreendemos que há em ambas certa relação mística em torno das 
práticas e concepções de consumo. Finalmente, buscamos associar este fenômeno 
ao conceito de (des)possessão (ROCHA: 2017). 
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Introdução 

 

 Apresentamos neste artigo os resultados finais de projeto de iniciação 

científica vinculada à pesquisa Sobre (des)possessões, (des)ocupações e 

(in)visibilidades: lutas políticas, intervenções estéticas e ritualísticas de presença 

                                         
1 Estudante do curso de graduação do 7º semetre em Comunicação Social da ESPM-SP, membro do 
GP CNPq JUVENÁLIA, bolsista PIBIC-CNPq E-mail: i.peixoto@espm.br. 
2 Professora titular no PPGCOM ESPM-SP, líder do GP CNPq JUVENÁLIA, bolsista produtividade em 
pesquisa do CNPq. E-mail:  rrocha@espm.br.  
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e subjetivação na relação com o corpo, a cidade, as imagens e o consumo, 

(PQ/CNPq), coordenada pela Prof.a Dra. Rose de Melo Rocha, orientadora da 

iniciação.  

 Assumindo como recorte específico a anáise da relação entre “práticas 

alimentares, corpo e espiritualidade”, iniciamos nossa investigação científica 

analisando as concepções de ativismo, política e consumo em narrativas 

selecionadas de jovens ativistas da região metropolitana de São Paulo. Como 

instrumento metodológico de acesso a tais narrativas realizamos a leitura e 

interpretação de dados brutos frutos da pesquisa O que consomem os que não 

consomem? Ativistas, alternativos, engajados, idealizada pelas Prof.a Dra. Rose de 

Melo Rocha e Prof.a Dra. Simone Luci Pereira, ainda em andamento, e que obteve 

financiamento do CAEPM-ESPM. Estes dados 3  consistem em transcrições de 

questionários e de entrevistas em profundidade feitas com 8 grupos de jovens 

ativistas mordores da cidade de São Paulo. 

 Com os resultados observados desta primeira análise, que serão expostos 

no decorrer deste artigo, caminhamos para a segunda parte desta pesquisa. 

Interessamo-nos neste momento por entender o que vozes femininas de 

protagonismo no campo do xamanismo e líderes de espaços espirituais de destaque 

na cidade compreenderm sobre consumo e sobre consumismo. Também buscamos 

averiguar como efetivamente estruturam seus espaços de encontro com a 

sociedade, além de, mais especificamente, identificar e problematizar suas 

práticas de consumo alimentar. Tendo esta preocupação como norte, 

entrevistamos 3 mulheres xamãs urbanas líderes de centros de desenvolvimento 

espiritual em São Paulo.  

 Trazemos, então, os resultados de análise da correlação entre as 

narrativas destas xamãs e as narrativas de ativistas veganos, bem como buscamos 

detalhar aspectos interessantes que trouxeram em seus discursos sobre o modo 

como ocupam a cidade e se relacionam com seu público. Além disso, seguimos com 

uma interessante discussão sobre as diferentes formas de práticas espirituais em 

ambientes sagrados e corporativos e como podemos pensar consumo e consumismo 

em relação a práticas espirituais e xamanismo.  

                                         
3 O acesso a este banco de dados nos foi facultado pelas coordenadoras. 
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 Ao final, sugerimos que há uma complexa relação do sagrado e do 

profano vinculada à ideia de consumo nestas narrativas, nos levando, assim, a 

refletir sobre o sagrado presente nestas narrativas e que compõe estas 

subjetividades, como perspectivas ligadas a práticas de possessão transgressora 

(ROCHA, 2017).  

 

Principais apontamentos das narrativas ativistas  

 

 Para analisar as narrativas de jovens ativistas da região metropolitana de 

São Paulo 4  e suas concepções de ativismo, política e consumo, tomamos por 

inspiração a metodologia hermenêutica-dialética sugerida por Deslandes, Gomes, 

Minayo (2015, p.97) que a definem como Método de interpretação de Sentidos. 

Esta metodologia tem como ponto de partida o interior da fala dos entrevistados e 

como ponto de chegada o campo de especificidade histórica e totalizante que 

produz esta fala. Sendo assim, sugerem que os dados sejam interpretados em três 

níveis: as determinações fundamentais, o encontro realizado com os fatos 

sugeridos na investigação e a análise final, para estabelecer articulações entre os 

dados e os referenciais teóricos da pesquisa. 

 Seguindo este método, os ativistas foram separados em quatro grupos: a) 

os entrevistados que são estritamente veganos – grupo 1; b) os ativistas que 

demonstraram preocupação com o consumo alimentar de origem animal – grupo 2; 

c) os ativistas que falaram sobre consumo alimentar, mas sem preocupação com 

produtos de origem animal – grupo 3; e d) os ativistas que não falaram sobre 

consumo alimentar – grupo 4. Como o objetivo desta pesquisa é entender as 

concepções de ativismo e política em relação ao consumo alimentar, as narrativas 

dos ativistas do grupo 4 não entraram na análise. 

 Partindo do conceito de projeto social de Velho (1987), que pensa este 

projeto como expressão simbólica e política que atenda aos projetos individuais e 
                                         
4
Esta base de dados consiste em transcrições das entrevistas realizadas pela pesquisa O que 

consomem os que não consomem? Ativistas, alternativos, engajados. As transcrições compreendem 
relatos de ativistas moradores da região metropolitana de São Paulo, divididos em oito grupos de 
ativistas, cada um composto por dois a três jovens, totalizando 15 pessoas, moradores de diversas 
partes da região metropolitana de São Paulo. Os grupos são representados pelos seguintes 
segmentos: a) militantes político-partidários, b) ativistas ambientais, ambientalistas, ecológicos, c) 
militantes ligados ao debate de gênero, d) veganos, e) ativistas migrantes, f) produtores culturais, 
g) militantes da democratização da mídia, e h) ativistas antiglobalização. 
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esteja ligado a processos de transformação social, o primeiro ponto a ser observado 

nestas narrativas são as diferenças nas construções individuais dos projetos sociais 

entre os ativistas veganos e não-veganos. 

 Percebemos nessas narrativas a formação de um projeto social vegano 

que percebe a ação individual perante o consumo como prática política. Este 

discurso aponta para a possibilidade de escolha dentro do universo do consumo 

como uma forma possível de atuação e de exercício de consciência social; para a 

urgente redução da escala de necessidades; e para as formas de se comunicar pelo 

discurso subjetivo e individual, pelo uso de redes sociais, pelo uso do corpo, suas 

funcionalidades e suas visualidades. 

 Os outros grupos, 2 e 3, consideram que a ação ativista se dá através da 

conscientização, do diálogo e em atitudes diárias; estes entrevistados, 

majoritariamente, pensam que fazer política é agir coletivamente, inclusive com o 

uso do corpo, que só serve como mídia se várias pessoas estiverem juntas 

chamando a atenção para alguma causa.  

 Os veganos divergem neste ponto, pois consideram o próprio corpo como 

mídia que comunica desde a boa saúde resultante de seu estilo de vida, até as 

tatuagens que possuem e são relacionadas ao movimento. Esta diferença de 

concepção da utilização do próprio corpo como corpo político, caracteriza o que 

Díaz e Alvarado chamaram de subjetividade política encorpada (DÍAZ, ALVARADO, 

2012). Para os autores,  

 

a partir da processualidade da vida cotidiana, é um trabalho que o sujeito realiza 
sobre si mesmo e pelo qual se transforma, indo além de sua aparência característica 
em um dado momento e, assim como mudam seus sentidos subjetivos políticos, 
muda seu corpo. (DÍAZ; ALVARADO; 2012, p. 127; tradução nossa). 

 

 Outro ponto de destaque desta análise está na profunda relação 

presente nas narrativas de ativistas veganos entre suas concepções e critérios em 

relação ao consumo e suas compreensões acerca de ensinamentos espirituais. A 

preocupação com as diferentes formas de linguagem como formas de ação política 

em sociedades do consumo – seu estilo de vida, seu corpo e a maneira como 

ocupam a cidade – está embasada em concepções e práticas de espiritualidade, o 

que os leva a se denominarem “ativistas do exemplo” dentro desta sociedade. Por 

conta deste aspecto, seus discursos parecem se referir a uma subjetividade que 
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possui como aspecto motivador a ideia (em alguns casos messiânica) de salvação 

atinente ao projeto vegano; este propósito se torna o valor que sustenta o projeto 

de vida vegano. 

 Podemos, então, sugerir que há certa ordem de (des)possessão nas ações 

de nossos ativistas veganos expressa na relação entre ativismo, consumo e 

espiritualidade tal como estão presentes em suas narrativas. Percebe-se a 

dimensão mística do consumo quando se referiram, por exemplo, à “energia” 

negativa que se adquire no consumo de carne, sobre a relação consumo e equilíbrio 

com o meio ambiente e sobre suas escolhas veganas cotidianas como ações 

políticas de caráter transformador. Para eles, há presença do sagrado no cotidiano 

que interfere em suas atitudes e comportamentos, que sustenta seus projetos de 

vida, tornando-os “ativistas do exemplo”. 

  

A majoritária presença feminina e o destaque para essas vozes 

 

 Outro ponto observado que merece destaque se caracteriza pela 

quantidade superior de mulheres5 que mencionaram preocupações e critérios em 

relação ao consumo alimentar de origem animal. Carol J. Adams (1990), em seu 

livro A Política Sexual da Carne, fala sobre a relação entre a exploração feminina 

e a exploração animal no sistema capitalista, e discorre sobre a necessidade de se 

dar voz às narrativas femininas, por conta de sua fragmentação, similar à 

fragmentação do animal, dentro da cultura patriarcal. Adams (1990) escreve em 

seu livro sobre a análise de textos escritos por mulheres durante o século XX e a 

Grande Guerra. A autora sugere que há uma profunda “relação entre 

vegetarianismo e pacifismo nos textos femininos do século XX” (ADAMS, 2018, p. 

183), pois, “contestar o consumo de carne contesta um mundo em guerra.” 

(ADAMS, 2018, p. 186). 

 Com este cenário em mente, caminhamos para o questionamento: o que 

pensam e comunicam as lideranças femininas de centros de desenvolvimento 

espiritual em relação ao consumo de carne? Por conta disso, entrevistamos 3 

mulheres xamãs urbanas líderes de espaços xamânicos em São Paulo.  

                                         
5 Os grupos 1 e 2 são formados por 5 mulheres e 2 homens; e os grupos 3 e 4, por 6 homens e 2 

mulheres. 
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As xamãs urbanas 

 

 Com o intuito de entender o que estas vozes femininas importantes na 

formação cultural da sociedade entendem sobre consumo e consumismo, bem como 

exercem na cidade seus espaços de encontros com a sociedade, além de suas 

práticas de consumo alimentar, realizamos nossas entrevistas seguindo o método 

de entrevista narrativa segundo Jovchelovitch e Bauer (2008). As três mulheres são 

de faixas etárias diferentes (entre 40, 60 e 80 anos) estando, assim, em etapas 

diferentes de seus processos de trabalho com o xamanismo. Além disso, ambas 

utilizam o tambor como instrumento alterador de consciência e seus centros estão 

localizados em pontos distindos da cidade de São Paulo. 

 Segundo nossas entrevistadas, o xamanismo não é uma religião, mas sim 

um conjunto de práticas que nos ajudam a nos conectar com o meio natural para 

que, assim, “acordemos” em nós nossas melhores qualidades e despertemos para 

nossa missão na atual existência. Além disso, como nos disse Lúcia6, 60 anos, “o 

trabalho do xamã é alterar o espaço, tentar produzir alguns efeitos, algumas 

formas através das quais quem esteja recebendo-o amplie seu estado de 

consciência”. 

 Para realizarem seus trabalhos, estas xamãs optaram por trabalhar com 

o tambor, que seria sua “medicina”, como elas mesmas denominaram. Medicina 

seria “a ferramenta que o xamã usa para favorecer a cura ou o autoconhecimento 

de alguém”, como disse Lúcia. Para nossas entrevistadas, com o toque do tambor 

se alcança estados de sonhos lúcidos e se pode acessar outras realidades, “como 

navegar dentro do sonho, de uma forma mais consciente”, disse também Lúcia. 

 Por meio da observação de suas práticas, pois realizamos observações 

partcipantes nos três locais por elas liderados, percebemos que a atuação dessas 

xamãs não se dá de forma única e exclusivamente individual, há sempre um grupo 

de suporte em que cada membro desevolve um trabalho diferente, mas 

complementar. Em nossas entrevistas, isto fica evidente quando cada uma 

descreve sua especialidade individual em trabalhar com o tambor, como para 

                                         
6 Entrevista concedida no dia13 de junho de 2018. Os nomes usados são fictícios. 
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Camila7, 41 anos, que tem como habilidade a inclusão da dança em seus rituais, 

Lúcia, que consegue organizar por meio de seu talento auditivo um evento com 

mais de 70 tambores, e Vera8, 84 anos, que possui como habilidade terapêutica a 

análise dos sonhos. Para elas, essas formas específicas de trabalhar com o que mais 

têm habilidade é como um certo “dom” pessoal, mas que é fruto de muito estudo e 

dedicação. O que relatam é que, com o passar do tempo, foram percebendo onde 

melhor se desenvolveram com o uso do tambor somado às suas experiências 

anteriores, tanto com outras filosofias ancestrais, como por meio de estudos 

acadêmicos. 

 

Xamanismo, consumo alimentar e consumismo  

 

 Questionadas sobre seus hábitos de consumo alimentar e se haveria 

alguma relação com suas compreensões de ensinamentos espirituais, obtivemos 

como ponto principal a prática de boa alimentação e saúde vinda dos ensinamentos 

xamânicos. Vera, a mais velha dentre as xamãs, ressalta que no xamanismo em si 

não há nenhuma restrinção de consumo alimentar, somente a prática de 

alimentação saudável. 

 Camila e Lúcia, por sua vez, disseram ser veganas por diferentes 

motivações, porém não muito estristas; são flexíveis a algumas práticas 

vegetarianas, como derivados de leite, mel como remédio, dentre outras práticas. 

Contudo, afirmam estar sempre a procura de “formas mais sustentáveis pros 

animais e para mim, para que a gente consiga conviver de uma forma mais 

harmônica”, como disse Camila. Este discurso, de certa forma, se assemelha às 

narrativas de nossos ativistas veganos, pois ambos dizem procurar por harmonia 

com o planeta. Em sua experiência pessoal, Camila nos disse que seu entendimento 

em relação ao não consumo de alimentos de origem animal veio quando teve 

contato com a planta de poder ayahuasca, apesar de não ter escolhido este 

caminho de trabalho. Além da consciência de que “somos todos um”, no meio de 

contato do xamanismo conheceu pessoas que são veganas e são saudáveis, pois 

anteriorente a essas experiências, tinha o conceito, que acredita se aplicar ainda 

na sociedade, de que não se alimentar de carna resulta em fraqueza corporal. 
                                         
7 Entrevista concedida no dia 4 de junho de 2018. 
8 Entrevista concedida no dia 14 de agosto de 2018. 
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Aponta, inclusive, que em outros círculos de contato, como do Yoga, as pessoas 

parecem não saber se alimentar e ficam realmente fracas.  

 Lúcia, em seu discurso, nos disse que, na sua visão, é necessário tentar 

ser o mais consciente possível, pois há uma coerência entre “ser xamã e cuidar do 

meio ambiente”. Além da prática vegana na alimentação, percebemos práticas de 

ação política dentro do consumo em outros aspectos, tais como, “toda a indústria 

química geral, remédio, agrotóxico, (...) os produtos que eu uso sempre na minha 

pele (...) produto de limpeza também”. Há, aqui, uma similaridade de discurso 

com as narrativas dos ativistas veganos, em relação à redução de consumo em 

outros aspectos além do consumo alimentar. 

 Todas ressaltam serem seres urbanos e que precisam viver em 

sociedade. Nesta perspectiva o consumo, como disse Lúcia, “é saudável, né? São 

coisas que a gente tem que adquirir para lidar (...) na vida, no nosso cotidiano”. O 

consumismo, então, aparece em suas narrativas como desequilíbrio com o 

ambiente, “desequilíbrio de si mesmo”, como pontuou Lúcia.  

 Vera aprofunda sua reflexão sobre o consumismo, além de acreditar que 

“falta nessas pessoas um pouco mais no sentido do sagrado, o que é a vida, o que 

eu tô fazendo aqui (...) esse vazio é substituído pelo consumo”; ela também 

comenta que “talvez o consumismo apareça no xamanismo, no sentido de que, 

alguns xamãs, principalmente de fora, são muito bons xamãs e eles cobram em 

dólar ou em euro e conseguir ter uma hora com aquele xamã é algo muito 

importante, se torna também uma mola do consumismo xamânico”. 

 Com os apontamentos destacados nessas narrativas somados às 

narrativas dos ativistas veganos, percebemos que há similaridade em relação aos 

estudos de Taiane Linhares (2009) quando analisou a invasão do ativismo vegano no 

mercado. A autora acredita que seria um grande avanço ao projeto vegano se 

também se adotasse “a gradual diminuição na escala de necessidades” (2009, p. 

10), pois esta atitude “seria capaz de barrar a atual tendência ao ‘consumismo 

consciente’, parte de um processo que ouso chamar de ‘comodificação do político’, 

isto é, a transformação da política em produtos.” (2009, p.11).  

 Além de acrescentar à ideia de ‘consumismo consciente’ a reflexão 

levantada pela xamã Vera sobre o consumismo xamânico destaca existir grande 

número de oportunistas nesse âmbito de trabalho. Fala sobre pessoas que fazem 
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cursos e já diretamente começam a dar cursos, sem a real responsabilidade pelo 

trabalho terapêutico. Poderíamos, então, de alguma forma falar sobre consumismo 

de espiritualidades? 

  

O tambor de pele animal 

 

 Um ponto interessante levantado pelas xamãs que são veganas é a 

relação com o tambor feito de pele animal. Camila diz trabalhar com alguns 

tambores veganos, mas a maioria continua sendo de couro. Acredita que ainda 

muitos outros fatores precisam ser consideraros, então diz estar dando “tempo ao 

tempo”. Já Lúcia ressalta dois outros aspectos. Apesar de testar tambores veganos, 

ainda trabalha com os de couro, pois “certos lugares que nós humanos precisamos 

de cura, eles não alcançam, talvez justamente porque um tambor de origem 

vegetal, ele não tem a experiência do sangue, né? Que é onde a humanidade tem 

muita crença a ser limpa, muita energia não favorável para ser limpa, muita 

guerra, muito sofrimento, muita escravidão, muitas coisas que derramam sangue”. 

 Como considera o tambor vivo, quando faz oficina de tambores em seu 

espaço, pelo fato de a pele do animal vir de frigorífero, ela nos conta que faz uma 

vivência xamânica para que “quem tem o tambor possa se comprometer com o 

espírito daquele animal que a gente nem conheceu”. A percepção de vida do 

tambor, como um instrumento com espírito, vai além ainda desse compromisso. 

Segundo ela, “no caso do tambor xamânico, ele é vivo não só porque 

espontaneamente alguma coisa aconteceu, a gente vai lá e sopra o espírito que 

quer vir e aí a gente passa a ter uma relação-conversa, é muito maluco, mas é 

como se o espírito do tambor é, a gente não atrapalha, é o tambor que vai indo e a 

gente vai tocando e ele vai contando para gente por onde a gente tem que ir e a 

gente segue o tambor.” 

 

Espaços de atuação  

 

 Ao nos contarem sobre os espaços nos quais desempenham seus 

trabalhos, percebemos que os que são essencialmente xamânicos acontecem mais 

dentro de seus espaços ou espaços relacionados ao xamanismo. Além deste tipo de 
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trabalho, as xamãs relataram desempenhar outros tipos de atividades que 

envolvam tanto o tambor quanto outros instrumentos. Fazem isso pois desejam que 

quem esteja participando do evento tenha uma experiência mais leve e que 

estende os ensinamentos para além da linguagem falada. 

 Lúcia, por exemplo, já realizou eventos em diversos lugares e para 

diferentes públicos, tais como presídios femininos, pacientes autistas, etc. Hoje em 

dia, prioriza trabalhar nos SESCs em São Paulo, para levar o conhecimento a um 

público que não teria acesso se fosse pago, além de levar a experiência com o 

toque do tambor. Neste tipo de evento, conta com a presença de outros músicos e 

dos participantes que queiram levar seu tambor pessoal e ressalta que o evento em 

si não é propriamente xamânico, considera um processo meditativo que não deixa 

de ser “uma espécie de espetáculo”. Lúcia ainda relaciona as técnicas que usa em 

seus trabalhos hoje com os aprendizados que teve anteriormente, antes de 

trabalhar propriamente com espiritualidade, como cursos que fez de teatro e 

locução. 

 Vera, por conta de sua idade, hoje em dia trabalha mais em seu espaço 

e com pessoas que já estão mais envolvidas no xamanismo, mas ressalta que estas 

pessoas estão sempre trazendo conhecimentos novos. Porém, diz que durante toda 

sua vida sempre foi muito criativa e procurava trazer esta criatividade para as 

vivências xamânicas que conduz. Antes de trabalhar com o xamanismo, foi arte-

terapêuta, o que acabou associando ao seu trabalho xamânico.  

 Camila, a mais nova dentre as xamãs, além de organizar eventos em 

diversos espaços na cidade voltados para o xamanismo, nos contou sobre cursos 

online em que leciona sobre conhecimentos xamânicos e o sagrado feminino. Conta 

que utiliza diversas plataformas de contato, como Facebook, Instagram, WhatsApp 

e e-mail, para acessar diferentes públicos que estejam interessados em seu tipo de 

trabalho. Para ela, “a comunicação se faz por vários canais, é um trabalho a mais, 

mas vale a pena para chegar nas pessoas”. 

 Em seu estudo sobre ativismo vegano em São Paulo, Nunes (2010), 

observou que “Os veganos incorporaram as novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) em suas estratégias como instrumentos de planejamento, 

articulação e ação.” (NUNES, 2010, p. 100). Assim, como nossos entrevistados 

veganos relataram fazer bastante utilização das redes sociais para a divulgação de 
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suas práticas políticas e estilos de vida, a mais jovem das xamãs entrevistadas 

relata o uso que faz das redes sociais para a divulgação de seu trabalho, não só por 

meio da divulgação dos eventos que vão acontecer, tanto online como presencial, 

mas também na sua divulgação pessoal como xamã. Camila friza a importância de 

se destacar que o trabalho que ela faz que é importante, não ela em si. 

  

Observações quanto ao mundo corporativo 

 

 Por ter feito parte do mundo corporativo antes de trabalhar como xamã, 

Camila nos falou sobe alguns paradigmas que precisou mudar em relação ao que 

aprendeu como forma de trabalho em empresas. Destacar a importância do 

trabalho em si e não dela como pessoa não está apenas na forma como comunica. 

Para ela, neste novo tipo de trabalho que está densenvolvendo, “é muito 

importante para as pessoas não passarem essa responsabilidade da cura delas para 

quem tá fazendo um trabalho desse tipo”. Ressalta, então, que enquanto nas 

empresas a relação com as posições de liderança se dá por um distanciamento 

saudável, em trabalhos com espiritualidade, acredita ser necessária uma 

aproximação saudável, para que essa responsabilidade não seja delegada. 

 Outra observação interessante trazida por Camila foi que hoje em dia as 

empresas a estão procurando para levar o trabalhos meditativos para seus 

funcionários. Observou que estas pessoas estão em busca do autoconhecimento, 

sem necessariamente estarem procurando por filosofias antigas, como xamanismo e 

yoga, já que comumente pensam-nas como religiões. Acredita, então, que as 

práticas de observação de pensamento estão ganhando bastante aderência e 

ressalta que “as pessoas estão procurando algo diferente do que tá aí, diferente do 

que ir no bar beber, ou só adquirir bens de consumo para serem mais felizes. Isso 

vai trazer uma autoconsciência e isso para mim é legal. Quando as pessoas buscam 

autoconsciência, autoconhecimento, isso traz algum tipo de evolução, né? Para 

onde que isso tudo vai, a gente não sabe, mas que é legal ver esse movimento é, 

né?” 

 

Conclusão 
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 Assim como há presença do sagrado no cotidiano de nossos ativistas 

veganos, que interfere diretamente em suas atitudes e comportamentos e os torna 

“ativistas do exemplo”, sugerimos que nesta relação há certa ordem de 

(des)possessão; por meio destas práticas e narrativas parecem transgredir a lógica 

do capital, como polo de resistência ao capitalismo contemporâneo (ROCHA, 2017).  

 Assim como a relação mística com o consumo está presente nessas 

expressões juvenis, também podemos percebê-las nas narrativas de nossas 

entrevistadas xamãs. Além da ação política por meio de suas escolhas de consumo 

tal como manifestado pelas xamãs veganas, a relação com o tambor também traz 

esta perspectiva, ele é além de um objeto inanimado, é visto como vivo, com 

portador de um espírito. Há relação com o sagrado aqui. E, como disse Lúcia, tudo 

tem vida “seja ela um alface, seja ela um animal”. Outro aspecto transgressor à 

ordem do capital aparece na diferença na forma de trabalhar relatada por Camila, 

em quem as formas de relacionamento com as pessoas que usufruem de seu 

trabalho como xamã estão sendo renovadas em relação às formas habituais no 

mercado de trabalho. O foco não é o xamã, mas o trabalho que ele executa. Esta 

mesma lógica também pode ser percebida no discurso de Vera sobre o consumismo 

xamânico e da necessidade de ser “aquele xamã”.  

 Portanto, percebemos que em todos esses apontamentos, tanto nas 

narrativas das xamãs, quanto nas dos ativistas veganos, há uma complexa relação 

com o sagrado que evidencia aspectos motivadorores para transpassarem a lógica 

do capital, e assim, desempenharem seus papéis na sociedade. 
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